
 
Område /sted:   
Tittel:   Kalveproduksjon og struktur i norske villreinstammer 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En artikkel som tar for seg kalveproduksjonen i forskjellige  
   villreinområder i forhold til tilgangen på vinterbeite og sommerbeite. 
   Kalveproduksjonen i tamreinområder blir også presentert. Videre tar 
   artikkelen for seg strukturen i forskjellige villreinområder og diskuterer 
   hvilke faktorer som påvirker denne. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  3 og 12-15 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Genetisk struktur i norske villrein 
Forfatter:  Knut H. Røed 
Innhold:  En artikkel som presenterer forskningsresultater der den genetiske 
   variasjonen i forskjellige gensystemer i norske villreinbestander ble 
   undersøkt for å avdekke viktige faktorer som er bestemmende for den 
   genetiske strukturen. F. eks. grad av genetisk blanding mellom  
   bestander, tidligere begivenheter i en bestands utvikling og mulige 
   seleksjonskrefter som en bestand utsettes for. Figurer som viser  
   genetisk tilhørighet mellom bestander av villrein (Hardangervidda, 
   Hallingskarvet, Forelhogna, Snøhetta og Knutshø) og bestander av både 
   tamrein og villrein blir presentert.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  4-6 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Årsmelding 1985 for Villreinutvalget for Hardangervidda 
Forfatter:  Odd Prestegården 
Innhold:  Utdrag fra årsmeldingen 1985 for Villreinutvalget for Hardangervidda  
   som tar for seg sammensetningen av villreinutvalget, møtevirksomhet, 
   kvote og fellingsprosent og forvaltningsforslag. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  6 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Oppsynsutvalget for Hardangervidda: Samandragsrapport –  
   Jaktoppsynet 1985. 
Forfatter:  Sverre S. Tveiten 
Innhold:  Ein rapport frå oppsynsutvalget for Hardangervidda etter jakta i 1985  
   som presenterer oppsynsmannskapet og vidare tek for seg   
   oppsynssamling før jakta, kontrollarbeidet, nattfreding, slurving med 
   kontrollkort, erfaringar med løyvet til å danna jaktlag, samanslåing av 
   jaktfelt, våpen/ammunisjon, salskontraktar, motorisert ferdsel og  
   leirslåing. Dessutan vert villreinjakta generelt med jaktutøving og  
   erfaringar frå oppsynet presentert.  



Årgang:  1986 
Sidetall:  7 og 16 
 
 
Område /sted:  Forelhogna / Vingelen 
Tittel:   Vingelen utmarkslag - årsmøtevert for Forelhogna Villreinområde 1986 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av fjellbygda Vingelen i Tolga kommune og spesielt  
   Vingelen Utmarkslag som tar seg av utmarka i Vingelen og er  
   årsmøtevert for Forelhogna Villreinområde i 1986. Bygdas  
   næringsgrunnlag med gras, mjølk og kjøttproduksjon presenteres.  
   Videre blir jaktutvalget i Vingelen Utmarkslags arbeide med  
   elgforvaltningen og småviltjakta beskrevet samt arbeidet som blir gjort i 
   fiskeutvalget, veiutvalget, planleggingsutvalget og arbeidsutvalget. 
   Saker fra et styremøte presenteres også. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  8-11 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda grunneiersamskipnad – En orientering om  
   sammenslutningen 
Forfatter:  Morten Kolstad 
Innhold:  En orientering om Hardangervidda grunneiersamskipnad som tar for  
   seg stifting, målsetting, arbeidsoppgaver og styrets sammensetning. 
   Videre blir sekretariatet og prioriterte arbeidsoppgaver presentert. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  17 
 
 
Område /sted:  Forelhogna / Budal 
Tittel:   Kjippbua 
Forfatter:  Svein Tovmo 
Innhold:  En kort fortelling som tar for seg opprinnelsen og historien til Kjippbua,  
   en liten stenbu ved Hiåsjøen som ble satt opp i forbindelse med kjøring 
   av trekull fra Budal til Kvikne der et lass gikk gjennom isen. Etter dette 
   ble bua satt opp i tilfelle noe lignende skulle hende på nytt, men den ble 
   også brukt som kvilebu for lasskjørerne. Den ble videre brukt av folk 
   som overnattet der under fedrift, av jegere og fiskere og sannsynligvis 
   av slåttefolk.   
Årgang:  1986 
Sidetall:  18 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Formannens spalte 
Forfatter:  Jon Skogåstrø 
Innhold:  En spalte der formannen i Forelhogna Villreinområde kommenterer  
   mye av det som skjer i Forelhogna villreinområde, arbeidet i  
   arbeidsutvalget, jakta i 1985 og erfaringer gjort rundt dette. Videre tar 



   han for seg oppsynstjenesten, forvaltning av jakta, framtidig forvaltning 
   av området og menneskelige inngrep.   
Årgang:  1986 
Sidetall:  19 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Årsmelding for Forelhogna Villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Årsmelding (24/03-85 – 05/04-86) for Forelhogna villreinområde  
   utarbeidet av arbeidsutvalget som tar for seg møtevirksomheten og 
   viktige saker som er behandlet gjennom året. Videre presenteres bl.a. 
   kvoter og resultatene fra jakta for 1983-1985 fordelt på kjønn og alder, 
   oppsynstjenesten, oppretting av villreinutvalg, snøscooterkjøring i 
   kalvingstida, utgivelse av Hognareinen, resultater fra reintellinger, 
   økonomi og regnskap. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  20-23 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Sammendragsrapport fra det organiserte oppsynet under villreinjakta 
   innenfor Forelhogna villreinområde høsten 1985 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Oppsynsrapport fra villreinjakta i Forelhogna 1985 som presenterer  
   korte data for området som areal, beliggenhet, antall terreng,  
   arealfordeling og kvote for 1985. Videre tar den for seg   
   oppsynstjenesten, kursing av oppsyn, uregelmessigheter,   
   sambandstjenesten, erfaringer gjort av oppsynet og konklusjoner etter 
   jakta. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  24 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna Villreinområde. Avkastning 1985. 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En oversikt over avkastningen i 1985 for Forelhogna villreinområde der  
   grunnlaget for beregningen har vært vekter oppgitt på jaktkorta. En 
   tabell med gjennomsnittsvekter for ulike kategorier av dyr for perioden 
   1977 til 1985 presenteres samt utregninger som viser avkastningen for 
   området. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  25 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella (Hallingskarvet) villreinområde 
Forfatter:  Jakob Vik 
Innhold:  Ein presentasjon av Nordfjella villreinområde med areal, kvar det ligg,  



   terreng og kva villreinen her har hatt å seie for menneska gjennom tida. 
   Skiping av villreinutval, dagens styre, samansetjing av utvalet og  
   arbeidsoppgåver med organisering av oppsyn, informasjonsverksemd 
   og registreringar vert omtala. Vidare vert reinstamma si utvikling  
   presentert samt statistikk over villreinsjakta i Nordfjella. På bakgrunn 
   av dette vert forvaltningen og organisering av jakta diskutert.  
   Menneskeleg påverknad i negativ lei med turisme og kraftutbygging er 
   òg emne i artikkelen. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  26-30 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinforvaltningen i Norge 
Forfatter:  Peik Bendixen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinområdene i Norge, villreinens status i  
   fjellbygdene, villreinutvalgene med første etablering i Snøhetta på 50-
   tallet og etableringer i andre villreinområder der fjellstyrene og  
   viltnemnder var sentrale. Dagens villreinutvalg og deres oppgaver og 
   funksjon. Skjematiske framstillinger av arbeidsrutiner i   
   villreinforvaltningen og ansvarsområder presenteres samt et kart over 
   villreinregionene og villreinområdene i Norge. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  32-34 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinutvalgene i støpeskjeen 
Forfatter:  Peik Bendixen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinutvalgene i Norge og hvordan de er  
   sammensatt og organisert på forskjellige måter. Et forslag fra en  
   arbeidsgruppe nedsatt av Direktoratet om oppretting av villreinutvalg 
   som en formalisering av dagens utvalg med like sterk lovhjemmel som 
   viltnemndene, ble sendt på høring. De forskjellige punktene i forslaget 
   blir her presentert sammen med svarene fra ulike instanser i de ulike 
   villreinområdene i Norge.   
Årgang:  1986 
Sidetall:  34-37 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna på gevir-toppen 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av tre store gevirer fra bukker felt i Forelhogna som 
   ligger helt i Norgestoppen i poeng. Historiene fra jakta når de tre  
   bukkene blir felt blir beskrevet. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  38-39 
 
 



Område /sted:  Buskerud 
Tittel:   Inngrep og forstyrrelser i Buskeruds villreinområder 
Forfatter:  Odd Rønningen 
Innhold:  Ein artikkel med bakgrunn frå ein rapport frå Fylkesmannen i Buskerud 
   som tek for seg ulike inngrep og forstyrringar for villreinen i dei tre 
   villreinområda som delvis ligg i fylket. Tal for veglengder, turstigar, 
   skiløyper, snøscooterar, overnattingsdøgn m. m. vert presentert.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  40-41 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Brattefjell – Vindeggen  
Forfatter:  Halvor G. Dyrland 
Innhold:  Ein presentasjon av Brattefjell – Vindeggen villreinområde som skildrar  
   naturtilhøva, kvar det ligg, utviklinga av villreinstamma gjennom tida, 
   forvaltning og jaktstatistikk for 80-talet. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  42-43 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkning av villreinens beiteressurser 
Forfatter:  Eldar Gaare 
Innhold:  En artikkel som tar for seg overvåkningen av villreinens beiteressurser.  
   Begrepet bæreevne blir forklart i denne sammenhengen. Selve  
   overvåkningen og registreringen av beiteressursene i praksis blir  
   beskrevet der direktetaksering og flybildetaksering er sentrale metoder. 
   Et eksempel på beregning av bæreevne fra Setesdal Vesthei blir  
   presentert. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  44-47 
 
 
Område /sted:  Knutshø Villreinområde  
Tittel:   Årsmelding for driftsåret 1985 
Forfatter:  Gunnar Eide 
Innhold:  Utdrag frå årsmeldinga for 1985 for Knutshø villreinområde som  
   mellom anna tek for seg utvalets arbeid, korleis oppsynsordninga har 
   fungert, fellingskvote og felte dyr i ulike kategoriar, tankar kring låg 
   fellingsprosent og total- og strukturteljingar for området. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  47 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Elg – vinterbeiter og rettet avskytning 
Forfatter:  Olav Hjeljord 
Innhold:  En artikkel som tar for seg hvordan rettet avskyting har hatt som  
   målsetting å øke produktiviteten i norske elgstammer. Gjennom rettet 



   avskyting er det forsøkt å oppnå en slik sammensetning av  
   vinterstammen at den gir maksimalt utbytte av sommerprodusert kjøtt. 
   Artikkelen viser blant annet modellberegninger som viser hvordan rettet 
   avskyting kan gi økt kjøttutbytte.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  48-50 
 
 
Område /sted:  Soknedal 
Tittel:   ”Erindrings sang” 
Forfatter:  Gunnar Dragset 
Innhold:  En fortelling som tar utgangspunkt i en bauta som ble reist i 1966 i  
   Sandfjelltraktene i Soknedal til minne om to gutter på 16 og 17 år som 
   var i fjellet for å hente måssålass sist i november i 1816. De ble  
   overrasket av uvær og frøs i hjel på fjellet på stedet der denne bautaen 
   nå står.   
Årgang:  1986 
Sidetall:  51 
 
 
Område /sted:  Snøhetta og Knutshø 
Tittel:   Betydningen av naturinngrep for villreinen i Snøhetta 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra studier basert på fordeling og  
   trekk hos øremerket rein og rein utstyrt med radiosendere i Snøhetta og 
   Knutshø. Artikkelen tar for seg hvordan reinens bruk av vestlige deler 
   av Dovrefjell til kalvings- og sommerland og de østlige deler til  
   vinterbeiter er sterkt hemmet av menneskelige inngrep og hvordan dette 
   har hatt innvirkning på beiteressurser samt reduksjon i størrelsen på 
   dyra og i kalveproduksjonen.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  52-57 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinutvalgene samlet til historisk fellesmøte 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Referat fra fellesmøte for villreinutvalgene sist i juni 1985 på  
   Lillehammer. Saker og temaer som ble behandlet på møtet var  
   villreinforvaltningen og hvem som gjør hva i forvaltningen, forholdet 
   mellom tamrein- og villreininteressene, omorganisering av  
   villreinutvalgene, felles informasjonsblad for villreinområdene,  
   forskning på villreinsektoren og formalisering av samarbeidet mellom 
   villreinområdene. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  58-59 og 62 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Viltforskningen – til god og nødvendig hjelp for villreinområdene 



Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg forskningen som blir gjort på villreinen  
   generelt og hvilken betydning dette har for å forvalte villreinstammene. 
   Videre går artikkelen spesielt inn på den forskningen som skjer på 
   bakgrunn av innsamling av kjever som jegerne enkelte år blir bedt om å 
   sende inn sammen med øvrige opplysninger om reinen som er skutt. 
   Alder på de skutte dyrene og livsmiljøet over tid er de viktigste dataene 
   som trekkes ut av kjeveinnsamlingen. Personene som jobber med dette 
   samt metodikken blir også presentert.   
Årgang:  1986 
Sidetall:  60-62 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Storviltjakt 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En tabell som viser tall fra villreinjakta i de forskjellige   
   villreinområdene i 1985. Kvoter og felte dyr fordelt på kjønn og alder i 
   de ulike villreinområdene blir presentert. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:  Uvdal 
Tittel:   Temamøte om villrein på Hardangervidda: Bygdedagene i Uvdal 1985 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Referat fra et temamøte om forvaltningen av villreinstammen på  
   Hardangervidda der Terje Skogland innledet med kåseri om  
   villreinbiologi og villreinforvaltning. Et panel bestående av Tor  
   Bjørnsrud, Peik Bendixen, Odd Prestegården og Terje Skogland hadde 
   innledende innlegg og svarte på spørsmål fra salen omkring  
   forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda. Stammens  
   størrelse i forhold til vinterbeitene var et vesentlig moment i  
   diskusjonen på møtet. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  64-68 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Ottadalen villreinområde: Oversikt fra områdets driftsår 1985 
Forfatter:  Olav Brøste 
Innhold:  Referat fra årsmøtet i Ottadalen villreinområder der følgende saker ble  
   behandlet: Forslag til 5 års driftsplan for Ottadalsområdet, åpning av 
   jakt og eiendomsgrenser de 4 siste dager av reinsjakta, vintertelling med 
   fly, tap av rein i snøskred og rein som blir slaktet sammen med tamrein. 
   Videre presenteres tall fra jakta i 1985 med fellingsprosent, felte dyr og 
   gjennomsnittelig slaktevekt for ulike kategorier. Strukturtelling,  
   beitegranskning, fredning av utkantsområder i nordområdet og  
   jaktavtaler var også temaer som ble behandlet. 
Årgang:  1986 



Sidetall:  69 
 
 
Område /sted:  Folldal 
Tittel:   Fellesoppsynet i Folldal – Oversiktsrapport villreinjakta 1985 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra Bjørn Wegge’s rapport fra villreinoppsynstjenesten i de to  
   villreinområdene som Folldal har jakt i; Knutshø og Rondane Nord. 
   Rapporten tar for seg oppsynsmannskapet, organiseringen av oppsynet, 
   kursing, samband, biltrafikk, felles jaktområder, skadde dyr,  
   uregelmessigheter, reinens vandringer og tilstand, kjeveinnsamling, 
   økonomi, fellingsresultater for de to områdene og til slutt en konklusjon 
   fra jakta og oppsynstjenesten i 1985. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  70 
 
 
Område /sted:  Hedmark 
Tittel:   Nye villreinområder? 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer to områder i Nord-Hedmark som  
   vurderes som nye villreinområder. Det nordligste området med  
   Hummelfjellet og Sålekinna som kjerneområder med yttergrenser Os – 
   Tufsingdalen og Tolga – Sømådalen. Det andre området strekker seg fra 
   Tynset og nedover mot Fonnåsfjellet. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  71 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Årsmøte for viltnemndenes samarbeidsutvalg for Hardangervidda 
   Villreinområde. 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra referatet fra årsmøtet for viltnemndenes samarbeidsutvalg for  
   Hardangervidda Villreinområde skrevet av sekretæren Bjarne  
   Smukkestad. Årsmelding, regnskap, valgresultat, ny jakttid,  
   villreinstammens størrelse, kvoteforslag og flytelling var av de  
   behandlede sakene. Dessuten orientering om DN av Peik Bendixen, 
   viltforskninga i framtida av Terje Skogland og et villreinprosjekt på 
   Hardangervidda av Morten Kolstad.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  72 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Hva jeg lærte på min første reinsjakt 
Forfatter:  Jens Loddgard 
Innhold:  En beretning fra forfatterens første reinsjakt der han legger seg inn i ei  
   lita jaktbu i Forelhogna. I nysnø og tåke kommer han på to dyr og 
   skyter simla fra kort hold. Til hans overraskelse forsvinner simla, men 



   da han følger etter sporene blir det mer og mer blod i snøen og etter to 
   hundre meter finner han simla død. Overraskende og lærerikt for  
   førstegangsjegeren var det at simla hadde gått så langt med et  
   hjerteskudd.   
Årgang:  1986 
Sidetall:  73-74 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Jakttider – Jakttidslengder for villrein. Seriøs vurdering? 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg jakttid og jakttidsrammer for villrein på  
   bakgrunn av høringer utsendt av viltmyndighetene og hvilke hensyn og 
   forhold som en bør kjenne til og som bør vurderes før en fastsetter 
   jakttider i de ulike villreinstammene.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  75-76 
 
 
Område /sted:  Forelhogna  
Tittel:   Kjempebukk i Forelhognajaktas spede barndom 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Bilde med bildetekst av en storbukk felt i Forelhogna i 1959 som veide  
   over 140 kg. Bildet er tatt av Ingmar Grønås.  
Årgang:  1986 
Sidetall:  77 
 
 
Område /sted:  Yukon, Canada 
Tittel:   Den 4. internasjonale villrein/karibou-kongress i Canada i 1985 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En oppsummering av en del arbeider som ble framlagt på et  
   internasjonalt symposium om villrein/karibou i Yukon i Canada.  
   Arbeidene omhandlet reins/karibous trekkvaner, arealbruk,  
   bestandsdynamikk og effekter av naturinngrep. Radiotelemetri som 
   metodikk i studier ble sterkt fokusert på symposiet. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En tabell som viser kvoter og felte dyr av ulike kategorier fordelt på  
   kommuner for 1984 og 1985 i Forelhogna villreinområde. 
Årgang:  1986 
Sidetall:  80 
 
 
 



 
Område /sted:  Reinheimen/Nord-Ottadalsområdet  
Tittel:   Reinheimen, unikt referanseområde i global målestokk 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En presentasjon av Reinheimen (Nord-Ottadalen) villreinområde som  
   tar for seg området i kulturhistorisk sammenheng, et tilbakeblikk på 
   overgangen fra tamrein- til villreinområde på 1960-tallet, merking av 
   rein, bestandsutvikling og avskyting samt verneplaner for området. 
   Dessuten presenteres kart som viser fellingssteder for merket rein og 
   ulike typer funn som viser tidligere fangstvirksomhet i området. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  3, 16-17 
 
 
Område /sted:  Setesdal Vesthei 
Tittel:   Bestandsdynamisk analyse av villreinstammen i Setesdal Vesthei 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En rapport som presenterer en bestandsdynamisk analyse av  
   villreinstammen i Setesdal Vesthei basert på totaltellinger,  
   kalvetellinger, kjønnsforhold, rekruttering og dødelighet. Klimaeffekt 
   kontra beiteeffekt eller en kombinasjon av disse blir diskutert.  
   Forfatteren konkluderer med at klima setter en klar grense for  
   rekruttering av villrein i Setesdal Vesthei. Denne effekt er primært 
   forsterket av knapp beitetilgang grunnet for stor bestand i forhold til 
   beitegrunnlaget. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  4-8 
 
 
Område /sted:  Rendalen 
Tittel:   Jaktkort med vektbegrensning – et aktuelt tiltak i forvaltningen av rein? 
Forfatter:  Eivind Mauland 
Innhold:  En rapport som tar for seg de erfaringer som er høstet med bruk av  
   vektgrenser i jaktuttak på rein i Rendalen. En rekke vektgrenser er 
   benyttet i avskytingen, noe som gir data på hvordan ulike kortsystem 
   selekterer på kjønns- og aldersgrupper, og om avskytingen påvirker den 
   generelle kondisjonen på dyra som følge av selektiv jakt. Forfatteren 
   trekker her den konklusjonen at jaktkort med vektbegrensning gir en 
   positiv effekt på bestanden.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  9-14 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   På oppsyn for første gong 
Forfatter:  Laila Kvellestad 
Innhold:  Ein kort artikkel frå eit fyrstegongsoppsyn der erfaringane frå dette vert  
   presentert. Korleis ho som kvinneleg oppsyn vart motteken og korleis 
   ho som fyrstegongsoppsyn var usikker på mykje. Vidare vert det  



   teke for seg kva som er viktig oppførsel for eit jaktoppsyn i møte med 
   jegrane.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  14 
 
 
Område /sted:  Skaulen/Etnefjell 
Tittel:   ”Gamla”-trofeet – en liten ”revolusjon” i Villreinforvaltningen? 
Forfatter:  Olav Hugdal 
Innhold:  En artikkel som presenterer en ny vri i villreinforvaltningen ved å  
   premiere uttak av små dyr. Skaulen/Etnefjell Villreinutvalg har satt opp  
   en vandrepokal som går til den som skyter den minste simla over 5 år. 
   Statuttene blir her presentert. Dessuten er det en kort presentasjon av 
   Skaulen Villreinområde i artikkelen.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  15 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Organisering og forvaltning av Hardangervidda Villreinområde 
Forfatter:  Morten Kolstad 
Innhold:  En artikkel som presenterer arbeidet med å etablere et prosjekt for å  
   bedre organisering og forvaltning av villreinstammen på   
   Hardangervidda. Prosjektets innhold, omfang og arbeidsoppgaver blir 
   presentert. Det avsluttes med en forvaltningsplan ved prosjektets slutt. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  18-19 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Brattefjell - Vindeggen 
Forfatter:  Halvor G. Dyrland 
Innhold:  Ein rapport frå jakta i Brattefjell – Vindeggen villreinområde 1986 som  
   tek for seg valdstruktur, oppsynsordninga, tal på kontrollerte, kvoter og 
   fellingsresultat fordelt på dyrekategoriar. Dessutan nokre tankar rundt 
   forstyrrande element i villreinområdet og resultat frå becquerelprøver 
   tekne av reinen.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  20 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhetta villreinområde 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En artikkel som presenterer Snøhetta villreinområde og som fokuserer  
   spesielt på de inngrepene området har blitt utsatt for i form av  
   kraftutbygginger og ikke minst forsvarets aktiviteter i skytefeltområdet. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  21 og 29 
 



 
Område /sted:  Njardarheim 
Tittel:   Njardarheim 
Forfatter:  Kai Robert Moen 
Innhold:  En artikkel sakset fra Statsskog som omhandler eiendommen  
   Njardarheim i Setesdal Ryfylke villreinområde. Artikkelen tar for seg 
   eiendommene Heiberg kjøpte opp fra 1904 til 1911 og presenterer 
   oppbygging og bruken av Heiberghyttene som han fikk satt opp på sine 
   jaktfelt samt prominente gjester som leide jaktterreng og hytter. Det 
   som skjedde videre med forvaltningen av denne eiendommen etter at 
   Heiberg solgte den til Quisling-regimet i 1943 blir også presentert. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  22 og 26-29 
 
 
Område /sted:  Setesdalsheiene 
Tittel:   Merking av villrein – erfaringer fra et prøveprosjekt i Setesdalsheiene 
Forfatter:  Arild Hoel 
Innhold:  En artikkel som presenterer erfaringene gjort under merking av villrein  
   fra et prosjekt i Setesdalsheiene. Målet med merkingen var å undersøke 
   reinens trekkmønster innenfor og ut og inn av Setesdal Austhei og 
   Setesdal Ryfylke villreinområder. Erfaringer fra det praktiske  
   merkearbeidet, observasjoner av merka dyr og funksjonaliteten av de 
   merkene som ble brukt presenteres i artikkelen. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  23 og 30 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Ottadalen – driftsformer innenfor Villreinområdet 
Forfatter:  Olav Brøste 
Innhold:  En artikkel som tar for seg driftsformer og forvaltning av reinstammen i  
   Ottadalen villreinområde. Den tar for seg utviklingen fra oppstartinga i 
   1965 med beitevurderinger i nord- og sørområdet, flytting og etablering 
   av rein i nordområdet, jaktavtaler, fredning av utkantområder,  
   sammenslåing av jaktavtaler og jaktgrensefri de siste 4 dagene av jakta. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  24-25 
 
 
Område /sted:  Knutshø og Hardangervidda 
Tittel:   Aktivitet – Forstyrrelser - Kondisjon 
Forfatter:  Beate Grøvan 
Innhold:  En rapport som presenterer resultater fra et prosjekt der villrein fra  
   Knutshø med godt beitegrunnlag og store kroppsvekter ble fulgt før, 
   under og etter jakt. Effekten av næringstilgang og jaktforstyrrelser på 
   villreinens aktivitetsfordeling ble sammenlignet med tilsvarende  
   materiale fra en villreinstamme med dårlig beitegrunnlag og små  
   kroppsvekter (Hardangervidda). 
Årgang:  1987 



Sidetall:  31-35 
 
 
Område /sted:  Nord-Østerdalen 
Tittel:   Fjellskog - Tiur 
Forfatter:  Olav Hjeljord og Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som presenterer fangststatistikken i perioden 1929 til 1955  
   for rype, storfugl og orrfugl fra Vangrøftdalen i Nord-Østerdalen basert 
   på en nøye ført jaktjournal. Denne viser en kraftig nedgang av  
   bestandene etter krigen, noe forfatterne diskuterer mulige årsaker til. 
   Jakt, biotopendringer, værforhold og rovvilt blir nevnt som mulige 
   faktorer. Det konkluderes med at den mest sannsynlige årsaken var flere 
   påfølgende år med mye nedbør.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  36-38 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhettastammen – villreinforvaltning frem til 1970 
Forfatter:  Idar Hansen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinforvaltningen i Snøhetta  
   villreinområde fra begynnelsen på 50-tallet med en økning av bestanden 
   som førte til katastrofe for villreinstammen med kraftig nedbeiting,
    utvandring fra området og dårlig kondisjon på dyrene, noe som  
   viltmyndighetene ikke forstod alvoret i. Dette førte til opprettingen av 
   det første arbeidsutvalget for villreinstammen i 1961 samt forskning og 
   undersøkelser utover på 60-tallet. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  40 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Villreinstamma i Nordfjella – kondisjon, kalvetilvekst og struktur 
Forfatter:  Lars Inge Vik 
Innhold:  Eit samandrag av ei hovudoppgåve på villrein i Nordfjella der det er sett  
   på kva kondisjon dyra er i, kva kalvetilvekst og struktur det er i  
   villreinstamma. Dette er samanlikna med ei gransking Terje Skogland 
   tidlegare har gjort i denne stamma.   
Årgang:  1987 
Sidetall:  41-43 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Den gamle fangstkulturen i Snøhettaområdet 
Forfatter:  Øystein Mølmen 
Innhold:  En artikkel som viser omfanget av fangstanleggene i Snøhettaområdet  
   og som også forteller noe om store fangster og reintrekk av store  
   dimensjoner. Beliggenheten viser også at det har vært en stor reinregion 
   i området som omfatter både Snøhetta, Knutshø og Rondane som igjen 
   kan ha vært en del av en større reinregion som omfattet det meste av 



   Sør-Norge. Det var også forskjellige fangstkulturer i Snøhettaområdet 
   og i fjord- og kyststrøkene. Det presenteres også kart over området 
   med registrerte funn av fangstanlegg, dyregraver, bågåstøer, pilfunn og 
   steinbuer/tufter. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  44-47 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Driftsplanarbeid i villreinforvaltningen 
Forfatter:  Arild Hoel 
Innhold:  En artikkel som med bakgrunn i erfaringer fra arbeidet med å lage  
   forvaltningsplan for Setesdal Vesthei villreinområde tar for seg arbeidet 
   med å lage en plan for et villreinområde. Arbeidet deles inn i tre deler; 
   datainnsamling, bearbeiding og vurdering av dataene og utforming av  
   planen. Forfatteren diskuterer også hvem som bør gjøre hva i  
   planarbeidet, forskere eller lokale krefter innenfor villreinområdet. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  48-50 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Oppsynstjeneste blant ”becquerelrein” i Snøhetta-området 1986 
Forfatter:  Arnulf Lund 
Innhold:  En beretning fra en oppsynstur under villreinjakta i Snøhettaområdet i  
   1986, Tsjernobylåret. Opplevelser og oppsynsarbeidet blir beskrevet i 
   lys av det som har skjedd med reinens matfat som gjør at kjøttet har 
   store becquerel-verdier i seg. Hvilke følger dette får for jakta på reinen 
   og bygdefolkets høsting av naturen i kommende år. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Radioaktivitet i reinsdyr før og nå; hva vet vi 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En artikkel som tar for seg hva som er kjent når det gjelder omfanget av 
   radioaktivitet i villrein og i beiteplanter, først og fremst lav, på 60-tallet 
   og etter Tsjernobylulykken. Hvordan radioaktiviteten i villrein varierer 
   med årstidene, halveringstiden for cesium og biologiske mekanismer 
   som beskytter mot stråling er av det som blir tatt opp i artikkelen.  
   Forfatterens synspunkter på forvaltningen av villrein etter   
   Tsjernobylulykken, med fokus på at  det fortsatt må drives jakt for å 
   unngå overbeiting og dårlig kondisjon på villreinen. Råd og veiledning 
   fra helsemyndigheter når det gjelder konsum av reinskjøtt blir også 
   viktig.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  52-55 
 
 



Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Årsmelding for Viltnemndenes samarbeidsutval for Hardangervidda 
   villreinområde 1986 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Årsmelding for Hardangervidda villreinområde 1986 som presenterer  
   medlemmer i samarbeidsutvalget og arbeidsoppgåver for 1986 som har 
   omfatta totaltelling av stamma, strukturtelling, prøvetaking av  
   radioaktivitet og møteverksemd. Resultat fra tellingar av stamma og 
   tilråding av fellingskvote vert òg presentert. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  56 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Villreinstammen i Snøhettaområdet 1970-1986 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En artikkel som tar for seg utviklingen og forvaltningen av  
   villreinstammen i Snøhettaområdet i perioden 1970-1986. Ulike emner 
   som gjorde seg gjeldende gjennom perioden blir diskutert. Blant annet 
   ulike metoder for villreintellinger som er utprøvd, overgang av rein fra 
   Snøhetta til Knutshø, opplysningsarbeid med presentasjon av  
   informasjonsplakater og foldere, jaktprøver for fuglehunder under 
   villreinjakta, jakttid, samarbeidsmøter der problemer for Snøhettareinen 
   var i fokus, merkeforsøk og diskusjoner rundt stammestørrelse,  
   sammensetning av stammen, kvoter og beitegrunnlag.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  57-60 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda   
Tittel:   Hardangervidda villreinområde: Årsmøte for viltnemndenes  
   samarbeidsutvalg 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som presenterer saker som var oppe på årsmøte for  
   viltnemndenes samarbeidsutvalg for Hardangervidda villreinområde. 
   Saker som ble tatt opp eller presentert var foredrag om lavbeiter og 
   Hardangerviddastammens størrelse, produksjon og kondisjon i 1986, 
   omlegging av Bergensbanen, sterkere engasjement fra   
   rettighetshaverne, villreinutvalgenes status, sommerskisenter på  
   Vargebreen med mulig permanent drift, kvote for 1987og Prosjekt 
   Hardangervidda om bedre organisering på privat grunn.   
Årgang:  1987 
Sidetall:  61 og 71 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Knutshø villreinområde 
Forfatter:  Gunnar Eide 
Innhold:  Ein presentasjon av Knutshø villreinområde som tek for seg areal, 
   geografi, historikk, variasjon i stammestorleik og kvoter samt  



   diskusjonar rundt dette, invasjon av Snøhettarein, teljingar,  
   beitegranskingar og radioaktivitet. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  62-63 og 71 
 
Område /sted:   
Tittel:   Over Opesjo etter julesteik 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Ei skildring om to jegrar som dreg til fjells på villreinjakt nokre dagar  
   før jul i 1943. Dei kjem innpå tre dyr som dei klarer å felle. Innan dei 
   er ferdige med slakting og lessing av kjøtet på kjelken, byrjar det å bli 
   dårleg vèr. Dei tek inn i ei lita bu på natta. Neste morgon tek dei i veg i 
   hard vind. Etterkvart vert sikta så dårleg at dei finn det best å grava 
   seg inn i ei fonn. Uvèret held fram og dei blir der i to døgn før dei kan 
   ta seg ned til bygda på julekvelden.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  64 og 72-75 
 
 
Område /sted:  Dalsbygda 
Tittel:   Revejakt (lurjakt) 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg lurjakt på rev, en krevende og lite omtalt  
   jaktform, der forfatteren beskriver en slik jakttur i sitt heimområde. Vi 
   følger han i alle jaktens faser og tar del i de tips og erfaringer han har 
   skaffet seg gjennom mange års lurjakt til han tilslutt sniker seg innpå 
   den sovende reven og skyter den på 15 meters hold. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  67-70 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Villreinutvalgenes status 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinutvalgenes status og bakgrunn der  
   utviklingen i Snøhetta presenteres spesielt. Arbeidsutvalgsmedlemmer 
   fra starten til nå presenteres, valg av medlemmer til utvalget,  
   formalisering av villreinutvalgene slik at det får offisiell status,  
   viltnemndsutvalg kontra villreinutvalg, opprettelse av   
   villreinkonsulentstilling og forslag til oppbygging av villreinutvalg er 
   emner som diskuteres i artikkelen. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  65-66 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Samarbeidsformer innenfor villreinområdene 
Forfatter:  Ole T. Ørsal 
Innhold:  En artikkel som tar for seg samarbeidsformer innenfor villreinområdene  



   med fokus på Snøhetta fra fjellstyrene ble opprettet i slutten av 1920-
   åra via møtevirksomhet mellom rettighetshavere og   
   Landbruksdepartementet etter siste krig til opprettelse av villreinutvalg i 
   1961. Videre blir villreinutvalgets mandat og arbeidsoppgaver  
   presentert samt villreinforskningens betydning der gode forskere klarte 
   å presentere arbeidet sitt så rettighetshavere og jegere kunne forstå det. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  66 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Foreløpig årsmelding fra Arbeidsutvalget for villreinutvalgene i Norge 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  En rapport som presenterer sammensettingen av og arbeidsoppgavene  
   til Arbeidsutvalget for villreinutvalgene i Norge som ble opprettet under 
   fellesmøtet for villreinutvalgene på Honne i juni 1986. Vedtekter,  
   økonomi, ansvar ved salg av fellingstillatelser og omsetting av kjøtt når 
   det gjelder radioaktivt innhold, uttalelse i forbindelse med lov om  
   motorferdsel i utmark, forslag til uttalelse for ny landsplan for  
   nasjonalparker og organisering av samarbeidsorgan for   
   villreinområdene er arbeidsoppgaver som rapporten omtaler.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  75, 78 og 81 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Villreinjakt i Snøhettafeltets vestligste områder for 80 år siden. 
Forfatter:  Sverre Bersås (innledning) og Peter Storgjærdet (brev) 
Innhold:  En gjengivelse av et brev fra 1908 der forfatteren av brevet skriver til to  
   kamerater som er i USA om reinsjakta. Her skildrer han to jaktturer 
   som han sammen med tre andre gjorde i Snøhetta der flere dager med 
   variabelt vær og slitsom jakt blir belønnet med at de til sammen feller 
   sju reinsdyr.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  76-78 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Oppsynsutvalget for Hardangervidda: Samandragsrapport –  
   Jaktoppsynet 1986 
Forfatter:  Sverre S. Tveiten 
Innhold:  Rapport frå villreinjakta på Hardangervidda 1986 som tek for seg  
   mellom anna oppsynsmannskap, kontrollarbeidet, bruken av  
   kontrollkort, ordninga med jaktlag, samjaktavtalar, våpen og  
   ammunisjon, motorisert ferdsel og villreinjakta generelt. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  79-80 
 
 
Område /sted:   



Tittel:   Kurs/oppsynssamling for villreinjaktoppsynet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En rapport fra kurset/oppsynssamlinga for villreinjaktoppsynet som  
   oppsynsutvalet for Hardangervidda og DN arrangerte på Dagali 22-23 
   august. Den presenterer programmet for kurset med foredragsholdere  
   og temaer samt kommentarer rundt og erfaringer fra kurset. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  80-81 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Villreinrapport 1986 Vest-Jotunheimen 
Forfatter:  Rigmor Solem 
Innhold:  Ein rapport frå Vest-Jotunheimen som tek for seg prioriterte  
   arbeidsoppgåver i samband med oppsynstenesta og presenterer  
   observasjonar av aktiviteten til villreinstamma i 1986. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  82 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Strukturtellingsresultater i Rondane sør og midt villreinområder  
   senvinter 1987 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En rapport som tar for seg gjennomføringen av strukturtelling av  
   villrein i Rondane sør og midt villreinområder i 1987. Resultatene fra 
   tellingen der det skilles på ulike dyrekategorier blir presentert.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  83 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ingen fare etter becquerel-middag på Direktoratet for naturforvaltning 
Forfatter:  Sissel Rübberdt 
Innhold:  En artikkel som tar for seg muligheter for å bruke reinskjøtt med høgt  
   becquerel-innhold der DN har utført enkle forsøk på å fjerne radioaktivt 
   cesium fra kjøttet. Testene viste at rent vann var mest effektivt for å 
   fjerne cesium i og med at cesium er helt oppløselig i vann. Salting kan 
   også virke bra. Viktig med små kjøttstykker. Det ble invitert til en større 
   middag ved DN der retter av utvannet kjøtt og av annet reinskjøtt ble 
   servert og gitt karakterer. Konklusjonen var at utvannet bequerelkjøtt 
   var godt. Artikkelen presenterer også oppskrifter der slik kjøtt kan 
   brukes. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  84-85, 90 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Blefjell villreinområde 
Forfatter:  K. Rostad 



Innhold:  En rapport fra Blefjell villreinområde som presenterer opprettelsen av  
   Blefjell villreinområde, organisering av forvaltning av området, samt 
   kvoter, fellingsresultater og flytellingsdata fra første jakta i 1982 til 
   1987. Vektresultater og radioaktivitetmålinger blir også presentert i 
   rapporten. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  86 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Utvikling og produksjon hos villrein i Snøhettastammen 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En artikkel som tar for seg forskningsstudier rundt utviklingen av  
   Snøhettastammens størrelse og produksjon de siste ti årene.  
   Strukturtellinger som fastslår årlig kalveproduksjon og bestandens 
   alderssammensetning og kjønnsforhold og foregår i forbindelse med 
   kalvingen på våren og i brunsten på høsten der begge kjønn er samlet, 
   har vært det viktigste redskapet sammen med totaltellinger av stammen 
   som utføres fra fly om vinteren. Resultater og diskusjoner rundt  
   resultatene blir presentert i artikkelen.  
Årgang:  1987 
Sidetall:  87-89, 29 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Jenter i oppsynstjenesten 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av to kvinnelige oppsyn; Rigmor Solem fra Surnadal  
   som har to år bak seg som villreinjaktoppsyn på Hardangervidda og 
   som nå er fjelloppsyn i Vest-Jotunheimen. Hennes erfaringer og  
   meninger om jobben som oppsyn presenteres. Den andre som omtales 
   her er Laila Kvellestad fra Byrkjelo som for første gang skal være 
   villreinjaktoppsyn i Aurland. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt 1986 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som presenterer tillatt felte og felte dyr av ulike kategorier fra  
   villreinjakta i 1986 i de ulike villreinområdene i Norge. 
Årgang:  1987 
Sidetall:  92 
 
 
 



 
Område /sted:     
Tittel:   Med villreinen inn i neste årtusen 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  Forfatteren tar for seg den historiske utviklingen til våre  

villreinstammer som de siste tiårene har blitt utsatt for et økt press fra 
andre interesser som turisme, vannkraftutbygging, hyttebygging og 
vegbygging. Videre peker han på viktigheten av å argumentere mot 
utbyggingsinteresser ved å fokusere på den samfunnsøkonomiske 
verdien villreinen og dens urørte leveområder har. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  3 og 44 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhettastammen anno 1987 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold: En rapport som presenterer resultater fra strukturtelling og 

flyfotografering av fostringsflokker i Snøhetta i 1987. Resultatene 
presenteres i tabeller som viser tall for ulike dyrekategorier. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  4 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jaktens betydning for villreinens aktivitetsbudsjett og konsekvenser for  

dyrenes vekst og kroppsstørrelse. 
Forfatter:  Eigil Reimers og Kari Kolle 
Innhold:  En artikkel som presenterer forskningsresultater fra Hardangervidda der  

det ble undersøkt hvilken betydning jakt hadde på villreinens 
aktivitetsbudsjett (beiting, ligging, ståing, gåing og løping) og hvilke 
konsekvenser dette hadde for dyrenes vekst og kroppsstørrelse. En 
forandring i energibudsjett og vekter fra før til under jakt viste 
betydning av jaktstress på vekst og slaktevekter hos villrein.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  5-6 og 8 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Villreinforvaltningen i Ottadalen styres av rettighetshaverne 
Forfatter:  Peik Bendixen 
Innhold:  En artikkel der forfatteren presenterer opplegget for  

villreinforvaltningen i Ottadalen villreinområde som styres av 
rettighetshaverne og som er fremhevet som et foregangsområde. Et 
betydelig og godt oppbygd oppsynskorps med god serviceinnstilling, 
god kvote- og kontrollkortordning, plikt til å levere underkjever og 
reaksjonsformer ved skadeskyting, har vært med å bidra til at dette 
villreinområdet i følge forfatteren er et av landets triveligste å jakte i.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  7-8 



 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt og skadeskyting 
Forfatter:  Trond Are Berge 
Innhold:  En artikkel som tar for seg problemet med skadeskyting under  

villreinjakt. Hovedårsaker som trekkes frem er for stort jegerpress, 
hastverksjakt, skudd på dyr i fart og på dyr i tett ansamling, dårlig 
jakttrening, feil ved våpen/sikte, feil ammunisjon, dårlig jaktmoral og 
feil avstandsbedømming. Videre poengteres viktigheten av gode 
forberedelser før jakt, vedlikehold av våpen, fordeling av jegermassen 
og jegerinformasjon før jakta som tiltak for å redusere skadeskytingen. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  9 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Kongsvold 
Forfatter:  Simen Bretten 
Innhold:  En presentasjon av Kongsvold Fjellstue der forfatteren går tilbake i  

historien og beretter om de gamle fjellstuene over Dovrefjell. 
Kongsvold ble bygd rundt 1670, men i 1718 ble alle fjellstuene over 
Dovrefjell brent i den store nordiske krig. De ble bygd opp igjen og 
fjellstuemenn satt som statens bygslere med hovedplikt å vise vei og 
huse fjellfarende folk. Da Rørosbanen åpnet i 1877 avtok trafikken og 
fjellstuene tilpasset seg ved å satse på turisme. Når Dovrebanen åpnet i 
1921 solgte staten fjellstuene til familiene som hadde sittet der. I 1943 
overtok Per Bjørner Holaker Kongsvold, en natur- og villreinengasjert 
person som testamenterte Kongsvold til Miljøverdepartementet som 
etablerte Kongsvold biologiske stasjon. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  10-12 og 43 
 
 
Område /sted:  Rauma, Lesja og Skjåk 
Tittel:   Grensevarden på Storhøfjell 
Forfatter:  Olav Brøste 
Innhold:  En presentasjon i form av bilde, tekst og dikt av den flotte  

Grensevarden på Storhøfjell som markerer grensa mellom Oppland og 
Møre og Romsdal og mellom kommunene Rauma, Lesja og Skjåk.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  13 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Bestandsdynamisk analyse av villreinstammen i Forelhogna 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende forskningsrapport fra Forelhogna som presenterer  

tellinger av bestanden og tar for seg produksjonspotensialet i stammen. 
Videre blir nedgangen i vektutvikling de siste tjue år analysert og det 



konkluderes med at nedgangen skyldes jegerseleksjon av de største 
individene. Dessuten blir effekten av tannslitasjen på vektutvikling, 
fettreserver, kondisjon, kalvetap og reproduksjonssuksess presentert. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  14-22 
 
 
Område /sted:  Hol 
Tittel:   Møte med fjellfolk 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Et møte med brødrene Ole og Halvard Grøgård fra Hovet i Hol i  

Hallingdal på henholdsvis 90 og 80 år. De forteller om arbeid med 
tamreinlag og gjeting av tamrein og jakt på villrein fra gammelt av i 
fjellområda rundt Hovet. Begge er enda aktive og spreke.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  24-27 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Reinens svelgbrems 
Forfatter:  Arne C. Nilssen og John R. Anderson 
Innhold:  En artikkel som tar for seg livssyklusen til svelgbremsen som på  

larvestadiet opptrer som parasitt på rein. Den beskriver hvilken 
innvirkning svelgbremsen har på reinens atferd og hvilke effekter det 
kan få med tanke på stress og dårligere næringsopptak. Videre blir 
svelgbremsens adferd i forhold til parring, leting etter rein, sprøyting av 
larver på snuten til reinen og festing til reinens svelg beskrevet. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  28-30 og 63 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hudbrems hos rein 
Forfatter:  Ivar Folstad 
Innhold:  En artikkel som tar for seg livssyklusen til hudbremsen som på  

larvestadiet opptrer som parasitt under huden på rein. Videre beskriver 
den hvilke forhold som påvirker hudbremsbestanden og reinens adferd 
for å unngå å bli infisert av hudbrems. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  30-31 og 63 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Brattefjell - Vindeggen. Landsplan for nasjonalparker  
Forfatter:  Erling Gaaserud 
Innhold:  Ein artikkel som tek utgangspunkt i ”forslag om ny landsplan for  

nasjonalparker” som er utarbeidd av Statens Naturvernråd. I Telemark 
er Brattefjell-Vindeggen med tilstøytande område foreslege verna som 
landskapsvernområde. Forfattaren grunngjev kvifor dette området er 
med i verneplanen og kva dette vil ha å seie for næringsgrunnlaget til 



dei som bur i området og kva for verknader det vil få for 
villreinstamma. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  32 og 36 
 
 
Område /sted:  Østfold 
Tittel:   Jakter vi for hardt på elgoksene? 
Forfatter:  Olav Hjeljord og Even Knutsen 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra et forskningsprosjekt på elg i  

Østfold. Hovedmålet var å se på hvordan reduksjonen i okseandelen og 
nedgangen i oksenes gjennomsnittsalder som har foregått de siste årene 
i mange elgbestander, har virket inn på bedekning av kuene. Elgoksenes 
og elgkuenes brunstvandringer, kalveproduksjon, okseandel i 
bestanden, vektutvikling hos sent fødte kalver og brunstvandringens 
funksjon var faktorer som ble studert i dette prosjektet. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  33-36 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Lokal forvaltning av villreinstamma på Hardangervidda 
Forfatter:  Aril Hoel 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg skipinga av Hardangervidda villreinutval  

og samansetjinga av utvalet. Utvalets arbeidsoppgåver vert skissert med 
utarbeiding av driftsplan og avskytingsplan, gjennomføring av teljingar, 
beitegranskingar og kjeveinnsamling. Vidare vert samansetjinga av 
villreinnemnda og arbeidsoppgåver skissert; fastsetjing av kvoter, tilsyn 
med at driftsplan vert utarbeidd, at jakta vert driven forsvarleg og at det 
er ei forsvarleg oppsynsordning. Dessutan er nemda høyringsorgan i 
arealplan og inngrepssaker. DN sine arbeidsoppgåver vert òg presentert 
med fastsetjing av føresegner og retningsliner for korleis 
villreinforvaltningen skal drivast.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Vassdragsreguleringar stengjer villreintrekk i Nordfjella 
Forfatter:  Harald Skjerdal 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg kva for konsekvensar vassdragsreguleringar  

har for villrein i Nordfjella med hovudvekt på Nyhellermagasinet og 
Kvevassmagasinet. Desse oppdemmingane har minska bruken av trekka 
både frå nord til sør og frå aust til vest. Reinen vert ofte ståande å 
stange mot desse magasinane. Mindre deler av området vert brukt og 
det vert ein skeiv bruk av beiteområda og bereevna vert mindre, noko 
som fører til at stamma må reduserast.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  38-39 
 



 
Område /sted:  Skrymtheimen 
Tittel:   Blant veidemenn og fjellfantar i Skrymtheimen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Forfattaren fortel her om livet i fjellbygdene attende i tid då mange var  

avhengige av det fjellet kunne gje av kjøt og fisk for å livberga seg og 
familien slik som òg andre av fjellet sine innvånarar som jerv, korp og 
rev måtte. Særskild jerven vert skildra i denne artikkelen.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  40-41 
 
 
Område /sted:  Sunndal 
Tittel:   Nokre historiar om reinsjakt og reinsjegarar 
Forfatter:  Tor Helge Gravem 
Innhold:  Eit knippe med gamle jakthistoriar som forfattaren har samla etter far  

sin. Dei tek for seg hendingar frå reinsjakt og vi får innsyn i korleis 
jakta vart utført for fleire generasjonar sidan.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  42-43 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Lengt 
Forfatter:  Halvor G. Dyrland 
Innhold:  Dikt på 14 vers som skildrar dyreliv, planteliv og natur generelt. 
Årgang:  1988 
Sidetall:  45 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   I villreinfjell 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  Ei historie frå villreinfjellet der forfattaren skildrar opplevingar sett frå  

reinen si side der reinhopen ligg og kviler men samstundes er på vakt 
for jegrane som stadig uroar. Ein av dei er ein stor bukk som har fått 
skote av geviret på eine sida eit par dagar tidlegare og som plagast av 
dette. Ein jeger som har gått innpå hopen, freistar å felle bukken men 
skadeskyt han og etter eit kort ettersøk snur han. Bukken vert liggjande 
hardt skadd oppå ein topp saman med flokken, men då dei går vidare, 
greier han ikkje å følgje.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hjortens utbredelse i Norge, -en oversikt 
Forfatter:  Rolf Langvatn 
Innhold:  En artikkel som tar for seg hjortens utbredelse i Norge gjennom  



historien. Innvandring og forekomst i forhistorisk tid, hjortens 
utbredelse fram til siste krig og bestandsendringer etter 1945 blir 
presentert. Kart som viser utviklingen av hjortens utbredelse i Norge fra 
1960-tallet og fram til nå samt antatte hovedruter for hjortens 
geografiske spredning i Norge de siste 40 år.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  48-53 
 
 
Område /sted:  Odda 
Tittel:   Jon Valset, Odda – en veteran i viltnemndsammenheng takker av 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Jon Valset fra Odda som etter 36 års aktivt virke i  

viltnemndarbeid takker av. Her forteller han blant annet om arbeidet 
med forvaltningen av villreinen på Hardangervidda og tiltak han tok 
initiativ til for å sikre villreinstammen og for å få til ei mest mulig 
human jakt. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  54-56 
 
 
Område /sted:  Island 
Tittel:   Rensdyrjakt på Island 
Forfatter:  Haaken S. Mathiesen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg Islands villreinstamme på 4000 dyr med  

norsk avstamming, organiseringa av villreinjakt, villreinforvaltningen 
og naturlige forhold på Island. Forfatteren beretter videre om en 
tredagers jakttur han deltok på der de skjøt flere reinsdyr. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  57-58 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Villreinjakt på Dovrefjell 
Forfatter:  Hallgeir Gravråk 
Innhold:  En beretning om en jaktopplevelse i Snøhetta der forfatteren beskriver  

observasjoner av rein og jaktsituasjonen der han feller ei simle. 
Årgang:  1988 
Sidetall:  59 
 
 
Område /sted:  Finse 
Tittel:   I villreinperspektiv – positivt og negativt om inngrepsplaner i  

Finsetraktene 1987 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som presenterer utdrag fra to konsekvensanalyser fra planer  

om sommerskisenter på Vargebreen, et viktig område for villreinen og 
fra planer om omlegging av Bergensbanen som var tenkt lagt i tunnel i 
et tidligere viktig trekkområde for rein. Det første inngrepet vil få 
negative konsekvenser for villreinen i området, mens det siste prosjektet 



ville kunne bidra til positive effekter for villreinen ved bedre 
trekkmuligheter.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  60-63 
 
 
Område /sted:  Reinheimen (Ottadalen) 
Tittel:   Storbukkene godt representert i Reinheimen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En rapport som presenterer notater, resultater og betraktninger fra  

strukturtellingen i Reinheimen (Ottadalen) fra 1987. Avskytingen i 
perioden 1985-87 fordelt på ulike dyrekategorier blir også presentert for 
området og sammenlignet med avskytingen i Forelhogna i samme 
tidsrom.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  64 og 78 
 
 
Område /sted:  Oppland 
Tittel:   Muligheter for villreinjakt i statsallmenningene i Oppland 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En presentasjon av Fjellstyrene i Oppland sin samordning av trekningen  

av villreinjakt til utenbygdsboende der Gudbrandsdal skogforvaltning 
har tatt på seg å stå for det praktiske. Hvordan dette foregår i praksis 
med annonsering, søking, disponible jaktkort for 1987, trekningen og 
jaktkortsalget blir beskrevet. Dessuten blir prisene på ulike 
dyrekategorier presentert.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  65 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella: Beiter, bestandsstørrelse og avskytingspolitikk. 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg sentrale temaer som beiter, bestandsstørrelse  

og avskytingspolitikk i Nordfjella villreinområde. Resultater fra 
beitetaksering fra fly blir presentert og områdets bæreevne vurdert. 
Årsaker til og problemer rundt en låg fellingsprosent som medfører 
store kvoter for å nå bestandsmål blir diskutert samt planer om nye 
inngrep i området. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  66-67 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord 
Tittel:   Villreinjakta i Rondane Nord 1987 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En rapport fra villreinjakta i Rondane Nord i 1987 som tar for seg  

avskyting etter kluftbukkprinsippet, utbygging av samband, fellesjakt, 
oppsynstjenesten, innhold av radioaktivitet og jakttid. 



Årgang:  1988 
Sidetall:  68-70 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda villreinområde 
Forfatter:  Ove Bakken  
Innhold:  En underveisrapport fra ”Prosjekt Hardangervidda villreinområde” som  

presenterer representantene for den rådgivende gruppa for prosjektet 
samt prosjektbeskrivelse. Videre tar den for seg 
informasjonsvirksomheten, oppretting av et grunneierregister og emner 
i en forvaltningsplan. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  70-71 
 
 
Område /sted:  Tafjord 
Tittel:   Jakt på Muldalsgården i eldre tider 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Historier hentet fra gården Muldalen i Tafjord som beretter om jakt og  

fangst på rein i området i tidligere tider.  
Årgang:  1988 
Sidetall:  72-73 
 
 
Område /sted:  Kongsfjord, Svalbard 
Tittel:   Svalbardrypenes hekkebiologi 
Forfatter:  Sigmund Unander 
Innhold:  En artikkel som presenterer arbeid og resultater fra et  

forskningsprosjekt på Svalbardrype. I undersøkelsen beskrives aspekter 
ved svalbardrypenes hekkebiologi basert på undersøkelser i 1980-82. 
Spesiell vekt er lagt på kroppsvekt, egglegging, rugeperiode, 
kyllingpleie, kyllingvekst og dødelighet. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  74-78 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinrapporter utgitt i 1987 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av publikasjoner i form av rapporter og brosjyrer som  

er gitt ut i 1987 og som har kommet på redaktørens bord.  
Årgang:  1988 
Sidetall:  79 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Jakt må læres 
Forfatter:  Olaf Heitkøtter 
Innhold:  En artikkel som tar for seg en del enkle råd for å bli en god  



villreinjeger. Å ha vokst opp i miljøet er et godt utgangspukt. Under 
jakta er det viktig å følge terrenget, holde seg skjult, gå stille og ta 
hensyn til vindretning. Ved påskyting må en være sikker på at dyret står 
fritt og at bakgrunnen er sikker, at en skyter på rett type dyr, ikke for 
stor avstand og korrekt siktepunkt. Videre tar artikkelen for seg 
grunnregler ved slakting og kjøttbehandling samt noen råd rundt rettet 
avskyting.   

Årgang:  1988 
Sidetall:  80-83 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda villreinområde – organisering av oppsynstjenesten –  

oppsynsvirksomheten under villreinjakta 1987 
Forfatter:  Arild Hoel 
Innhold:  En artikkel som tar for organiseringa av oppsynstjenesten på  

Hardangervidda ved etablering av et oppsynsutvalg med deltakelse fra 
Hardangervidda Grunneigarsamskipnad, Samarbeidsorganet for 
fjellstyra på Hardangervidda og Direktoratet for statens skoger. 
Arbeidsoppgavene til de tre partene i oppsynsutvalget, bemanning og 
utstyr presenteres. Oppsynsvirksomheten under jakta i 1987 med 
kontroller og rapporter, slurv med kontrollkort, motorferdsel og 
samordna oppsyn er av det som blir tatt for seg i artikkelen. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Brev frå Knutshø Villreinområde 
Forfatter:  Gunnar Eide 
Innhold:  Ein rapport frå Knutshø villreinområde som tek for seg danninga av ei  

ny isolert stamme søraust for Savalen. Vidare tek rapporten for seg 
beitegranskingar, driftsplan og problemet med låg fellingsprosent. 
Trugsmåla mot villreinen i Knutshø vert òg presentert med hovudfokus 
på auka ferdsel av fotturistar og bilar inn i området. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord 
Tittel:   Et glimt fra medaljens bakside 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En beretning om en fjelloppsynsmann som jakter på en skadet rein,  

hvordan han kommer innpå dyret, skyter bom og flere ganger prøver å 
 komme i skuddposisjon i tåka. Til slutt klarer han å felle dyret. Han ser 
 at skaden skyldes et fragment som sitter i bogen og som trolig har 
 forandret retning etter at kula har gått gjennom et annet dyr. Bedre 
 ammunisjon kunne ha forhindret mange sånne skader, er konklusjonen. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  88-89 



 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   En pioner skifter beite 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort presentasjon av fjelloppsynsmannen Olaf Heitkøtter i  

forbindelse med at han slutter som fjelloppsyn og begynner som 
forfatter og filmfotograf på heltid. Noe av arbeidet han har gjort for 
villreinen de siste 38 år blir presentert. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  89 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjellarein tatt av snøskred i Stardalsberga 
Forfatter:  Oddmund Einemo 
Innhold:  Forfattaren oppdaga frå hytta si i januar 1988 eit snøras der det samla  

seg store flokkar med ravn. Ved nærare ettersyn såg han at mykje rein 
hadde vorte teken i raset. Han og ein kamerat freista å grava opp nokre 
av dyra, då det brått spratt opp ei simle frå snøen som så drog av stad. 
Dei alarmerte hjelpekorps, lensmann, viltnemnd og veterinær som raskt 
kom til staden. Ein levande bukkekalv vart òg funnen. Seinare på våren 
vart det konkludert med at 150 rein hadde gått med i raset. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  90 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fjelloppsynsmennene – uvurderlige støttespillere for villreinen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som tar for seg fjelloppsynets funksjon i skog og fjell i  

Norge. Arbeidsoppgaver både generelt og spesielt i forhold til villreinen 
blir presentert samt nytten av deres kunnskaper når det gjelder 
konsekvensanalyser/uttalelser i forbindelse med naturinngrep som truer 
villreinens leveområder.  

Årgang:  1988 
Sidetall:  91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt 1987 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En tabell som presenterer resultater fra villreinjakta i 1987. Tillatt felte  

dyr og felte dyr fordelt på alder og kjønn for villreinområdene i Norge 
presenteres. 

Årgang:  1988 
Sidetall:  92 
 
 
 



 
Område /sted:  Semmeldalen, Svalbard  
Tittel:   På tundraens premisser 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En kort beskrivelse av naturen, svalbardreinen og den korte, pulserende  

sommeren på Svalbard.   
Årgang:  1989 
Sidetall:  4-5 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Bukkenes styrkeprøve 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En kort stemningsrapport fra villreinfjellet under høstens brunst.  

Brunstflokkens ville og pulserende aktiviteter blir beskrevet og hver 
dyrekategori sin rolle i skuespillet skildres.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  6 
 
 
Område /sted:  Brattefjell 
Tittel:   Simlemor 
Forfatter:  Halvor G. Dyrland 
Innhold:  Eit dikt om ei simle som skulle kalve, men som ikkje greier å få kalven  

ut og langsamt pinast til daude på dette viset. Tankar som diktaren gjer 
seg som observatør til dette dramaet.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  9 
 
 
Område /sted:  Voss 
Tittel:   Sigmund Engeland 
Forfatter:  Jon-Arne Himle 
Innhold:  Ein presentasjon av Sigmund Engeland som vaks opp på fjellgarden  

Engjaland i Voss. Han har vore viltnemndformann i 35 år og dessutan 
hatt mykje å seie for opprettinga av villreinstamma i Fjellheimen. Frå 
ungdomsår var det jakt og fangst som var viktigaste syslar. Vidare vert 
vi presentert for utviklinga av viltstammane opp gjennom åra i området 
der Sigmund Engesland har sitt virke. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  10-11 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Utviklingsprogram for kommunalt miljøvern 
Forfatter:  Arild Hoel 
Innhold:  En artikkel som beskriver et utviklingsprogram for kommunalt  

miljøvern som Miljøverndepartementet og Norske Kommuners 
Sentralbyrå gikk sammen om å organisere i 1988. Hensikten er å 
etablere, drive og evaluere forsøk med utvida miljøvernforvaltning i et 



utvalg av kommuner. Organisering og kompetansestyrking, viktige 
arbeidsoppgaver, utarbeiding av miljø- og naturressursprogram, endring 
i viltloven og villreinforvaltning er emner som blir tatt opp i artikkelen. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  12-13 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Tilstandsrapport fra Vest-Jotunheimen 
Forfatter:  Steinulf Skjerdal 
Innhold:  Ein rapport frå Vest-Jotunheimen villreinområde som tek for seg  

stammestorleik og struktur i stamma, områdebruk gjennom året, 
bæreevne, oppsynsordninga, forvaltninga og tilhøvet til 
tamreinnæringa. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  14-15 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1988 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som viser kvoter og felte dyr fordelt på ulike kategorier fra  

villreinjakta 1988 i alle villreinområdene der det ble drevet jakt.  
Årgang:  1989 
Sidetall:  17 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Radioaktivitet i vilt 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av resultater fra måling av radioaktivitet i villrein i  

1988 i ulike villreinområder. En tabell som viser radioaktivitet i rein felt 
i juli/august og rein felt under jakta i ulike villreinområder. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  18 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna topper, gullmedaljer i fleng 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer resultater fra Vingelen Utmarkslags  

utstilling av villreingevir der 23 av 26 bedømte gevir oppnådde gull. 
Samtlige, med unntak av tre, kom fra Forelhogna. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  20 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Gi oss en sjanse til å bli bedre villreinjegere 
Forfatter:  Peik Bendixen 



Innhold:  En artikkel der vi tar del i to unggutters forberedelser og jaktutøvelse  
under sin første villreinjakt. Forskjellige episoder, i første rekke knyttet 
til human jaktutøvelse, som de selv havner opp i og som de blir vitne til 
hos andre jegere, blir beskrevet.   

Årgang:  1989 
Sidetall:  22-24 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   En dag med Jo 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En beretning fra en dag i villreinfjellet der vi følger Jo i sine  

bestrebelser på å felle en kalv som ble skadeskutt tidlig på morgenen. 
Opplevelser når han gang på gang stiller inn på flokken uten å komme 
på skuddhold og når han endelig i skumringa klarer å felle kalven. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  25-27 
 
 
Område /sted:  Fjellheimen 
Tittel:   Fjellheimen villreinområde 
Forfatter:  Sigmund Engeland 
Innhold:  Ein presentasjon av Fjellheimen villreinområde som vektlegg historiske  

fakta frå skipinga av Vossestrand Reinsdyrlag på 1930-talet med 
utsetjing av 10 tamrein, bestandsauke og utviding av området, usemje 
med grunneigarar i Sogn, oppløysing av laget, villreinstatus og 
oppretting av Fjellheimen villreinområde. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  28-29 
 
 
Område /sted:  Nordfjella  
Tittel:   Nordfjella villreinområde – store utfordringer venter de nye  

forvaltningsorganene 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En presentasjon av Nordfjella villreinområde som tar for seg den  

administrative siden for villreinutvalg og villreinnemnd. Artikkelen 
presenterer fakta fra kommunene som inngår i villreinområdet og 
generelle data for hele området; bl.a. areal, antall vald, fellingsprosent 
og oppsynsdata. Noen av de mest sentrale personene i styrende organer 
for området blir også omtalt. Det refereres også en samtale med 
villreinutvalgets formann Ola Dusegard der organisering av grunneiere, 
vald, oppsynstjeneste og forvaltning av området er sentrale temaer. Til 
slutt blir valdproblematikken i forhold til dagens lovverk diskutert.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  31-36 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjegere – fordel dere 



Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg problemet med en stadig økende  

ansamling av jegere i tilknytning til helger, samt ved jakttidas start og 
avslutning. Videre tar den opp hvilke konsekvenser en slik ansamling 
av jegere får for reinen og for jaktutøvelsen samt kommer med noen 
forslag for å forebygge problemet. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Vekst og størrelsesforskjeller hos rein - årsaker og virkninger 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En omfattende rapport som tar for seg årsaker til og virkninger av  

vekst- og størrelsesforskjeller hos villrein. Veksthastigheter og 
høstvekter blir studert. Alder ved førstegangs drektighet, andelen simler 
som blir drektige, kalvingstid og kalvedødelighet knyttes sammen med 
simlenes kroppsvekter om høsten. Dessuten styrer sommerbeite og 
forstyrrelser reinens høstvekter men også nedslitte vinterbeiter kan ha 
noe å bety. Genetiske faktorer setter rammebetingelser for vekst og 
kroppsstørrelse mens miljøfaktorer bestemmer hvor nær 
rammebetingelsene reinen kan vokse. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  38-41 og 64-65 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Slik jakter du villrein! 
Forfatter:  Peik Bendixen 
Innhold:  En artikkel som punktvis tar for seg viktige momenter ved villreinjakt.  

Forberedelser med innskyting av rifla, øvelsesskyting og ammunisjon. 
Jaktutøvelsen med innpåstilling, avstandsbedømmelse, kunnskap om 
reinen, riktig utstyr, venting og speiding, å ta hensyn til dyr og andre 
jegere, skudd mot dyr og sikkerhet. Oppførsel etter skuddet, ettersøk og 
skjæring av kontrollkort.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  42-43 
 
 
Område /sted:  Brattefjell/Vindeggen 
Tittel:   Stemningsrapport fra en strukturtelling 
Forfatter:  Sigmund Holte 
Innhold:  En rapport fra en strukturtelling i Brattefjell/Vindeggen villreinområde  

som beskriver stemningen i fjellet under leting etter reinsdyr. Noen få  
reinsdyr blir observert på dagtid, mens en større flokk dukker opp i 
skumringen, men for sent til å kunne telles. Neste dag er det uvær og 
tellingen ble utsatt til en senere anledning. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  44-45 
 



 
Område /sted:  Mykleby, Rondane Sør 
Tittel:   Ullebukken og Himmelbukken 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  En artikkel fra en jakttur på Mykleby i Rondane Sør der  

artikkelforfatteren på veg til fjellet får øye på en reinsflokk på ei myr 
nedi skogen. Etter innpåstilling feller han en storbukk. Dagen etter når 
bukken skulle hentes, fikk han høre at det var observert en bukkeflokk 
lenger opp mot fjellet og turen ble lagt dit. Her ble en ny storbukk felt. 
Bukkene fikk navnet Ullebukken og Himmelbukken. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Er det beitekonflikt mellom rein og sau? 
Forfatter:  Svein Gausemel 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultatene fra en hovedfagsoppgave om  

beitekonflikt mellom rein og sau i Knutshø. Bruk av plantesamfunn, 
romlig overlapping og vektutvikling hos sau og rein ble studert. Det blir 
konkludert med at det ikke var noen grunnlag for å hevde at det 
eksisterte noen beitekonkurranse mellom rein og sau på sommerbeite i 
1986. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  48-53 og 75 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Bestandsdynamisk analyse av villreinen på Hardangervidda 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende artikkel fra Hardangervidda som tar for seg  

sammenhengen mellom bestandsstørrelse og ulike faktorer som 
kalvenes overlevelse første år, overlevelse utenom jakt for voksne 
bukker og simler, kjønnsforskjeller i kalvedødelighet, drektighet hos 
simler og simlenes evne til å produsere kalv. Bestandssvingningene 
gjennom tida hos reinen på Hardangervidda blir presentert.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  54-61 og 76-77 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Skadeskyting av rein 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  Forfatteren tar her for seg et aktuelt tema; skadeskyting av rein og peker  

på forskjellige årsaker rundt jaktutøvelsen som fører til skadeskyting. 
Videre kommer han med forslag til tiltak som kan bidra til å redusere 
dette problemet.   

Årgang:  1989 
Sidetall:  62-63 
 



 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Det låg ein lang Atndøl 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Ei skildring frå ein dag i villreinfjellet der jegaren etterkvart som han  

går gjennom terrenget gjer seg ein del tankar rundt villrein og 
villreinjakt; gamle fangstkulturar, radioaktivitet, aukande turisttrafikk 
og jaktformer. Dessutan stiller han seg spørsmåla korleis ein skal få folk 
til å skjøna kor viktig reinen har vore og er for fjellbygdene og korleis 
reinen kan forvaltast slik at han i framtida kan leva i fjellområda og ha 
noko seie for nye generasjonar.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  66-67 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Fjellforvalteren på Lesja 
Forfatter:  Vidar Heitkøtter 
Innhold:  En kort presentasjon av fjelloppsynsmann Arne J. Mortensen som  

forvalter 1500 km² fjell og utmark i Lesja. Hans bakgrunn som oppsyn i 
Øyer og som student blir nevnt og hans uttalte mål for å sikre 
villreinområder blir presentert.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  68 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Bokomtaler 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Bokomtale av fire bøker som omhandler natur og naturbruk. Dette er  

”Jakt og fangstkulturen i Skjåk og Finndalsfjellet” av Øystein Mølmen, 
”Praktisk viltstell” av Olav Hjeljord, ”Vilt og Fisk” av Nils Bjørn 
Vistad og ”Den store Jakthåndboken”.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  69 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda villreinområde 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Forfattaren oppsummerer i denne artikkelen korleis utviklinga av  

villreinstamma på Hardangervidda har vore på 1970 og 1980-talet. 
Bestandssvingningar, forvaltningsmål og -tiltak, kvoter, avskyting og 
forskning vert presentert her. Dessutan gjer forfattaren seg nokre tankar 
rundt og skisserar nokre mål for framtida når det gjeld forvaltninga av 
villreinen på Hardangervidda. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  70-72 
 
 



Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   21 år som sekretær i villreinutvalg! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Gunnar Eide fra Folldal som takker for seg etter 21  

års sekretærtid i Sølnkletten og Knutshø villreinutvalg. Han har også 
jobben som sekretær for villreinnemnda i Knutshø og for Folldal 
viltnemnd. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhetta-bukken fredet 
Forfatter:  Vidar Heitkøtter 
Innhold:  En kort artikkel som beretter om at all bukk over halvannet år blir fredet  

denne høsten i Snøhetta villreinområde. Dette på bakgrunn av for hard 
beskatning på storbukk de siste åra. 

Årgang:  1989 
Sidetall:  75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Initiativ og ansvar 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  En artikkel som tar for seg det viktige arbeidet villreinutvalgene har  

utført i villreinområdene, midler til villreinforvaltningen, 
rettighetshavernes økonomiske engasjement og hvilket ansvar 
villreinjegerne har som forvaltningsredskap samt viktigheten av å luke 
bort uønskede elementer i villreinjakta.  

Årgang:  1989 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Oversikt over en del villreinområder 
Forfatter:   
Innhold:  En presentasjon av tretten villreinområder; Skaulen Etnefjell, Setesdal  

Austhei, Hardangervidda, Blefjell, Brattefjell-Vindeggen, Ottadalen, 
Sunnfjord, Svartebotnen, Snøhetta, Rondane Sør, Rondane Midt, 
Forelhogna og Knutshø ut fra ei spørsmålsliste som tar for seg viktige 
opplysninger om hvert område. Spørsmålene (og svarene) omhandler 
navn, areal, beliggenhet, første jaktår, antall jaktvald, villreinutvalg og 
villreinnemnd, kvoter og avskyting, målsettinger, arbeidsoppgaver, 
oppsynstjeneste, salg av jaktkort med mer. 

Årgang:  1989   
Sidetall:  80-89 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Til Villreinen! 



Forfatter:  Tore Fæhn 
Innhold:  Et bilde med tilhørende tekst av en bukk som ble felt på  

Hardangervidda i 1983. Bildet viser en gevirstang som vokser ut av 
pannebrasken uavhengig av geviret ellers. Innsenderen av bildet retter 
en forespørsel til Villreinen om det er noen som kan forklare dette 
fenomenet.   

Årgang:  1989 
Sidetall:  90 
 
 
Område /sted:  Ullensvang, Hardangervidda 
Tittel:   Buførevegen 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg historiske hendingar rundt støling og  

skildringar av hendingar langs buførevegen. Stølane låg langt frå bygda 
og buførevegen var ofte lang og bratt og ei påkjenning for både folk og 
fe. Einskilde år vart dei råka av dårleg vær og høgt til fjells kunne det 
gå ille med buskapen. Det hende òg at folk måtte ned att frå stølane før 
den avtala buføredagen eller dei vart liggjande værfaste på stølane.   

Årgang:  1989 
Sidetall:  92-94 
 
 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1989 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som viser resultatene fra villreinjakta i de forskjellige  

jaktområdene i Norge i 1989. Kvoter og felte dyr fordelt på kategorier 
for de ulike områdene blir presentert.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  4 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Forsvarlig villreinjakt – et jeger- og forvaltningsansvar  
Forfatter:  Stein Lier-Hansen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg human jaktutøvelse og  

skadeskytingsproblematikk. Det diskuteres to hovedtiltak for å begrense 
problemet. Det første er en prispolitikk der jegeren betaler en 
grunnavgift og en oppgjørspris for felt vilt. Dette vil føre til et mer 
rettferdig system og hindre at jegere tar sjanser for å få det dyret de har 
betalt for når jaktslutt nærmer seg. Det andre tiltaket går ut på å styrke 
og forbedre oppsynsordninger under jakta så oppdagelsesrisikoen blir 
økt. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  6-7 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hvem gjør hva i villreinforvaltningen? 
Forfatter:  Vemund Jaren 
Innhold:  En artikkel som redegjør for Direktoratet for Naturforvaltning sitt syn  

på rollefordeling og samspill mellom de ulike aktører i 
villreinforvaltningen i åra framover. Funksjoner og oppgaver til 
følgende aktører blir beskrevet: Miljøverndepartementet, Direktoratet 
for naturforvaltning, Fylkesmannen, Villreinnemnda, Viltnemnda, 
Villreinutvalget og den enkelte villreinjeger. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  8-9 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinen, en nasjonalverdi som må vernes 
Forfatter:  Stein Lier Hansen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg Norges spesielle forvaltningsansvar for de  

siste restene av europeisk tundrarein, et ansvar som er dårlig forvaltet 
frem til i dag. Trusler for villreinbestanden som menneskelige inngrep, 
luftforurensning og økende ferdsel i viktige villreinområder blir 
diskutert. Videre blir en del momenter når det gjelder praktisk skjøtsel 
av villreinen nevnt.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  10-14 



 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Strukturtelling av rein 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg strukturtelling av rein. Årsaker for å  

foreta strukturtelling og metoder som brukes, blir kort presentert. 
Fotografering som metodikk ved strukturtelling er prøvd ut i Knutshø, 
og resultatene fra denne tellingen presenteres. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  14-15 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Ottadalen villreinområde 
Forfatter:  Øystein Mølmen 
Innhold:  En omfattende presentasjon av Ottadalen villreinområde som var rike  

villreinområder fram til midten av 1800-tallet. Deretter en periode med 
tamreindrift der villreinen ble borte. Artikkelen tar spesielt for seg 
prosessen fra begynnelsen på 1960-tallet da tanken om å gjeninnføre 
villreinen i dette området ble fremmet. Det som skjedde videre blir 
detaljert beskrevet der viktige stikkord er opprettelse av villreinutvalg, 
organisering av oppsyn, jaktkortordning, jaktåpning og videre 
forvaltning.    

Årgang:  1990 
Sidetall:  16-20 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Naturfotografering forplikter 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En kort artikkel som berører den økende naturfotograferingen og de  

trusler dette kan være mot ulike arter dersom det ikke tas hensyn. 
Spesielt tas villreinens sårbarhet opp i forhold til denne type 
forstyrrelser.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella villreinområde 
Forfatter:  Jakob Vik 
Innhold:  Utdrag fra en rapport utarbeidet av Per Aksel Knudsen i forbindelse  

med skjønn vedrørende jaktskader etter Aurlandsreguleringene som tar 
for seg Nordfjella villreinområde. Utviklingen av villreinstammen fram 
til i dag og forvaltningspolitikken og hva den har hatt å si for 
villreinstammen, er sentrale momenter. Dessuten blir figurer som viser 
fellingsresultatene for området og for hver kommune fra jakta 1989 
presentert.  

Årgang:  1990 



Sidetall:  22-27 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Gevirløse eller kollete simler blant rein og caribou 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel som tar for seg fenomenet med at enkelte individer hos både  

rein og caribou ikke utvikler gevir. Dette gjelder først og fremst simler, 
men kan også forekomme hos bukker. Artikkelen presenterer resultater 
som viser at kollete simler er mer vanlig blant skoglevende rein enn 
blant tundralevende rein. Videre at genetikk og ernæring er 
hovedfaktorer som bestemmer andelen kollete simler i en bestand. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  28-31 
 
 
Område /sted:  Vinje 
Tittel:   Vinje i Telemark – landets største villreinkommune 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Vinje kommune som den største villreinkommunen i  

Norge i forhold til tildelte fellingstillatelser og med sine over 2000 km² 
villreinareal fordelt på fire villreinområder; Brattefjell-Vindeggen, 
Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke og Hardangervidda. 
Eiendomsstruktur, viltforvaltningen i kommunen som tas vare på av 
Vinje viltnemnd med spesiell fokus på villreinforvaltningen samt 
utvalgte fjellområder blir omtalt i artikkelen. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  32-35 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Fra Reinsfjellet 1989 
Forfatter:  Normann Heitkøtter 
Innhold:  Et stemningsbilde fra villreinfjellet under jakta der forfatteren beretter  

om naturopplevelser og jaktsituasjoner og setter de inn i en større 
sammenheng. Filosofiske betraktninger om det som skjer i reinsfjellet 
på godt og vondt. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  36-38 
 
 
Område /sted:  Sølnkletten 
Tittel:   Sølnkletten villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Sølnkletten villreinområde som ligger i Hedmark  

fylke og dekkes av 4 kommuner; Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal og 
Rendalen. Resultater fra beitetakseringer, problemer med tellinger p.g.a. 
at reinen holder seg mye i skogen, kommunevise fellingstillatelser og 
felte dyr i 1989, driftsplan, kvotesammensetning og sammensetningen 
av villreinutvalget for området blir presentert i artikkelen. 



Årgang:  1990 
Sidetall:  39 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Stemningsrapport fra Knutshøreinens kalvingsområde 1989 
Forfatter:  John Oddleif Bakken 
Innhold:  En stemningsrapport fra Knutshø med utgangspunkt i forfatterens nye  

verv som formann i villreinutvalget for Knutshø Villreinområde der han 
følte det som en forpliktelse å gjøre seg mer kjent med villreinstammen 
og området han skulle forvalte. Opplevelser han hadde en dag i 
kalvingsområdet for Knutshøreinen blir her beskrevet. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  40-41 
 
 
Område /sted:  Alaska 
Tittel:   Caribou – bestandsvekslingene fremdeles en gåte 
Forfatter:  Olav Hjeljord 
Innhold:  En artikkel som tar for seg caribou i Alaska og setter fokus på de  

voldsomme bestandsendringene som har foregått og fortsatt foregår hos 
denne villreinen. Det settes spørsmål ved hva som er årsak til disse 
bestandsvekslingene og faktorer som rovdyr, jakt, migrasjon og 
områdenes bæreevne blir diskutert. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  42-44 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Britiske helikoptre ”lekte seg” med villreinflokker 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg en episode der en fjelloppsynsmann  

iakttok to helikoptre som jagde store villreinflokker. Reaksjoner og 
oppfølging av saken blir her beskrevet. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  45 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fra villreinjaktoppsynet 1989 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapporter etter jakta 1989 i de fleste  

villreinområdene i Norge som tar for seg oppsynstjeneste, 
fellingsresultater, jaktutøvelse og uregelmessigheter i de ulike 
områdene. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:   



Tittel:   Villreinens tilpasning til naturgrunnlaget 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende artikkel som oppsummerer forfatterens siste 12 års  

forskning om betydningen av økologiske faktorer og atferdsmessig 
tilpasning for reinens livshistorie i forhold til mat og hvilke 
konsekvenser dette får for forvaltningen av villrein. Vinter- og 
sommerbeiters betydning på vekst og reproduksjon, klimaets betydning 
for vinteroverlevelse, faktorer som bestemmer kjønnsforholdet på 
fosterstadiet, fostervekst, verneatferd mot rovdyr og faktorer som 
bestemmer kalvingstid og synkronisering av kalvingen er 
stikkordsmessig noe av det som blir presentert i denne artikkelen. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  49-64 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Villreinjaktoppsynet i Ottadalsområdet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg organiseringen og virksomheten til  

villreinjaktoppsynet i Ottadalsområdet. Områdets beliggenhet og 
eiendomsstruktur blir kort presentert, mens artikkelen går nærmere inn 
på oppsynsordningen, oppsynspersonell, opplæring av oppsyn, 
sambandstjeneste, rapportering av saker, uregelmessigheter og 
oppsynsmennenes virksomhet/idealisme.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  66-69 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Begge tapte brunstkampen 
Forfatter:  Vidar Heitkøtter 
Innhold:  En beskrivelse av en dramatisk brunstkamp mellom to storbukker som  

setter seg fast i hverandres gevir og som langsomt bukker under på 
denne måten. Historien tar utgangspunkt i et funn av to gevirkroner som 
var sammenfiltret i hverandre i området mellom Skjåk og Bjorli. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  69 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   ”Med villrein i siktet” 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Ein rapport frå ein jakttur i villreinfjellet der opplevingar rundt det å  

observera dei ulike dyra i reinsflokken vert skildra. Felling av ein 
storbukk mot slutten av dagen vert òg skildra. Samstundes deler 
forfattaren ein del tankar om kva som er det viktigaste ved villreinjakta 
for villreinjegrane i dag.   

Årgang:  1990 
Sidetall:  70-71 
 



 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Øystein Mølmen – villreinmannen og fjellhistorikeren fra Lesja 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold: En artikkel fra en tur i Lordalen i Lesja som ramme for en presentasjon 

av fjellmannen Øystein Mølmen og hans arbeid som 
fortidsminnegransker og som ildsjel for villreinarbeidet i 
Ottadalsområdet. Hans arbeid med registreringer av fortidsminner 
knyttet til fangstfolkkulturene langt tilbake i tid, blir presentert samt den 
innsatsen han har gjort for at Ottadalsområdet nå er det villreinområdet 
det er.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  72-74 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Vest-Jotunheimen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra årsrapporten for 1989 til villreinnemnda for Vest- 

Jotunheimen som tar for seg forvaltning av stammen, kvoter og 
fellingsresultater, etablering av villreinutvalg, planer for kontrollmåling 
av tellende areal, oppsynstjenesten og villreinnemndas sammensetning. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinmøte 
Forfatter:  Odd Rønningen 
Innhold:  Et epos som tar opp ulike problemstillinger i noen av villreinområdene  

presentert som et møte mellom enkeltindivider av rein. Disse sliter med 
sine spesielle problemer med bakgrunn i ulike forhold når det gjelder 
forvaltning, naturgrunnlag og inngrep i sine respektive områder.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  76-77 
 
 
Område /sted:  Reinsnos, Hardangervidda 
Tittel:   Litt av den gamle soga om Reinsnos 
Forfatter:  Ingebjørg Isdal 
Innhold:  Ein presentasjon og eit tilbakeblikk på historikken til Reinsnos, ei lita  

fjellgrend på Hardangervidda der det no er fem fastbuande. Artikkelen 
tek for seg tida før det vart veg fram og mykje av transporten foregjekk 
på Reinsnosvatnet og over fjellet, det daglege slitet for føda, stølsliv, 
rovdyr og jakt og fangst med villreinjakt som det viktigaste. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  78-81 
 
 
Område /sted:   



Tittel:   Få jenter med i villreinforvaltninga 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En artikkel som tar for seg mangelen på kvinnelig innslag i  

villreinforvaltningen og som presenterer to som jobber som sekretærer i 
villreinnemnder; Astrid Etterstad i Hardangervidda villreinnemnd og 
Lise Trøan i Forelhogna villreinnemnd. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  82-83 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Sluttrapport fra prosjekt Hardangervidda villreinområde 
Forfatter:  Ove Bakken 
Innhold:  En rapport som oppsummerer arbeidet med ”Prosjekt Hardangervidda  

villreinområde” som var et samarbeidsprosjekt mellom jaktrettshavere 
og forvaltningsmyndigheter. Hensikten var å skape et felles 
arbeidsgrunnlag for private og offentlige interesser når det gjelder 
villreinforvaltningen på Hardangervidda. Veiledning for drift av 
området, målsettinger for forvaltningen, forslag til arbeidsplan og 
oppfølging av prosjektet er momenter som blir presentert i rapporten. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda  
Tittel:   Hardangervidda villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport som tar for seg driftsåret 1989 for Hardangervidda  

villreinområde. På et oppsummeringsmøte ble fellingstall, 
oppsynstjenesten, tilstandsrapport på Hardangervidda, høsting av 
villreinstammen, human jaktutøvelse, villreinnemnd og villreinutvalg 
tatt opp. Videre presenterer rapporten korte referat fra årsmøtene i 
villreinutvalget og villreinnemnda med driftsplan, kvoter, målsettinger 
og villreinnemndas sammensetning som sentrale punkt. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal 
Tittel:   Kalvene og gullbukken 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  En beretning om en dag på villreinjakt i Rondane Sør der turen inn i  

terrenget, observasjon av en flokk med simler og kalver, stilling innpå 
flokken og til slutt felling av to kalver blir beskrevet. Videre 
observasjon av en bukkeflokk og hvordan jegeren kommer i posisjon til 
å felle gullbukken. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  88-89 
 
 



Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Årsmøte i Rondane Nord 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold: Utdrag for årsmeldinga fra 1989 for Rondane Nord som tar for seg 

oppsynstjenesten, jaktutøvelse, flytelling, strukturtelling, radioaktivitet, 
driftsplan, kvote, avskyting og villreinutvalgets sammensetning. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  89 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Harddøgn i reinsfjellet 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  En beretning om noen slitsomme døgn i fjellet på reinsoppsyn der lange  

og tunge forfølgelser etter skadeskutt rein, kalde netter med kun et 
reinsskinn over ryggen, lite mat og både vellykket og mislykket ettersøk 
blir inngående beskrevet. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  90-93 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Rapport fra Blefjell 
Forfatter:  Odd Blia 
Innhold:  Oppsummering fra virksomheten i Blefjell villreinområde for 1989 som  

tar for seg villreinutvalgets sammensetning, kvoter, fellingsresultat og 
jaktutøvelse. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  94 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Vuludalsbukkene og annet om reinen i Rondaneregionen. 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som tar for seg overvåkningen av villreinstammen i  

Rondane der opplegget for strukturtellingene som NINA og DN i 
samarbeid med lokale forvaltningsansvarlige har utført de siste fem år 
blir beskrevet. Videre blir resultatene fra tellingene som viser 
bestandsutviklingene i de tre delområdene i Rondane presentert og 
kommentert. Til slutt blir det gjort noen betraktninger rundt 
bukkeområdet i Vuludalen.     

Årgang:  1990 
Sidetall:  95-97 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Rettighetshaverne i Brattefjell-Vindeggen villreinområde har organisert  

seg i et villreinutvalg 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort rapport som presenterer sammensetningen av villreinutvalget i  



Brattefjell-Vindeggen villreinområde og som tar for seg kvota og 
fellingsresultatet for jakta i 1989 samt planer for hva villreinutvalget 
skal gjøre i forvaltningen av stammen. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  98 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Oppsynstjenesten i Snøhettaområdet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Et utdrag fra oppsynsrapport skrevet av Arne J. Mortensen etter jakta i  

Snøhetta i 1989 som tar for seg oppsynstjenesten, kvote, 
fellingsresultat, uregelmessigheter og erfaringer med en ny 
oppsynsinstruks. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  98 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinframtid 
Forfatter:  Oskar Lange 
Innhold:  Leserbrev som berører det fundamentale for en framtid for villreinen i  

Norge med fokus på menneskelig aktivitet og hvilke konsekvenser dette 
får for villreinen.   

Årgang:  1990 
Sidetall:  100 
 
 
Område /sted:  Rauland 
Tittel:   (leserbrev) 
Forfatter:  Bjørn Skinnarland 
Innhold:  Leserbrev som tar for seg noen aspekter ved villreinjakt som human  

jakt, oppførsel under jakt og slakting og behandling av felt rein. 
Årgang:  1990 
Sidetall:  101 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Oversikt over villreinområda 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av fem villreinområder; Setesdal Ryfylke,  

Årdal/Lærdal, Nordfjella, Rondane Nord og Tolga Østfjell ut fra ei 
spørsmålsliste som tar for seg viktige opplysninger om hvert område. 
Spørsmålene (og svarene) omhandler navn, areal, beliggenhet, første 
jaktår, antall jaktvald, villreinutvalg og villreinnemnd, kvoter og 
avskyting, målsettinger, arbeidsoppgaver, oppsynstjeneste, salg av 
jaktkort med mer. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  102-105 
 



 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreininteressert søskentrio 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort presentasjon av en søskentrio fra Ulvik i Hardanger som alle  

har interesse for villreinarbeid. Marit Sæbø er medlem av Eidfjord 
fjellstyre, vertinne på Turistforeningens hytte Sandhaug og ivrig 
reinsjeger, Edvard Ljore er viltnemndsformann i Ulvik og medlem av 
villreinnemnda for Hardangervidda mens Magnus Ljore er formann i 
fjellstyret i Ulvik. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  107 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Nye bøker fra skog og fjell 
Forfatter:   
Innhold:  Bokomtaler som tar for seg fire av det siste årets mange naturbøker.  

Dette er ”Villreinens verden” av Eigil Reimers, ”Fangstmanns minne” 
fortalt av Aslak Harstveit til Andreas Vevstad, ”Folk og fjell” av 
Trygve Fosstveit og Knut Gjerden og til slutt ”Den gamle elgfangsten i 
Mathiesen-Eidsvold Værks skoger”.  

Årgang:  1990 
Sidetall:  108-109 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Reinsfilét á la Mykleby 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  Oppskrift på en middagsrett med villreinkjøtt som hovedingrediens og  

med viltsaus og grønnsaker til. Navnet på retten er Reinsfilét á la 
Mykleby. 

Årgang:  1990 
Sidetall:  110 
 
 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinområda skal sikrast for framtida 
Forfatter:  Vemund Jaren 
Innhold:  Artikkelen tek for seg den historiske utviklinga til villreinen og  

villreinen sitt leveområde samt inngrep gjort i desse områda som har 
vore til skade for reinen. Vidare vert det diskutert kva som kan gjerast 
for å stogge den negative utviklinga. Forfattaren skisserer òg døme på 
plansamarbeid fylka i mellom som kan vera vegen å gå for og sikra 
villreinområda for framtida. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  4-5 
 
 
Område /sted:  Snøhetta   
Tittel:   Snøhetta villreinområde – først ute med villreinutvalg i Norge 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En omfattende artikkel som presenterer Snøhetta villreinområde og  

reinstammens og forvaltningens historie med hovedvekt på perioden fra 
1950 til 1970 som var preget av overpopulasjon og nedbeiting. Videre 
tar artikkelen for seg prosessen rundt en dannelse av et villreinutvalg på 
60-tallet som var nødvendig for å få hånd over en villreinforvaltning 
som da var styrt til en katastrofe for området av viltmyndighetene. 
Beiteundersøkelser, kvotefastsettelser, naturinngrep, fellingstall, 
strukturtellinger og sambandsutbygging er annet som presenteres i 
artikkelen. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  6-12 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhettaområdet jubilerer 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort notis fra jubileumsfesten i anledning passering av 30 år for  

Snøhetta villreinutvalg på Kongsvold Fjeldstue. 
Årgang:  1991 
Sidetall:  13 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkningsprogram for hjortevilt startes i år 
Forfatter:  Vemund Jaren 
Innhold:  Artikkelen presenterer opplegget for det omfattende  

overvåkingsprogrammet for elg, hjort og villrein som starter opp dette 
året. Overvåkningsområder og opplegget for de tre artene blir 
presentert.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  14-16 
 
 



Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1990, tillatt felt og felte dyr 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som presenterer kvoter og felte dyr i ulike kategorier for  

villreinjakta i 1990 i alle villreinområdene der det drives jakt. 
Årgang:  1991 
Sidetall:  17 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Oppsynstjeneste i villreinfjellet 1990 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Presentasjon av utdrag fra oppsynsrapporter fra noen av villreinområda;  

Hardangervidda, Snøhetta, Rondane Sør, Blefjell, Nordfjella, 
Forelhogna, Brattefjell-Vindeggen og Rondane Nord. Tar for seg 
kvoter, fellingsprosenter, oppsynstjenesten, uregelmessigheter og 
jaktutøvelse for de ulike områdene. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  18-19 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Stemningsrapport frå det yngste og minste villreinområde;  

Oksenhalvøya 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ein kort tilstandsrapport frå det nyaste og minste villreinområdet der 15  

dyr vart sleppt i 1989. Kart som syner dei tre små fjellområda der 
villreinterrenget finst. Historikk, planar for å setje ut villrein og 
målsetjinga for prosjektet vert presentert.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  20-22 
 
 
Område /sted:  Rauland 
Tittel:   Mor og sønn i Rauland – sentrale i lokal viltforvaltning 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av mor og sønn Solveig og Halvor Loftsgarden og  

deres engasjement i lokal viltforvaltning i Rauland i Telemark. Solveig 
er leder i Rauland fjellstyre mens sønnen Halvor blant mye annet er 
leder for villreinnemnda på Hardangervidda.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  22-23 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Lesja – den største villreinkommunen i Oppland 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold: En presentasjon av Lesja kommune som den største villreinkommunen i 

Oppland med sine nesten 1900 km² villreinterreng. Artikkelen beskriver 
hvordan viltforvaltningen i Lesja er oppbygd og organisert. Videre 



beskrives flere deler av kommunens arealer og da med stor vekt på 
villreinens områder og trekkruter. Ellers presenteres forekomst og 
forvaltning av andre jaktbare arter som hare, hønsefugl, elg, hjort og 
bever samt rovvilt som jerv og mår. Til slutt får vi presentert oppgaver 
og framtidstanker for viltnemnda fra formannen Syver Mølmshaug. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  24-27 
 
 
Område /sted:  Skrymtheimen (Snøhetta) 
Tittel: Skrymtheimen, vår siste arv for høgfjellets dyreliv; er det plass til oss 

mennesker? 
Forfatter:  Arild Landa og Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende artikkel som tar for seg en del sentrale temaer i  

forvaltningen av våre fjellområder som vannkraftutbygging, sau på 
sommerbeite, jakt, tamreindrift, forsvarets øvingsfelt, hyttebygging og 
fotturisme. I siste del av artikkelen blir det fokusert spesielt på 
Skrymtheimen (Snøhettaområdet), der konfliktene mellom ulike 
samfunnsgrupper og bruken av området er betydelig. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  28-32 
 
 
Område /sted:  Lordalen, Lesja 
Tittel:   Historiske Lordalen i Lesja 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort presentasjon av Øystein Mølmen og et knippe forskjellige funn  

fra eldre tider han har gjort i Lesja-traktene som vitner om villreinfangst 
for mange tusen år siden.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  33 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Klarer vi å bevare en sør-norsk jervestamme? 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende artikkel som tar for seg situasjonen for den sør-norske  

jervestammen. Spørsmål rundt sauehold i området med jerv, 
motsetninger mellom vernehensyn og landbrukshensyn og hvilke 
ringvirkninger for fjelløkosystemet en endring i jervestammen vil ha, er 
blant temaene som blir diskutert. Spesielt blir samspillet mellom 
villrein, jerv og fjellrev fokusert. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  34-36 
 
 
Område /sted:  Gudbrandsdalen 
Tittel:   Hvordan søke om villreinjakt på statens grunn i Gudbrandsdalen 
Forfatter:  Ole Nordahl 
Innhold:  En kort artikkel som beskriver nøyaktig og korrekt framgangsmåte når  



en skal søke om villreinjakt på statens grunn i Gudbrandsdalen. Videre 
beskrives rutinene når søknadene behandles og trekkes. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:  Ringebu 
Tittel:   En februarskitur i Ringebufjellet 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  En fortelling fra en lang dagsskitur i Ringebufjellet der ulike  

naturopplevelser er sentrale. Møte med reinsdyr, elg og reking etter 
jervespor er av opplevelsene som skildres.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Jakt på skadet rein 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  En artikkel som tar for seg det å jakte på skadeskutt rein. Grunnregler  

for å lykkes under jakt på skadet rein blir listet opp. Flere enkeltvise 
historier fra jakt på skadet rein som viser at hvert tilfelle er veldig 
forskjellig fra gang til gang. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  40-42 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Streiftog i forvaltning av Knutshøreinen 1990 
Forfatter:  John Oddleif Bakken 
Innhold:  En artikkel som tar for seg forvaltningen av reinstammen i Knutshø  

med hovedfokus på kalve- og strukturtellinger. Beskriver området og 
overgang av rein fra og til naboområder som vanskeliggjør fastsettelse 
av kvoter. Flere turer inn i området på våren der hensikten var kalve- og 
strukturtellinger, blir også beskrevet i artikkelen.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  43-45 
 
 
Område /sted:  Sassen, Svalbard 
Tittel:   En tilværelse på livets yttergrense 
Forfatter:  Tormod Risholt 
Innhold:  En rapport fra en jakttur på Svalbard der forfatteren gir en kort  

presentasjon av Svalbardreinen, dens historie og forvaltningen av den. 
Jakttur etter villrein i Sassen beskrives, der forfatteren og to 
jaktkamerater feller tre rein.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  46-47 
 
 



Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Lunefulle aprildager på 78º nord 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En kort beskrivelse av en felttur i naturforskningens tjeneste på  

Svalbard der varierende og dårlig vær kommer i fokus og som  
dermed begrenser forskningsarbeidet.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  48 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Vil reinen få det bedre i EF? 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En kort artikkel som stiller noen spørsmål og gjør noen betraktninger  

rundt forholdet villrein, vasskraftenergi og EF. Med medlemskap i EF 
mener forfatteren at det blir et økt press på produksjon av 
vasskraftenergi i Norge, noe som vil få konsekvenser for villreinen som 
er svært sårbar overfor slike naturinngrep. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  49 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Augustdager på Svalbard 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En turberetning fra Svalbard der forfatteren var med forskere fra NINA  

på forskningsoppdrag der den bestandsdynamiske utvikling hos reinen i 
Reindalen følges med bestands- og strukturtellinger og innsamling av 
materiale fra sjøldøde dyr. Det berettes om Svalbardnaturen med flora 
og fauna med reinopplevelser i fokus samt beskrivelse av de forskjellige 
dalene og områdene de passerte på den ukes lange turen.   

Årgang:  1991 
Sidetall:  50-53 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt med ledhund og kløvhest 
Forfatter:  Stein Lier-Hansen 
Innhold:  Artikkelen tar for seg bruken av ledhund og kløvhest på villreinjakt, noe  

som var mer i bruk før i tiden. Ledhundens bruksområder når det 
gjelder ettersøk, å markere og følge dyr samt å varsle om at det er dyr i 
terrenget, blir beskrevet. Videre beskrives hva som kreves av en god 
ledhund på villreinjakt. Artikkelen tar også opp bruken av kløvhest for å 
frakte ut villrein fra fjellet og alle fordelene ved dette.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  54-56 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Storbukk fra Forelhogna 



Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort beskrivelse og bilde av en staselig storbukk på 140 kg som ble  

skutt i Forelhogna i 1959. Videre forklares det hvorfor dette området 
produserer så mye store bukker med gullgevir. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  56 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal 
Tittel:   Jaktjournalen fra ”Rypa” 
Forfatter:  Olav Hjeljord og Anders Kiær 
Innhold:  En artikkel som tar utgangspunkt i en jaktjournal fra ei jaktbu i Stor- 

Elvdal der jaktutbytte og jegerinnsats er notert ned i perioden 1880 til 
1980. Svingninger og en generell nedgang for rypebestanden gjennom 
denne perioden beskrives med utgangspunkt i denne journalen. Årsaker 
til disse svingningene og tilbakegangen gjennom perioden blir diskutert. 
Det presenteres også figurer som viser samlet utbytte av ryper og ryper 
skutt pr. jeger/dag over femårs-perioder i denne hundreårs-perioden.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  57-59 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Min fyrste tur til fjells åleine 
Forfatter:  Lars Stana 
Innhold:  Ei forteljing frå ei villreinjakt frå rundt 1900 der forfattaren skildrar sin  

fyrste tur til fjells åleine med lite mat, kalde overnattingar, dårleg vær 
og jaktopplevingar. Han skildrar korleis han snik seg innpå ei simle og 
skyt på henne på langt hold, bommar men råkar kalven som ligg 
framfor. Dette synest han er leit, men lagnaden vil at han neste dag 
greier å felle simla òg. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  60-61 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella villreinområde 1990 
Forfatter:  Jakob Vik 
Innhold:  Eit tilbakeblikk på noko av det som har hendt og oppteke dei som  

arbeider med villrein i Nordfjella villreinområde det siste året. 
Forvaltning, grunneigarorganisering, jaktavtalar, strukturteljing, 
forstyrringar, kvoter og fellingsresultat for området vert teke opp i 
denne rapporten. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  62-63 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Villreinutvalet Nordfjella – Strukturteljingar i Nordfjella 
Forfatter:  Jakob Vik  



Innhold:  Ein rapport som presenterar resultatane frå strukturteljingar i Nordfjella  
villreinområde i 1982, 1985, 1987 og 1990. Dei tala som 
strukturteljingane har kome fram til i desse åra vert diskutert og 
kommentert. Ein tabell som syner vekta på dei ulike dyrekategoriane 
kommunevis vert òg presentert samt ein tabell som syner 
fellingsresultat ved bruk av jaktavtalar.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  64-65 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel: Bestandsfragmentering av villreinen i Rondane pga. naturinngrep og 

turisme 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende artikkel om villreinen på Dovrefjell med spesielt fokus  

på konflikter i Rondane som tar for seg den historiske bakgrunnen for 
reinens utbredelse, hvilke miljøfaktorer som er nøkkelelementer i dens 
tilpasning til høgfjellsmiljøet, hvilke av disse den allerede har mistet og 
med de konsekvenser det har hatt og kan medføre. Videre diskuteres 
hvilke menneskeskapte forhold og inngrep som ytterligere kan forverre 
reinstammens livssituasjon i Rondane. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  66-72 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangerviddareinen… 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En rapport fra årsmøte i villreinutvalget og villreinnemnda for  

Hardangervidda villreinområde. Presenterer villreinutvalgets 
sammensetning, viktige saker i 1990 og en avskytingsplan for 1990-94. 
Videre blir villreinnemndas medlemmer presentert samt viktige saker 
fra årsmeldinga. Samtidig var det fellesmøte for villreinforvaltningen på 
Hardangervidda der bl.a. følgende saker ble tatt opp; hvordan heve 
fellingsprosenten?, utvikling av stammen, inngrep og forstyrrelser, 
human jaktutøving og fellingskvote for 1991. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  73-75 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Villreinjakt i Skjåkfjella 
Forfatter:  Thor Gundersen 
Innhold:  En beretning fra en jakttur i Skjåkfjella fortalt av en nybegynner på  

området som her deler sine erfaringer fra sin villreinjakt. 
Hendelsesforløpet under jakta med leting etter rein, venting på 
skuddsjanse og felling av ei stor simle og en liten morløs kalv, blir 
beskrevet. 

Årgang:  1991 
Sidetall:  76-77 



 
 
Område /sted:  Forelhogna, Kvikne 
Tittel:   Forelhognaområdet - Kvikneområdet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  I forbindelse med Landsmøtet i Villreinrådet 1991 blir her bygda  

Kvikne presentert. Utmarksareal og organiseringen av dette med 
 Kvikne Utmarksråd som et samarbeidsorgan for alle rettighetshaverne 
 blir omtalt der oppsynsordningen for området er en nøkkelfunksjon.  

Oppsynsmannen Kåre Guldvik blir også presentert i artikkelen. 
Årgang:  1991 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:  Nord-Ottadalen 
Tittel:   Villreinadferd 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som beretter om et tilfelle fra en jakt på 1800 meters  

høyde der adferden til reinen som blir stående tett ved et fall på en bre 
beskrives.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  80 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Rapport fra Blefjell villreinområde 
Forfatter:  Odd Blia 
Innhold:  Rapport fra Blefjell villreinområde som omtaler forvaltningen av  

området med fokus på stammestørrelse, kvote, fellingsprosent og 
jakttid. Jaktutøvelsen og jaktresultater fordelt på dyrekategorier og 
kommuner for 1990 blir presentert.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  80-81 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   September i villreinfjella 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beretning og bilder fra en episode der forfatteren fikk inn melding  

om to bukker som hadde filtret gevirene sammen under brunstkamp.  
Bukkene ble funnet i et tjern der den ene var død mens den andre ennå 
levde. Geviret satt bom fast i geviret til den døde bukken og det måtte 
sages av for at bukken skulle komme løs. Det tok litt tid før den fikk 
nok krefter til å legge i veg innover fjellet.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  82-83 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Den biologiske betydning av radiocesium i villrein på Dovrefjell etter  



Tsjernobyl  
Forfatter:  Terje Skogland, Ingvild Espelien og Olav Strand  
Innhold:  En omfattende rapport fra et forskningsprogram som har fulgt  

villreinstammene i Rondane og Knutshø for å påvise eventuelle 
biologiske konsekvenser av nedfallet etter Tsjernobyl-ulykken. 
Resultatene fra de 5 årene forskningen har pågått blir her presentert og 
diskutert. Bl.a. variasjon i forhold til beiteopptak og fordeling i 
landskapet, opptak og biokonsentrasjon i ulike organer, innvirkning på 
drektighet, dødelighet, kondisjon m.m. Til slutt blir konklusjoner fra 
forskningsprogrammet presentert.     

Årgang:  1991 
Sidetall:  84-91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Naturoppleving 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ei skildring frå ei villreinjakt der forfattaren, som overnattar i ei lita  

berghole, kjem ut for eit forrykande uvær. På turen attende til jaktbua 
der kameratane ventar, tek vi del i tankar han hadde og det slitet han 
opplevde dei 10 timane det stod på, der kompasset viste seg å verta 
livsviktig.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  92-93 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Praktgevir fra Skartind 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av det største villreingeviret som er målt i Norge og   

verden for øvrig med sine 1080,1 p. Historien fra jakta ved Skartind i 
Nord-Ottadalen i 1968 som førte til felling av storbukken med det 
enorme geviret blir beskrevet. Det diskuteres til slutt om det noen gang 
vil bli målt et større gevir.  

Årgang:  1991 
Sidetall:  94-95 
 
 
 



Område /sted:  Norefjell 
Tittel:   Reinen i Norefjellområdet 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En presentasjon av Norefjell villreinområde som tar for seg historikken  

til reinstammen, områdets avgrensning, størrelse og kommunevis areal. 
Beiteforhold og bæreevne er godt undersøkt og stammens størrelse 
anbefales. Bestandsstørrelse og bestandsstruktur for 1990-91 
presenteres samt registreringer av kalvingstid, kalvingsområder, 
områdebruk og trekkforhold. Fremtidig forvaltning av området når det 
gjelder jakt og registreringer blir foreslått.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  4-7 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Tanker om norsk sti- og løypeplan 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Forfatteren tar her for seg Norsk sti- og løypeplan utarbeidet av en  

prosjektgruppe oppnevnt av DN med basis i friluftsavdelingen. 
Hvordan disse planene vil virke inn på villreinen og dens områder for 
Nordfjellas vedkommende. Han peker på hvordan planen kanaliserer ny 
ferdsel til intakte deler av villreinområdet og hvordan viktige instanser 
på villreinsida i liten grad har blitt forespurt eller hørt i planarbeidet. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  8-10 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Nordisk Jegersamvirke på reinsjakt 
Forfatter:  Sigmund Holte 
Innhold:  Nordisk Jegersamvirke er et samarbeidsråd mellom jegerorganisasjoner  

i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Rådet var høsten 1991 samlet til 
møte i Tinn og vertskapet hadde lagt opp til en dag på villreinjakt. Det 
ble en flott jaktdag med fint vær og mye rein. Flere av de utenlandske 
jegerne felte rein, blant annet en stor bukk.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  11 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Står Dovre for fall? 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  Artikkelen tar utgangspunkt i planene om lagring av spesialavfall og  

utviding av forsvarets virksomhet på Dovrefjell. Andre naturinngrep i 
området blir også beskrevet. Det pekes på hvor viktig Dovrefjell er som 
vårt siste referanseområde for høgfjellets opprinnelige dyreliv med 
genetisk opprinnelig villrein, jerv og fjellrev. Det oppfordres til en 
helhetlig miljøpolitikk og bedre nasjonal vilje til å ta vare på restene av 
vår villmark. Det er også et spørsmål om vår troverdighet som 
internasjonal pådriver i miljøarbeid.  



Årgang:  1992 
Sidetall:  12-14 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Noen gamle steinbuer i Rondane 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  Artikkelen beskriver de mange gamle steinbuene som er satt opp  

gjennom tida i Rondane. Steinbuenes tilblivelse, beliggenhet i forhold 
til villreinreksler og fiskeplasser, stedsnavn og alder berettes det om. 
Det fortelles også små historier om og fra mange av steinbuene, ofte 
knyttet til villreinjakt.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  16-18 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Nytt gevir høgt oppe i gevirtoppen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av et av de største gevirene i Norge og jegeren som  

felte bukken. Reinsbukken ble felt av Harald Starheim i Ottadalen 
sørområde. Førstemålinga viste en poengverdi på 1060 p., noe som vil 
holde til 4. plass på ”gevirtoppen” her til lands, men geviret er ikke 
endelig kontrollmålt.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  18 
 
 
Område /sted:  (ikke oppgitt) 
Tittel:   Den smertefulle vandring 
Forfatter:  Halvor G. Dyrland   
Innhold: Forfatteren beskriver her hvilke plager og konsekvenser en 

skadeskyting får for en liten bukk gjennom høsten og vinteren inntil den 
blir skutt på vårparten. 

Årgang:  1992   
Sidetall:  20-21 
 
 
Område /sted:  (ikke oppgitt) 
Tittel: Nokre tankar om forholda for viltet og især villreinens framtid i våre 

fjell 
Forfatter:  Halvor G. Dyrland 
Innhold:  Det gjengis et brev fra en som har jobbet mange år med villrein  

gjennom villreinnemnd og viltnemnd. Han peker på de farene som truer 
villreinen og dens leveområder som hyttebygging, snøscooterkjøring og 
andre aktiviteter og retter kritikk mot grunneiere og styrende 
myndigheter for liten vilje til å ta vare på leveområdene for villreinen. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  21 
 



 
Område /sted:  Snøhetta og Dovrefjell 
Tittel:   Opplevelser med viltadministrasjon og rein 1952-55 
Forfatter:  Edvard K. Barth 
Innhold:  Forfatteren skriver her om opplevelser og erfaringer i forbindelse med  

den offentlige viltadministrasjonen tilrettelagt av et Viltkontor som var 
en nyskapning på begynnelsen av 50-tallet. Spesielt fortelles det 
historier rundt sjefen for viltkontoret, Helge Christensen som forfatteren 
ikke var noen stor beundrer av. Det berettes også om ekskursjoner, 
naturopplevelser og møter fra denne tida. Spesielt omtales 
beitesituasjonen i Snøhetta og forvaltningen av dette problemet. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  22-25 
 
 
Område /sted:  Setesdal/Austhei 
Tittel:   Setesdal/Austhei villreinlag er stiftet 
Forfatter:  Karl G. Hoven 
Innhold:  Artikkelen tar for seg prosessen med organisering av et villreinlag i  

Setesdal/Austhei. Finansiering, økonomi og forslag til vedtekter var noe 
av det som ble diskutert på møter i kommunene i området. På et 
stiftelsesmøte i desember 1991 ble det vedtatt vedtekter og styre ble 
valgt.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  26-27 
 
 
Område /sted:  Rondane  
Tittel:   Jakta 1991 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport skrevet av Oddvar Stensrud etter jakta i  

Rondane Sørområde i 1991. Den tar for seg kvote, fellingsresultat, 
oppsynstjenesten, ureglementerte forhold og skadeskutte dyr. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  27 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jakta 1991 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport etter jakta i Ottadalsområdet i 1991. Den tar  

for seg kvote, fellingsresultat, skadeskutte dyr, ulovligheter, 
jaktutøvelse og oppsynstjenesten.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  27 
 
 
Område /sted:  Skaulen/Etnefjell 
Tittel:   Skaulen/Etnefjell villreinområde 
Forfatter:  Olav Hugdal 



Innhold:  En kort rapport som tar for seg målsettinger for fem små områder på  
Sør-Vestlandet som alle er i startfasen som villreinområder. Målsetting 
for områdene når det gjelder bestandsstørrelse, dyras kondisjon, 
kjøttuttak, emigrasjon, områdebruk, strukturoppbygging og årlig 
jaktuttak blir presentert.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  28-29 
 
 
Område /sted:  (ikke oppgitt) 
Tittel:   Villreinjakt anno 1992 
Forfatter:  Stein Lier-Hansen 
Innhold:  Artikkelen tar for seg hvilket ansvar jegeren har under jaktutøvelse på  

villrein. Forfatteren diskuterer jegeransvaret, human jaktutøvelse, 
skadeskyting og årsaker til dette, jaktadferd i strid med viltloven, 
manglende naturforståelse og kunnskap om reinens adferd samt 
jaktmoral. Det statlige ansvaret når det gjelder håndhevelse av 
viltlovens prinsipper tas også opp.   

Årgang:  1992 
Sidetall:  30-32 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylke /Hjelmeland 
Tittel:   På tur i Hjelmeland 
Forfatter:  Anders T. Braa 
Innhold:  Artikkelen tar for seg villreinen i Hjelmelands fjellhei, en del av  

Setesdal-Ryfylke villreinområde. Forfatteren peker på området som 
marginalt for villrein med mye nedbør og sparsomt vegetasjonsdekke. 
Det settes fokus på vannkraftutbygging, veger og turisttrafikk og hvilke 
konsekvenser dette har for reinen. Videre diskuteres det hvordan man 
ved en god forvaltning og ved å ta riktige hensyn kan bidra til at 
villreinen har en framtid i Hjelmeland.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  33-35 
 
 
Område /sted:  (ikke oppgitt) 
Tittel:   Reinens sosiale organisasjon og atferd 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En omfattende artikkel som tar for seg mange sider ved reinens sosiale  

organisasjon og atferd. De viktigste faktorene som påvirker reinens 
levesett er mattilgangen gjennom året og hvor den finnes samt 
påvirkning fra rovdyr. Tilpasningen til matens mengde i tid og rom for 
ulike grupper av dyr der flokkstørrelse og vandringer er nøkkelord, blir 
behørig omtalt. Det samme gjelder tilpasning i forhold til rovdyr. 
Reproduksjonsstrategi både for simler og bukker er også en omfattende 
del av artikkelen. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  36-44 
 



 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Observasjon av villrein i Rondane Sør om våren 
Forfatter:  Trond Øfstaas 
Innhold:  En kort rapport som tar for seg bruk av helikopter for å finne og telle  

villrein på kalvingsområder i Rondane Sør. Det ble observert mindre 
rein enn forventet, men samtidig var reinen lett å observere fra 
helikopteret, selv i skogen der de fleste observasjonene ble gjort. 
Rapporten konkluderer med at helikopter er meget godt egnet til å 
observere rein i skogen.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  45 
 
 
Område /sted:  Nordfjella, Ottadalen og Sølnkletten 
Tittel:   Nytt fra noen av villreinområda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Korte rapporter som tar for seg kvoter for jakta i 1992 i Nordfjella  

villreinområde, Ottadalen villreinområde og Sølnkletten villreinområde. 
Dessuten en liten notis om boka Ottadalsreinen. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  45 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Forvaltningen av fjellområdet mellom rv 7 og rv 50 (tidligere rv 288) 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Artikkelen tar for seg hvilke effekter jernbanen, rv 50 og rv 7 har og har  

hatt på villreinstammene i Hardangervidda villreinområde og Nordfjella 
villreinområde. Først og fremst i forhold til reinens vandringer og 
hvilke vanskeligheter disse inngrepene har ført til. Forvaltningen av 
villreinen i dette fjellområdet blir også presentert og diskutert.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Knutshøområdets historie 
Forfatter:  Jan Ove Scheie og John Oddleiv Bakken 
Innhold:  Artikkelen tar for seg Knutshøområdets historie fra funn av omfattende  

fangstanlegg og spor etter jakt med pil og bue langt tilbake i tid til 
opprinnelsen av dagens stamme fra 1950-tallet. Dyr fra Snøhetta tok 
seg da over jernbanen og vegen over Dovrefjell og etablerte seg i 
Knutshø. Den første kalvingen ble observert i 1961, men særlig økning 
i stammen kom i 1973 da ca. 200 simler, sannsynligvis fra Rondane, 
kalvet der. Tamrein fra Trollheimen og rein fra Forelhogna har 
sannsynligvis ikke hatt innvirkning på stammen, og Knutshøstammen 
regnes derfor som tilnærmet genetisk lik den opprinnelige 
nordeuropeiske villreinen.  

Årgang:  1992 



Sidetall:  48-50 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Bare en jaktdag i villreinens rike 
Forfatter:  Asbjørn Hilde 
Innhold:  En beretning om en jaktdag i fjellet der dagen startet med lite rein og  

dårlig vær, men etter hvert får jegeren øye på en flokk. Han prøver å 
komme i posisjon men blir for sen. Flokken har passert posten han har 
sett seg ut da en annen jeger støkker reinsflokken som snur og setter i 
veg rett mot han og passerer på kort avstand i stor fart. En liten bukk 
stopper opp og jegeren feller den. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  52-53 
 
 
Område /sted:  Aurland 
Tittel:   Aurland- Vestlandskommune med store utmarksressurser 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En presentasjon av Aurland kommune og de utmarksressursene  

kommunen har å by på. Villreinjakta er spesielt viktig, men 
villreinstammen i området som tilhører Nordfjella villreinområde har 
vært utsatt for store inngrep, med vannkraftutbygging som det største. 
Et viktig kalvingsområde i området er truet av turistløyper. 
Fiskemulighetene i kommunen blir rikt omtalt i artikkelen og også jakt 
på andre arter enn rein blir presentert. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  54-56 
 
 
Område /sted:  (ikke oppgitt) 
Tittel:   Bedagelighetssyndromet – en trussel mot villreinjakta  
Forfatter:  Stein Lier Hansen  
Innhold:  Forfatteren lister i denne artikkelen opp en del faktorer som gir en  

dårligere jaktutøvelse på villrein og dermed dårligere premisser for en 
human og effektiv jakt. Setter søkelyset på at det er viktig å foredle 
fram jegere som er villige til å slite; gå mer og bruke mer tid inne i 
fjellet fremfor de som forflytter seg raskt opp og ned fra fjellet og 
mellom ulike områder ved hjelp av stadig bedre tekniske hjelpemidler. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  56-57 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Villreinjakt på Oksenhalvøya 
Forfatter:  Olav S. Haugse  
Innhold:  Artikkelen tar for seg den første jakta på villrein på Oksenhalvøya der  

jegerne har løyve på tre dyr. Vi følger jakta samtidig som forfatteren 
stiller spørsmål bl.a. ved forvaltning, jaktutøvelse og 



innavlsproblematikk ved en liten reinstamme. Artikkelen går også 
tilbake i tid og beskriver tamreindrifta i området på 1800-tallet. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  58-59 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Halvor G. Dyrland. Skribenten og villreinforvalteren av Brattefjell-
   Vindeggen 
Forfatter:  Jon J. Meli   
Innhold:  Artikkelen presenterer skribenten og villreinforvalteren Halvor G.  

Dyrland fra Seljord. Hans innsats i villreinforvaltningen i Brattefjell-
Vindeggen villreinområde og engasjementet for viltarbeid blir omtalt. 
Vi får også en beskrivelse av området han har virket i og hans 
synspunkt på menneskelige inngrep som har foregått i det 
villreinområdet han har forvaltet. Hans talent for poesi blir også omtalt.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  60-62 
 
 
Område /sted:  Sølnkletten og Forelhogna 
Tittel:   Jakta 1991 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Korte utdrag fra oppsynsrapportene etter jakta i 1991 i Sølnkletten og  

Forelhogna villreinområder. For Sølnkletten blir oppsynstjenesten 
beskrevet, mens oppsynstjeneste, kvote, fellingstall, jaktutøvelse og 
sambandstjenesten blir beskrevet for Forelhogna. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  62 
 
 
Område /sted:  Aurland 
Tittel:   Aurlandsskjønnet – jaktskjønn etter kraftutbygging i Nordfjella 
Forfatter:  Harald Skjerdal 
Innhold:  En rapport som tar for seg skjønnsavgjørelsen som omfattet permanente  

skader på villreinjakta etter kraftutbyggingen i Aurland. Hovedpunkter 
fra rettsboka og fra de viltsakkyndiges rapporter samt erstatningene som 
grunneiere og Aurland fjellstyre ble tilkjent blir her presentert.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Skjåk sør-område 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Skjåk kommune med sine store fjellområder og med   

villreinterreng i to villreinområder; Ottadalen Nord og Ottadalen Sør, 
som har felles administrasjon. Skjåk allmenning er rettighetshaver for 
hele villreinarealet og forvalter jakta. Kvoter og fellingsprosenter de 



siste ti år samt tildeling av jaktkort og kortpriser blir presentert. 
Dessuten en nærmere beskrivelse av jaktterrenget i Sør-området. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  64-65 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella. Villreinforvaltning nå og i framtida 
Forfatter:  Odd Inge Hagen 
Innhold:  En artikkel som viser data for Nordfjella villreinområde og som tar for  

seg villreinstammens struktur og avskyting de siste ti åra. Videre 
diskuteres kjønns- og alderssammensetningen og hva som må til for å 
endre denne til et riktigere uttak. En forvaltningsmodell anno 2000 som 
skal holde villreinstammen stabil i antall eller styres målbevisst mot 
ønsket antall, alder og kjønn blir presentert. Det foreslås videre 
fellingskvote for området og dagens forvaltning diskuteres opp mot 
dette. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  66-69 
 
 
Område /sted:  Snøhetta og Brattefjell-Vindeggen 
Tittel:   Jakta 1991 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Korte utdrag fra oppsynsrapportene etter jakta i 1991 i Snøhetta og  

Brattefjell-Vindeggen villreinområder. Tar for seg oppsynstjenesten, 
kvote, fellingstall og uregelmessigheter for begge områdene. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  69 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkingsprogram for hjorteviltbestander. Kalvetellinger og  

strukturtellinger av villreinbestander i 1991. 
Forfatter:  Terje Skogland og Per Jordhøy 
Innhold:  Rapport fra første sesong i det nystartede overvåkingsprogrammet for  

hjortevilt som omfatter villreinområdene Setesdal-Ryfylke, 
Hardangervidda, Rondane N-M-S, Snøhetta, Knutshø, Forelhogna og 
Reindalen, Svalbard. Metodikken med kalvetellinger og 
strukturtellinger blir nøye beskrevet. Gjennomføring og resultater samt 
kommentarer til gjennomføringen i de enkelte områdene blir presentert. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  70-74 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Velkomne til årsmøte 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  En liten rapport fra Hardangervidda som presenterer området og stedet  



Stadhaug med vertskap der årsmøtet i Villreinrådet skal holdes dette 
året. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  75 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Skjåk-jente med ekte naturglede 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Et møte med Randi Rust Haugen fra Skjåk. Hennes engasjement og  

interesse for den offentlige og lokale viltforvaltningen i Skjåk 
kommune presenteres. Hun har vært aktiv i viltnemnd og Jeger- og 
fiskeforening i Skjåk og er spesielt opptatt av å se helheten i 
naturbruken. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  76-77 
 
 
Område /sted:  Eidfjord 
Tittel:   Eidfjord – største villreinkommune i Hordaland 
Forfatter:  Jon J. Meli  
Innhold:  En presentasjon av Eidfjord kommune som den største  

villreinkommunen i Hordaland. Kjente stedsnavn og villreinområdet 
blir beskrevet. Vilt og viltforvaltningen i kommunen blir presentert og 
da med hovedvekt på villreinen som er den viktigste arten sammen med 
rype. Lederen av den offentlige viltforvaltningen Lars Myklatun uttaler 
seg i artikkelen om viltforvaltningen.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  78-81 
 
 
Område /sted:  Eidfjord 
Tittel:   Jenfrid og Endre Viveli. Fjellfolk fra Veigdalen i Eidfjord kommune 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Et møte med et ektepar fra Viveli – en utpost mot Hardangervidda i  

Veigdalen i Eidfjord kommune. Endre vokste opp på Viveli og livet i 
fjellet med jakt, fangst og fiske fra ungdomsår til godt voksen alder blir 
beskrevet. Etter hvert fikk han selskap av Jenfrid som også delte hans 
interesse for fjellet. Sammen drev de Viveli turiststasjon til glede for 
mange fjellvandrere. Nå bor de nede i bygda, men somrene tilbringes på 
Viveli. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  82-85 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Storbukken i Skjåk 
Forfatter:  Vidar Pedersen 
Innhold:  En beretning fra en jakt i Skjåk der vi følger forfatteren og to andre  



jegere på jakt etter storbukken. Det berettes om flere episoder under 
jakta, men til slutt skyter de det de mener er en storbukk i tett tåke. Når 
de kommer fram til fallet viser det seg at de har skutt en kalv.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylke og Nordfjella 
Tittel:   Jakta 1991 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Korte utdrag fra oppsynsrapportene etter jakta i 1991 i Setesdal-Ryfylke  

og i Nordfjella villreinområder. Tar for seg oppsynstjenesten, kvote, 
fellingstall, jaktutøvelse og uregelmessigheter for begge områdene. 

Årgang:  1992   
Sidetall:  87 
 
 
Område /sted:  Ålen 
Tittel:   Fortjent pris til Terje Skogland 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer villreinforskeren Terje Skogland og  

hans arbeid med villreinen og fjelløkosystem i forbindelse med 
utdelingen av en Villmarkspris opprettet av bladet Villmarksliv og 
Norsk Natur og Villmarksenter i Ålen.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  88 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal 
Tittel:   Norsk villreinjakt på svensk TV! 
Forfatter:  Dagh Bakka 
Innhold:  En kort artikkel fra en villreinjakt på Mykleby Skog sitt terreng i Stor- 

Elvdal der hensikten var å lage et program om norsk villreinjakt som 
skulle sendes på svensk TV2 i et månedlig jaktprogram på kanalen. 
Jaktscener der en bukk ble skutt, utbæring av rein og intervju med 
formannen i villreinrådet ble hovedingrediensene i programmet som 
fikk god respons fra seerne. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  89 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Raufittsimla 
Forfatter:  Stein Lier-Hansen 
Innhold:  En beretning om en gutt som er med som ”førstereisgutt” på  

villreinjakt. Han sitter sammen med ”Gammern”, en eldre jeger med rik 
fantasi og spennende jakthistorier, som historien om Raufittsimla som 
han ofte har sett og nesten hatt på skuddhold mange ganger. Etter hvert 
sovnet Gammern og gutten fikk øye på ei simle i tåka og vekte 
Gammern. Det var Raufittsimla som etter hvert kom på godt skuddhold, 



men Gammern vegret seg for å skyte til det var for sent, noe som 
forundret guttungen, men som også gledet ham. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  90-91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1991 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En tabell som presenterer kvoter og felte dyr av forskjellige kategorier i  

alle villreinområdene det ble drevet jakt i 1991. 
Årgang:  1992 
Sidetall:  92 
 
 
Område /sted:  Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene 
Tittel:   Flerbruksplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort omtale av et forprosjekt til en flerbruksplan for det store  

heiområdet som kalles Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene. Området 
omfattes av 12 kommuner og 3 fylker og er en viktig del av 
ressursgrunnlaget for bygdene. For villreinen vil en samlet plan for 
området være viktig med tanke på en helhetlig forvaltning der det må 
tas hensyn til ulike interesser. Dette forprosjektet er første skritt på 
vegen til en slik helhetlig forvaltning av området.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  93 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Sikrere skyting i villreinfjellet 
Forfatter:  Terje Borgos 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg noen punkt for å kunne oppnå en sikrere  

skyting i villreinfjellet. Det presenteres en test av en geværrem som 
fungerer godt under praktisk jakt og er et godt hjelpemiddel for å oppnå 
større presisjon under skytingen.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  94 
 
 
Område /sted:  Øyer 
Tittel:   Villreinjakt i Øyer statsallmenning 
Forfatter:  Oddvar Stensrud 
Innhold:  En presentasjon av villreinen og villreinjakta i Øyer statsallmenning  

som tar for seg historikk, jakt og endringer i bestandsstørrelse i nyere 
tid. Artikkelen beskriver også endringer i adferdsmønsteret med mer 
rein nede i skogsområdene og nevner noen mulige årsaker til denne 
endringen i beitebruken. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  96-97 



 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jakta 1991 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Kort utdrag fra oppsynsrapporten etter jakta i 1991 på Hardangervidda  

villreinområde. Tar for seg oppsynstjenesten, kvote, fellingstall, 
jaktutøvelse, skadeskyting og uregelmessigheter for området.  

Årgang:  1992   
Sidetall:  97 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt og villreinforvaltning i et EF-perspektiv 
Forfatter:  Stein Lier-Hansen 
Innhold: Forfatteren diskuterer her hvilke følger en EØS-avtale eller et EF-

medlemskap vil kunne få for jegerinteressene i Norge. Det settes 
spesielt søkelys på villreinjakta som kan være i fare ved et EF-
medlemskap fordi den europeiske fjellreinen vil, sett fra Brussel, 
fortone seg som en truet art. Ved EF-forhandlinger vil det være viktig at 
alle norske jaktinteresser står sammen og forlanger av norske politikere 
at vi sikrer oss retten til en bestandsrettet forvaltning i Norge. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  98-99 
 
 
Område /sted:  Sibir 
Tittel:   Blant reinsdyrfolket i Chukotka-provinsen 
Forfatter:  Terje Skogland 
Innhold:  En artikkel fra et besøk forfatteren var på blant urinnvånerne på  

tundraen i Chukotka-provinsen i nord-øst Sibir. Her beskrives livet 
blant det nomadiske reinsdyrfolket med sitt eldgamle levesett i pakt 
med naturen og det som reinen gir dem. Naturen blir inngående 
beskrevet med fokus på rein og en lite kjent snøsaurase som lever i 
disse fjellene. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  100-105 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal 
Tittel:   Fembukkersjakten 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  Beretning om en kombinert jaktdag/oppsynsdag i Rondane Sør  

der forfatteren og to andre jegere tar i vei på villreinjakt i gråvær tidlig 
på morgenen. Uten store forhåpninger kommer de snart over spor i 
nysnøen etter noen dyr. Etter hvert blir dyra lokalisert og en storbukk 
felles og en blir skadeskutt. De klarer å finne igjen den skadeskutte som 
nå går sammen med tre andre bukker. Den skadde bukken felles før de 
også skyter de tre siste. 

Årgang:  1992 



Sidetall:  106-109 
 
 
Område /sted:  Forelhogna, Oksenhalvøya, Knutshø, Hardangervidda og Snøhetta 
Tittel:   Nytt fra noen av villreinområda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Presenterer nyheter fra Forelhogna, Oksenhalvøya, Knutshø,  

Hardangervidda og Snøhetta villreinområder. Vedtak fra årsmøter med 
årets kvoter blir presentert samt valg av nye formenn i villreinnemder 
og villreinutvalg for noen av områda. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  109 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   I gamle fotspor på Vidda 
Forfatter:  Kjell Gunnar Frydenberg, Oddbjørn Fønnebø og Harald Granhaug 
Innhold:  Artikkelen beretter om en tur på Hardangervidda i august 1991 som tok  

utgangspunkt i ei tragisk ulykke i 1913 der reingjeter Goe Løvstuen ble 
drept av vådeskudd. Onkelen til Goe Løvstuen ønsket å se stedet der 
ulykka inntraff og samtidig sette opp en minneplate over ham. 
Stedsnavn, gamle kulturminner og leting etter plassen der ulykka 
skjedde blir omtalt i artikkelen. 

Årgang:  1992 
Sidetall:  110-112 
 
 
Område /sted:  Setesdal/Ryfylke 
Tittel:   Setesdal/Ryfylke villreinområde 
Forfatter:  Lars Arne Bay 
Innhold:  Artikkelen presenterer Setesdal/Ryfylke villreinområde med  

oversiktskart som viser trekk og arealbruk på 70-tallet. Videre gir den et 
tilbakeblikk på de siste ti åra med tanke på avskyting, strukturtelling, 
forvaltning og inngrep og skisserer videre målsetting for 
villreinforvaltningen i området.  

Årgang:  1992 
Sidetall:  113-115 
 
 



 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Norman Heitkøtter – Fjellmannen med 40 oppsynsår 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Norman Heitkøtter og hans opplevelser og arbeid i  

fjellet i 40 år som ”offentlig” ble avsluttet med Kongens 
fortjenestemedalje i gull. Vi får bl.a. innblikk i Heitkøtters oppvekst, 
starten på oppsynstjenesten, arbeidet med opprettelse av Rondane 
Nasjonalpark, lysbildeforedrag og artikler, første organisering av 
tellinga av Rondanereinen, fiskestell og flere glimt fra dramatiske 
hendelser i fjellet. Norman Heitkøtters leveregel var; ”enkelt, effektivt 
og billig”, noe som prega alt han gjorde. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  4-7 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Skjåk Bygdeallmenning 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Presentasjon av Skjåk Bygdeallmenning som er landets største  

rettighetshaver av villreinareal med sine 1825 km². Omhandler jakt- og 
fiskeressursene i bygda, med fokus på kvoter, priser og fellingsprosent 
på villrein. 2500 søknader årlig på villreinjakt har gjort at databasert 
trekning ved tildeling er innført. Skogressursene er store og 
allmenningen har eget trelastbruk med anerkjente produkter.   

Årgang:  1993 
Sidetall:  8-9 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   ”Tusenvis av dyr på nedre flottet – på øvre er det tjukt som graut” 
Forfatter:  Stein Lier-Hansen 
Innhold:  En fortelling fra en reinsjakt der forfatteren dro full av optimisme i veg  

på bakgrunn av rykter om tusenvis av rein i området. Det viste seg at 
det ikke var hold i ryktene, men forfatteren kom likevel på en liten 
flokk der han klarte å felle 3 dyr. Naturopplevelser og jegerens 
privilegium ved å ferdes i fjellet blir levende beskrevet.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  10-11 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Forstyrr ikke villreinen! 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Presentasjon av en villreinplakat gitt ut av DN, DNT og Villreinrådet i  

Norge beregnet som generell informasjon til fjellvandreren. Plakaten 
forklarer viktige sider ved villreinen og hvordan fjellvandrere skal 
forholde seg til den. Den settes opp på DNT`s hytter i villreinområder, 
ved innfallsveier og andre steder der fjellvandrere samles. 



Årgang:  1993 
Sidetall:  11 
 
 
Område /sted:  Fokstumyra 
Tittel:   Fokstumyra i juni 1951 
Forfatter:  Edvard K. Barth 
Innhold: Artikkelen beskriver naturopplevelser fra Fokstumyra i 1951 der 

forfatteren var på film- og fotooppdrag. Villreinen brukte da 
myrområdene mye og artikkelen beskriver møter med og 
filming/fotografering av flere mindre flokker. Fuglelivet blir også 
inngående beskrevet. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  12-15 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Steinbumiljø på Hardangervidda 
Forfatter:  Asbjørn Hilde 
Innhold:  Artikkelen tar for seg steinbuer og tufter etter steinbuer som gjennom  

tida har blitt satt opp på Hardangervidda i forbindelse med jakt og 
stølsdrift. Mange steinbuer er blitt restaurert og brukes enda av jegere. 
Samling i steinbuene etter dagens jakt gir en spesiell atmosfære og 
historier fra opplevelser knyttet til bl.a. reinsjakt blir fortalt. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  16-17 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   En liten hendelse i reinsfjellet, slik jeg skrev det ned engang 
Forfatter:  Norman Heitkøtter 
Innhold:  Forfatteren beskriver et møte med en nyfødt reinskalv som har mistet  

mora under kalvingen og hvordan den prøver å skaffe seg melk fra 
andre simler, men blir bortvist. Til slutt vender den tilbake til den døde 
mora og prøver å die henne. Heitkøtter prøver å få tak i kalven, men 
mislykkes, og til slutt bestemmer han seg for å avlive kalven. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  18-20 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Blir Rondane samlet til ett rike? 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Rondane har vært delt i tre delområder, Rondane nord, -midt og -sør. På  

et fellesmøte var det enighet om et nærmere samarbeid mellom disse 
bl.a. fordi kommunikasjon mellom rein i de ulike områdene stadig øker. 
Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til alternativ 
for hvordan samarbeidet skal utvikles nærmere. Årsmøtene i de ulike 
områdene skal så avgjøre hvilket alternativ de vil gå for.     

Årgang:  1993 



Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   ”Manndraptjønna” 
Forfatter:  Harald Forodden d.y. 
Innhold:  Artikkelen presenterer ulike varianter av en gammel historie fra Singsås  

rundt en hendelse som gav et lite tjern navnet Manndraptjønna. De ulike 
versjonene varierer en del, men alle navngir samme drapsmann og er 
enige om og at det gjaldt krangel rundt en felt rein. Mer usikkert er det 
hvordan det skjedde, antall drepte og om det var en same eller folk fra 
nabobygda som mista livet. Det diskuteres også om det skjedde i 
nødverge eller ikke. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  22-23 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Tamrein på bekostning av villrein? 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:     Lederen i villreinrådet ble gjort oppmerksom på at det var kommet en  

stortingsmelding som ville styrke tamreindriften i forhold til villreinen. 
Artikkelen beskriver villreinrådets synspunkter og hvordan de jobbet 
for å unngå at villreinen ville bli skadelidende. Det blir også sitert fra 
Stortingsdebatten der Landbrukskomiteens innstilling ble behandlet. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  24 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Den første reinsjakta 
Forfatter:  Jonny Olsson 
Innhold:  Artikkelforfatterens beskrivelser av sin første reinsjakt i Forelhogna.  

Forberedelser blir inngående beskrevet. Det samme gjelder møter med 
reinsflokker under jakta på en ”litjbukk” og hvordan beina verker etter 
lange dager i fjellet. Tredje dagen kommer han på skuddhold av 
”litjbukken” sin og feller den.    

Årgang:  1993 
Sidetall:  25-27 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Beitekapitalen utgjør fundamentet i villreinforvaltningen 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Artikkelforfatteren peker på viktigheten av et godt grunneiersamarbeid i  

villreinforvaltningen. Forvaltningen vil være bedre og sikrere dersom 
bestandene lever i pakt med beitegrunnlaget. Nøkkelord er 
hensiktsmessig valdstruktur og styrte overgangsavtaler. En forutsetning 
for å lykkes er et forpliktende grunneiersamarbeid der alle er 
medlemmer i det organ som skal ivareta den praktiske delen av 



forvaltningen, villreinutvalgene samt en organisasjonsmodell som sikrer 
alle medinnflytelse. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  28-29 
 
 
Område /sted:  Reinheimen 
Tittel:   Reinheimen i fokus 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Nord-Ottadalen har vært regnet som et av landets beste villreinområder  

og fjellområdet synes å tilfredsstille mange av reinens krav til livsmiljø. 
Siden slutten av 60-tallet har imidlertid vektutviklingen vært negativ og 
forfatteren diskuterer her mulige årsaker til reduksjonen; vinterbeiter, 
klimaendringer, jaktseleksjon og forstyrrelser, og hva som evt. kan 
gjøres for å rette opp utviklingen.    

Årgang:  1993 
Sidetall:  30-32 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fjellbygdene i Sør-Norge - salderingspost for det klassiske naturvernet?  
Forfatter:  Stein Lier Hansen 
Innhold:  Artikkelforfatteren diskuterer her uenigheten og argumentasjonen som  

ofte oppstår mellom lokale og sentrale interesser når det gjelder forslag 
til vern av fjellområder. Han bruker historien til verneområdene på 
Hardangervidda som illustrasjon på dette. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  34-35 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylkeheiene 
Tittel:   Glimt fra nær fortid i Setesdal - Ryfylkeheiene 
Forfatter:  Lars Arne Bay 
Innhold:  Artikkelen tar for seg et møte med to personer, Albert Moe og Alv T. 
   Espedal som hver på sin plass har vært med å ta vare på den kulturarven 
   som er knytta til deler av dette heiområdet. Vi får innblikk i reinsjakt, 
   småviltjakt, fiske, kulturminner og turisme m.m. gjennom tida fra  
   områdene disse to kjenner så godt. 
Årgang:  1993 
Sidetall:  36-40 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Rapport frå Oksenhalvøya 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  En kort rapport fra den vesle villreinstammen på Oksenhalvøya som  

inneholder antall dyr i stammen, fødte kalver, uttak gjennom jakt og 
spørsmål rundt forsvinningen til noen yngre bukker. Oppsynsjobben 
blir også kort beskrevet. 

Årgang:  1993 



Sidetall:  41 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda? 
Tittel:   Kabal som gikk opp! 
Forfatter:  Børre Ascheoug Krogsrud 
Innhold:  Forfatteren tar oss med på noen dagers jakt sammen med tre kamerater  

ved Mjåvatn. Utgangspunktet er kort på to kalver, to simler og ett 
simle/ungdyr. Vi følger jakta fra dag til dag der det nesten ikke blir sett 
dyr, men de få som jegerne kommer over, passer akkurat med hvilke 
dyr de skal ha. Vi får også ta del i refleksjoner etter dyrefall og rundt 
det å skyte simle der kalven blir gående morløs.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  42-45 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villrein i påskefjellet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort henstilling fra formannen i Villreinrådet i Norge, Anders Kiær  

om å ikke forstyrre villreinen i påskefjellet. Dette er ei kritisk tid for 
kalvetunge simler og det er viktig å ikke gå innpå eller slippe hunder 
slik at reinen bruker livsviktig energi på flukt. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  45 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Glimt fra Ottadalsområdet 
Forfatter:  Øystein Mølmen 
Innhold:  Artikkelforfatteren presenterer har glimt fra tidligere tiders jakt og  

fangsttradisjoner i Ottadalsområdet. Over hele området finnes spor etter 
mennesker som tok det i bruk for 6-8000 år siden og da ofte i form av 
innretninger rettet mot fangst av rein. Alle kjente typer fangstanlegg 
finnes i området; dyregraver, vannfangstanlegg, bågåstøer og dyrestup 
med tilhørende ledegjerder. Utover reinfangst var det ei tid stor aktivitet 
fra utenlandske falkefangere. Snarefangst av rype har også hatt en 
enorm betydning for Ottadalsområdet de siste 4-5 generasjoner.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  46-49 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jakta i Ottadalsområdet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra jakta i Ottadalsområdet i 1992 som tar for seg kvoter og  

fellingsresultat i nord- og i sydområdet. Gjennomsnittsvekter for ulike 
dyregrupper blir presentert. Ellers blir jaktorganisering og 
oppsynstjenesten beskrevet i form av arbeidsmengde, antall 
anmeldelser, uregelmessigheter og andel skadeskutte dyr. 



Årgang:  1993 
Sidetall:  49 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Førstegangsjeger 
Forfatter:  Kai A. Olsen 
Innhold:  Vi følger en jeger som skal jakte storvilt for første gang. Nøyaktige  

forberedelser blir beskrevet fra skytetrening, søknad om kort og lesing 
av litteratur om alt fra våpen til slakting. Kort på storbukk i Grimsdalen 
er utgangspunktet for jakta. I begynnelsen ser de kun simler og ungdyr 
og trener på å stille innpå disse og gjør unna mange av feilene da. 
Erfarne jegere og oppsyn bidrar også med nyttig lærdom. Når de får 
storbukken på kornet, går alt som det skal.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Skadeskyting av villrein – et strafferettslig perspektiv 
Forfatter:  Georg Fr. Rieber-Mohn 
Innhold:  Artikkelen tar utgangspunkt i skadeskyting som er et til dels alvorlig  

problem under villreinjakten. Det lovmessige rundt problemet blir 
presentert sammen med straffereaksjoner og virkemidler som kan 
forebygge skadeskyting. Dessuten blir det diskutert hva som taler for en 
streng strafferettslig reaksjon ved denne type lovbrudd og hvorfor det er 
viktig å slå ned på skadeskyting med tanke på å forsvare jegerinteresser 
mot en stadig økende jaktmotstand.    

Årgang:  1993 
Sidetall:  52-53 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna Villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beskrivelse av Forelhogna villreinområde sett med en oppsynsmanns  

øyne der fakta om Forelhognaområdet er flettet inn i opplevelsene fra 
en oppsynsdag under jakta. Oppsynstjenesten, organisering av jakta, 
kvoter og resultater fra jakta i 1992 blir presentert. Dessuten beskrives 
flere jaktsituasjoner fra denne dagen. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  54-59 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt er så mye… 
Forfatter:  Jens Loddgard 
Innhold:  En beretning om en jakttur etter villrein der det kommer fram en del  



tanker omkring de forskjellige fasene av jakta. Fra jaktkortet kommer i 
postkassa, via skytebanen og turen inn i fjellet som ender med å skyte 
rein.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  60-63 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Jakta i Nordfjella 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort rapport fra jakta i Nordfjella villreinområde i 1992 som tar for  

seg kvoter, fellingsprosent, oppsynstjenesten og jaktutøvelsen for 
området. Antall kontrollerte, uregelmessigheter og 
skadeskytingsprosent blir presentert. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Elendig fellingsprosent på Hardangervidda 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer kvoter og fellingsprosenter fra jakta i 
   1992 fra de ulike kommunene i Hardangervidda villreinområde. Det blir 
   fokusert på den lave fellingsprosenten for hele området og på de store 
   forskjellene fra kommune til kommune. Debatten fra et   
   oppsummeringsmøte rundt årsaken til det dårlige og ujevne uttaket blir 
   presentert.  
Årgang:  1993 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Strukturtelling på Kongsvold 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Omhandler et kurs i strukturtelling som ble arrangert på Kongsvold  

høsten 1992. Hensikten med kurset var å finne fram til folk som ville 
utføre strukturtellinger og lære dem hvordan dette skulle utføres i 
praksis. Å kunne skille forskjellige dyregrupper er det vesentlige ved 
strukturtellinger og dette ble vektlagt både teoretisk og ved to dager i 
felt.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  64-65 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Tiltaksplanen for norske villreinområder. I bruk for første gang i 1993. 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Tar for seg bruken av en tiltaksplan som ble utarbeidet med tanke på å  



bruke inntektene fra fellingsavgiftene på villrein best mulig i de ulike 
områdene. Det ble sett på hvordan planen har fungert i forbindelse med 
søknader om tiltak i forskjellige områder dette året.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  65 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Blir det flere overgangsavtaler på Hardangervidda? 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold: Artikkelen refererer fra et oppsummeringsmøte etter jakta på 

Hardangervidda i 1992 der det ble fokusert mye på hva som kan gjøres 
for å få opp fellingsprosenten som varierte svært mye fra kommune til 
kommune, noe som fører til en tilfeldig forvaltning og at mange bygder 
mister interessen for å forvalte villreinen aktivt. Å få grunneierne til å 
føle ansvar for forvaltningen og arbeid med overgangsavtaler var her 
viktige punkt. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  66 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Jakta i Brattefjell - Vindeggen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold: Kort rapport fra jakta i Brattefjell – Vindeggen villreinområde i 1992 

som tar for seg kvote, felte dyr, oppsynstjeneste og jaktutøvelse.  
Årgang:  1993 
Sidetall:  67 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Jakta i Snøhetta 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra jakta i Snøhetta villreinområde i 1992 skrevet av Svein  

Iversen som tar for seg oppdeling av området, jakttid, kvoter og 
fellingsprosenter i de ulike områdene. Oppsynstjenesten blir beskrevet 
og arbeidsinnsats og antall kontroller nevnt. Det samme gjelder 
ureglementerte forhold, skadeskyting, jaktutøvelse og 
sambandstjeneste.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  67 
 
 
Område /sted:  Oppdal 
Tittel:   Oppdal – største villreinkommune i Sør-Trøndelag 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En omfattende presentasjon av Oppdal kommune som den største av  

villreinkommunene i Sør-Trøndelag. Oppdal er ei typisk fjellbygd og en 
stor utmarkskommune med viktige turområder, verneområder og to 
villreinområder; Snøhetta og Knutshø. Eiendomsstruktur, 



grunneierorganisering og kommunens forvaltningsmodell tas for seg. 
Oppdal som viltkommune der ulike arter som elg, moskus, hjort, rådyr, 
fjellrev samt småvilt blir presentert. Det samme blir reiselivssatsingen i 
kommunen.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  68-73 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta i Forelhogna villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold: Et utdrag hentet fra sammendragsrapporten fra oppsynslederen i 

Forelhogna villreinområde fra jakta i 1992 som tar for seg 
oppsynstjenesten, kontroller, skadeskyting og anmeldelser. Kvoter og 
fellingsprosenten blir presentert og jaktutøvelsen beskrevet. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Har det å oppleve villreinen i fjellet noen ”verdi” 
Forfatter:  Gorm Syversen 
Innhold:  Artikkelen diskuterer verdien rundt opplevelser en har i naturen, her  

knyttet til opplevelser i villreinfjellet. Vi følger artikkelforfatteren på tur 
i fjellet sammen med en argentiner som aldri har opplevd noe annet enn 
storbylivet og hvilke inntrykk slike opplevelser gir beskrives.   

Årgang:  1993 
Sidetall:  74-75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Orientalsk tunge og kokt tunge 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Oppskrifter og framgangsmåter for to matretter av vilt; orientalsk tunge  

og kokt tunge. Forfatteren spør seg også hvorfor jegere ikke benytter 
alle deler av viltet som for eksempel tunge og hjerte som er ypperlig 
råstoff. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Det vart jul også dette året! 
Forfatter:  Odd Inge Hagen 
Innhold:  Artikkelen går tilbake til krigens dager og beskriver hvilken betydning  

villreinkjøtt har for en stor familie der faren med livet som innsats tar 
seg til fjells og skyter rein. Med bakgrunn i hva villreinen har betydd 
for overlevelse gjennom historien kommer forfatteren med 
oppfordringer om å ta mer hensyn til villreinen og dens områder. 

Årgang:  1993 



Sidetall:  76-77 
 
 
Område /sted:  Setesdal Austhei 
Tittel:   Jakta i Setesdal Austhei 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Kort rapport fra villreinjakta i Setesdal Austhei i 1992 som tar for seg  

kvote, felte dyr, oppsynstjeneste og jaktutøvelse. 
Årgang:  1993 
Sidetall:  77 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Forsterket oppsyn på Hardangervidda i 1992 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort oppsummering hentet fra oppsynsrapport skrevet av Sverre  

Tveiten etter jakta på Hardangervidda i 1992. Den fokuserer på 
oppsynstjenesten som ble styrket med midler og mannskap dette året 
etter sterk fokusering på skadeskyting året før. Videre tar den for seg 
antall kontrollerte jegere, antall anmeldelser og skadeskytingsprosenten.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  77 
 
 
Område /sted:  Nordfjella / Lærdal 
Tittel:   Hytteboka forteller 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Artikkelen har hentet historier fra ei hyttebok som forteller om  

hendelser i fjellet i åra etter krigen. Vi kan lese om to vandrere som 
gikk seg vill i fjellet, men reddet seg ved å ta inn i hytta. Dessuten 
beskriver hytteboka en flere dagers lang og strevsom jakt på en jerv 
som hadde tatt mye tamrein i området.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Gammelt fra Dovrefjell 
Forfatter:  Edvard K. Barth 
Innhold:  Historiske beretninger fra Dovrefjell der flere av de gamle fjellkarene  

og deres virksomhet i dette fjellområdet blir beskrevet. Simen Hole, 
Gunnar Rudi og John Angard var noen av dem. Historien til gamle 
steinbuer og hytter blir også beskrevet. Det unike økosystemet med 
villrein, jerv og fjellrev som er truet av ulike menneskelige aktiviteter 
blir også tatt opp.   

Årgang:  1993 
Sidetall:  80-83 
 
 
Område /sted:   



Tittel:   Frå ei ”minnebok” 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Historier fra en villreinjeger som har vært på jakt i 30 år der fokuset  

ikke bare er rettet mot felling av rein, men mot andre villreinopplevelser 
han har hatt. Alt fra kalvers krigsdans til storbukkenes brunstkamper. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkingsprogram for villreinstammer. Årsrapport 1992 
Forfatter:  Per Jordhøy og Terje Skogland 
Innhold:  Årsrapport for 1992 som presenterer resultatene fra kalve- og  

strukturtellingene  i de ulike villreinområdene som inngår i 
overvåkingsprogrammet for villreinstammer. Kalvetilvekst og kjønns- 
og alderssammensetning i de ulike overvåkningsområdene blir 
presentert i tabeller. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  86-89 
 
 
Område /sted:  Norefjell – Reinsjøfjell  
Tittel:   Norefjell – Reinsjøfjell villreinområde 
Forfatter:  Øystein Landsgård 
Innhold:  En artikkel fra Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde som tar for seg  

organiseringen og forvaltningen av området som kom ordentlig i gang 
forut for jakta i 1992. Kvote, organisering av jakta, oppsynstjenesten og 
jaktutøvelsen blir presentert. Det samme blir felte dyr i hver kommune 
samt slaktevekter på ulike dyregrupper i tabellform.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  90-92 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Til Villreinen    
Forfatter:  Even Tråen 
Innhold:  Leserbrev der skribenten retter kritikk mot bruken av bilder fra  

jaktsituasjoner i Villreinen. Han mener det fokuseres i for stor grad på 
det å skyte de store bukkene. For å forvalte villreinområdene best mulig 
bør det fokuseres på viktigheten av uttaket av simler/kalv eller såkalte 
skrangledyr. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  92 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Snøscootertrafikk – Konsekvenser for hovdyr 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En omfattende artikkel der forfatteren har systematisert det som finnes  



av litteratur rundt påvirkningen terrenggående kjøretøy, og da spesielt 
snøscootere, har på hovdyr. Antall publiserte arbeider er beskjedent, 
kvaliteten er varierende og konklusjonene til dels motstridende. For 
villrein finnes det lite publisert materiale, men forsøk er gjort på 
Svalbardrein.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  94-101 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Or dagboki for 1906 
Forfatter:  Lars Stana 
Innhold: Ei historie fra villreinjakt på Hardangervidda i 1906 hentet fra dagboka 

til Lars Stana som forteller om tre jegere på jakt i fjellet der de har gått 
tom for mat og derfor snart må felle rein. Etter hvert kommer de på en 
liten flokk og skyter åtte reinsdyr. Frakting av tunge kjøttbører ned 
bratte fjell blir levende beskrevet.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  102-103 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Jakta i Setesdal Ryfylke 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Setesdal Ryfylke villreinområde i 1992 tar for  

seg kvote og fellingsprosent. Organisering av oppsynstjenesten, antall 
kontrollerte jegere, ureglementerte forhold og skadeskytingsprosent blir 
referert i rapporten.   

Årgang:  1993 
Sidetall:  104 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1992 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som viser tillatt felt og felte dyr fordelt på kjønn og alder i de  

forskjellige jaktområdene i Norge for jaktåret 1992. 
Årgang:  1993 
Sidetall:  105 
 
 
Område /sted:  Våmur - Roan 
Tittel:   Våmur – Roan et nytt villreinområde 
Forfatter:  Helge Kiland  
Innhold:  En presentasjon av Våmur-Roan villreinområde som ligger i Fyresdal,  

Nissedal og Kviteseid kommuner. Naturgrunnlaget med terrengform og 
vegetasjonstyper beskrives samt reinens korte historie i området. 
Stammen er på ca. 150 dyr. Organisering av området med valdinndeling 
og driftsplan med forvaltningsmål blir også presentert. Dessuten 



resultater fra prøvejakta i 1992 og planleggingen av den første ordinære 
jakta i 1993. Kart over området er også med i artikkelen. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  106-108 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Jakta i Rondane Nord  
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Oppsynsrapport fra jakta i 1992 i Rondane Nord villreinområde som tar  

for seg oppsynstjeneste og organisering. Kvote, fellingsprosent, 
jaktkontroller, skadeskytingsprosent og uregelmessigheter blir 
presentert. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  108 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   På nye veier 
Forfatter:  Anders Kiær 
Innhold:  En beretning fra en jakttur der jegeren legger turen til nye og ukjente  

steder i jaktområdet. Han kommer over en flokk på ei myr i fjellskogen 
og feller en bukk. Dagen etter blir dyret hentet ut med hest. 

Årgang:  1993 
Sidetall:  110-111 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Distribusjon av Villreinen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold: Beskriver distribusjonen av bladet Villreinen der det hovedsakelig 

satses på en omsetning gjennom villreinområdene, rettighetshaverne til 
villreinjakt og offentlige forvaltningsledd.  

Årgang:  1993 
Sidetall:  114 
 
 
 



Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Førdefjella villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Etablering av villreinstamme i Førdefjella. Utgangspunktet var tamrein  

som ble satt ut i 1948 og som etter hvert fikk villreinstatus. 
Viltbiologiske undersøkelser bl.a. om beitet, bruksområde og 
registreringer av kalvingsplasser. Jaktordning og jaktstatistikk fra 1967 
til 1993. Driftsplan er utarbeidet og villreinnemnd og villreinutvalg blir 
presentert.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  4-9 
 
 
Område /sted:  Sunnfjord 
Tittel:   Sunnfjord Reinsdyrlag 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  77 tamrein som fikk villreinstatus ble satt ut i Sunnfjordfjella i 1970  

etter mye jobb i forkant. Åpna for jakt i 1975. Organisering av 
Sunnfjord Reinsdyrlag. Areal og inndeling av terrenget samt oversikt 
over kvoter og avskyting fra 1975 til 1993. Oppsynstjeneste og viktige 
arbeidsoppgaver for området. Villreinnemnd og villreinutvalg blir 
presentert.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  10-13 
 
 
Område /sted:  Svartebotnen  
Tittel:   Svartebotnen Reinsdyrlag 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Beliggenhet og arealstørrelse. Organisering av Svartebotnen  

Reinsdyrlag. 26 tamrein satt ut i 1975 og med jaktstart i 1979. 
Beitegrunnlaget og stammestørrelse ble faglig vurdert. Jaktordninga blir 
beskrevet. Oversikt over kvoter og avskyting fra 1979 til 1993. 
Villreinnemnd og villreinutvalg blir presentert. Attraktivt turområde 
med muligheter for overnatting i hytter. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  14-16 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Reindriftsloven 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Stortingsmelding nr. 28 ”En bærekraftig reindrift” fra 1992 følges opp  

med en proposisjon om endring i reindriftsloven og jordskifteloven 
sendt ut til høring i 1993. Artikkelen tar for seg uttalelser til 
høringsnotatet fra villreinrådet ang. konflikten mellom vill og tam rein. 
Forpliktelsen Norge har til å bevare våre villreinstammer er sentralt for 
standpunktene til villreinrådet ang. areal, beiteressurser, slakting av 
villrein i tamreinflokker og merkeplikt av tamrein. 

Årgang:  1994 



Sidetall:  17 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   De norske villreinstammene – vårt særlige ansvar 
Forfatter:  Johan Danielsen  
Innhold: Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta villreinen. Villreinens 

innvandring etter siste istid og utbredelse fram til 1800. Ubrutte 
leveområder og beitevandringer viktige for å unngå overbeiting. 
Overbeskatning på 1800-tallet og fredning i 1902. Villreinstammenes 
sårbarhet overfor inngrep og påvirkning. Oppdeling av leveområder 
med tekniske inngrep har ført til ensidig habitattilbud og 
vandringshinder. Fortrengning fra leveområder ved økt ferdsel i fjellet. 
Beskatning av de største og fineste dyra.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  18-19 
--- 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Med hestar over Hardangervidda 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Artikkelen skildrar ein tur med hestar og kløv over Hardangervidda frå  

Espe i Ullensvang til Rauland. Ruta gjekk langs ein gamal ferdselsveg 
som vart mykje brukt i perioden frå 1625 til 1850 i samband med 
handel og hestedrifter. Mykje villrein vart sett i dei områda av vidda der 
det var lite utbygde turiststigar. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  20-23 
 
 
Område /sted:  Førdefjella, Svartebotnen og Sunnfjord 
Tittel:   Innavl i små villreinbestander? 
Forfatter:  Reidar Farsund 
Innhold:  Tek for seg problemet med innavl i små villreinpopulasjonar.  

Forfatteren har ikkje sett noko som tyder på innavlsproblem i fem små 
populasjonar i Sogn og Fjordane. Han meiner innavl i mindre grad har 
innverknad på reinen og viser til andre eksempel på rein og hjortevilt 
der i utgangspunktet nokre få dyr er opphav til store populasjonar utan 
teikn til innavlsproblem.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  23 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Innavl og genetisk variasjon i små reinbestander 
Forfatter:  Eigil Reimers og Knut Røed 
Innhold:  Artikkelen tar for seg innavl som kan oppstå der beslektede dyr parer  

seg med hverandre og hvilke problemer det kan føre til; f. eks. 
reduksjon i formeringsevnen og kalv/ungedødelighet. Innavl i de fleste 
norske villreinbestander har liten betydning p.g.a. store bestander, 



utveksling og at bukkene reproduserer få år. Genetisk variasjon vil tape 
seg fra generasjon til generasjon dersom det ikke kommer inn nytt blod. 
I små bestander vil en begrense tapet ved å bringe bestanden raskt opp, 
få et kjønnsforhold på 1:1 og sette ut en ny bukk med jevne mellomrom.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  24-26 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Villreinstammen i Rondane Nord – struktur og kalvetilvekst i perioden  

1983-1992 – ingen målbar effekt av Tsjernobylulykken. 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  Villreinforskere mener å ha dokumentert en reproduksjonssvikt på  

villreinen i Rondane Nord etter Tsjernobylulykken, noe som avviker fra 
konklusjoner i denne artikkelen. Oversikt over vinterbestand, antall 
felte dyr og netto avkastning i stammen samt oversikt over stammens 
kjønns- og alderssammensetning før og etter jakt i perioden 1982-92 
blir gransket. Ulike konklusjoner blant forskerne blir forklart bl.a. med 
strukturtellingsmetodikk og lite datagrunnlag.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  28-30 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Fra årsmøtereferatet til Nordfjella villreinutvalg får vi presentert  

sammensetningen av villreinutvalget. Oppdatert avskytingsavtale og 
driftsplan som omfatter stammestørrelse, struktur, grad av oppsyn og 
plan om ett vald blir trukket fram. En fjellbruksplan blir kort beskrevet 
og jakta for 1993 med kvoter, fellingsresultat og oppsynsvirksomhet 
beskrevet. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  31 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Bare en bom… 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En jakthistorie der oppsynet beskriver fire jegere og deres vellykkede  

jakt sett fra eget ståsted, men jaktetikk og oppførsel blir satt i et noe 
annet lys av oppsynet. Vådeskudd og skadeskyting var mindre 
hyggelige episoder under denne jakta. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  32-33 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Naturarv i faresonen, men god utvikling hos Snøhettareinen 
Forfatter:  Per Jordhøy 



Innhold:  Snøhettareinen har de siste tiårene blitt fulgt nøye etter en negativ 
   utvikling på 50- og 60-tallet og inngår i overvåkningen som NINA står 
   for der årlige struktur- og kalvetellinger er sentrale. Sammen med  
   kjeveanalyser gir dette viktige holdepunkter om utviklingen i stammen 
   med tanke på kondisjon, aldersfordeling mm. Oppstykking av  
   leveområdene blir omtalt. Oppbygging av en større voksenbukkandel 
   og bedre kalvetilvekst gjør at stammen er inne i en god utvikling, men 
   ulike interesser i området truer fortsatt en sårbar stamme.    
Årgang:  1994 
Sidetall:  34-37 
 
 
Område /sted:  Norefjell - Reinsjøfjell 
Tittel:   Norefjell-Reinsjøfjell Villreinområde 
Forfatter:  Øystein Landsgård 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i 1993 i Norefjell-Reinsjøfjell Villreinområde  

som omfatter, kvote, fellingsresultater og gjennomsnittsvekter på ulike 
dyregrupper. Totaltelling av stammen blir også presentert i tabell. 
Oppsynstjenesten ble styrket dette året og rapportering herfra viser at 
jaktutøvelsen var god. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord 
Tittel:   Jakta i Rondane Nord i 1993 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra jakta i Rondane Nord i 1993 som tar for seg organisering av  

jakta og oppsynstjenesten i området. Jaktutøvelsen blir beskrevet og det 
rapporteres om ei fin jakt med nedgang i uregelmessigheter og funn av 
døde dyr. Kvoter og felte dyr blir presentert og konklusjonen er at 
fellingsprosenten er lav. Sambandstjenesten er mangelfull og det er noe 
problemer i enkelte områder med motorisert ferdsel.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  39 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ein tur etter rein 
Forfatter:  Lars Stana 
Innhold:  Skildring av ein jakttur etter rein henta frå dagboka til Lars Stana.  

Han og ein kamerat dreg til fjells i 14 dagar og får stort sett styggvær 
heile tida, men dei er stadig i kontakt med mindre reinsflokkar. Under 
jakta har dei mykje uflaks, men får til slutt hellet på si side og skyt ein 
stor bukk og kan dermed kome heim med tung bør.    

Årgang:  1994 
Sidetall:  40-43 
 
 
Område /sted:   



Tittel:   Fjell-lengt 
Forfatter:  Torkel L. Stana 
Innhold:  Ei lita skildring om det å bli dregen mot fjellet og om korleis  

reinsjegrane i gammal tid gøymde ulike ting som vart brukt i fjellet i 
urer, eller laga seg overnattingsplassar under store steinar eller heller. 
Skildring av to unge reinsdyrjegrar som har søkt tilflukt under ei stor 
helle og kor triveleg dei der har det med bål, reinsdyrgryte og kaffe. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  43 
 
 
Område /sted:   
Tittel: Overvåkingsprogram for hjortevilt. Kalve- og strukturtelling av villrein 

i 1993. 
Forfatter:  Per Jordhøy og Terje Skogland. 
Innhold:  Oversikt over gjennomføringen og resultater fra kalve- og  

strukturtellingen i de forskjellige villreinområdene i 1993. Dette inngår  
i overvåkingsprogrammet for hjortevilt som har pågått i tre år i følgende  
områder: Rondane, Knutshø, Snøhetta, Nord-Ottadalen, Setesdal  
Ryfylkeheiene, Hardangervidda og Svalbard. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  44-49 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Jakta i Våmur-Roan villreinområde 1993 
Forfatter:  Helge Kiland 
Innhold:  Rapport etter jakta i Våmur-Roan villreinområde i 1993 som i tillegg til  

kvoter og felte dyr, viser resultata frå aldersfastsetjing og 
kjevelengdemål av dei felte reinsdyra. Dette blir i tillegg til vekter, 
samanlikna med resultat frå Setesdal Austhei og Setesdal 
Ryfylkeheiene. For øvrig nokre kommentarar rundt forvaltningen av 
området. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  49 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylkeheiene 
Tittel:   Satelittovervåking av villreinens bruk av Setesdal-Ryfylkeheiene 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Resultater hentet fra rapport fra NINA og prosjektleder Terje Skogland,  

der satelittovervåking er tatt i bruk for å følge reinens bruk av 
leveområdene i Setesdal-Ryfylkeheiene. Arealbruk og vandringer i 
forhold til veger og utbygde vassdrag ble studert på fire simler gjennom 
en treårsperiode. Rapporten tar også for seg hva vasskraftutbyggingen 
har betydd for villreinstammen. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  50-51 
 
 



Område /sted:  Setesdal-Ryfylkeheiene 
Tittel:   Hva slags framtid har reinen i Setesdal-Ryfylkeheiene? 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  Setesdal-Ryfylkeheiene huser landets nest største villreinstamme, men  

den er sårbar. Fjellområdet er preget av menneskelig aktivitet som 
kraftutbygging, omfattende vegnett, fotturisme og mye hytter. Det 
utarbeides en flerbruksplan for heia, og det er viktig at det tas hensyn til 
reinen. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  52-53 
 
 
Område /sted:  Ottadalen, Norefjell-Reinsjøfjell, Rondane Nord og Snøhetta 
Tittel:   Frykt og fluktatferd hos villreinen i Sør-Norge 
Forfatter:  Eigil Reimers, Liv Dervo, Anne Muniz, Jarl Chr. Kind og Jonathan E.  

Colman 
Innhold:  Presentasjon av undersøkelser rundt forskjellen i reinens atferd under  

direkte provokasjon fra mennesker i områder der villreinen er 
etterkommere etter tamrein utsatt for jakt (Ottadalen Nord), aldri jaktet 
(Norefjell – Reinsjøfjell) og opprinnelig villrein (Rondane 
Nord/Snøhetta Vest). Oppdagelsesavstand, fryktavstand, luktavstand og 
hvor langt reinen flyktet ble registrert. Viste en forskjell, men mange 
faktorer som kan spille inn i tillegg til jakt, som f. eks. flokkstruktur, 
terreng, vær, vant til folk mm. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  54-57 
 
 
Område /sted:  Innerdalen 
Tittel:   Unikt fangstanlegg i Innerdalen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Hendelse der tre forskere undersøker konsekvenser vassdragsregulering  

har på fugl. De har hengt opp et omfattende system av nett for å fange 
fugl for måling og ringmerking, da de oppdager en reinsflokk med 
retning mot ”fangstanlegget”. Reinen er skeptisk, men braser gjennom 
uten å få synlige skader, men med mange ødelagte nett som resultat.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  57 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jaktkorta betales etter vekt 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Oppgjørsform for et villreinjaktkort har normalt vært stykkpris pr. kort,  

avhengig av type dyr. Dette har ført til at jegere ønsker å få igjen mest 
mulig for det de har betalt for, og skyter ofte de største dyra. Kvikne 
fjellstyre har prøvd ut et toprissystem under villreinjakta, der jegeren 
betaler etter vekt. Erfaringer og forbedringer rundt veierutiner og 
organisering.   

Årgang:  1994 



Sidetall:  58-59 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta i Forelhogna Villreinområde i 1993 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra oppsynsleder Jon K. Skogåstrø fra jakta i Forelhogna i 1993  

som presenterer kvote og fellingsprosent (som er svært god). 
Oppsynstjeneste og jaktutøvelse blir beskrevet. 7 forhold er anmeldt og 
det er en del uregelmessigheter med bruken av kontrollkort. Generelt 
god jegeroppførsel, men noe dårlig ettersøkspraksis. Godt utbygd 
samband. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  59 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Kvar er dyra? 
Forfatter:  Lars Arne Bay  
Innhold:  Notat fra ein oppsynstur der oppsynet skildrar tre dagar i fjellet, der  

den fyrste dagen går utan kontakt med dyr. Neste dag vert ein stor flokk 
observert og oppsynet vert vitne til to jegrar som skyt ein kalv. Dei har 
sett ei skadd simle, og oppsynet freistar å finne henne att. Dagen etter 
vert simla funnen med avskoten fot og oppsynet klarer å felle ho. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  60-61 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jakta i 1993 i Ottadalen Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Ottadalen villreinområde i 1993. Tar for seg  

oppsynskorpsets rolle og hvordan oppsynet ble organisert. Kvote og 
antall dyr felt i hhv. nord- og sydområdet blir presentert samt 
avskytingsplan og middelvekter på ulike dyregrupper. Tre anmeldelser 
og 15 saker oppgjort på stedet. En del dyr observert skadd, men de 
fleste felt. Lukket kommunikasjonssystem for første gang. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  62 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Eit døgn i villreinfjellet 
Forfatter:  Kjartan Eide-Fredriksen 
Innhold:  Forteljing om ein reinjegar sine opplevingar ein dag på jakt i  
   villreinfjellet. Frå han står opp i ei lita steinbu tidleg på morgonen, dreg 
   ut på leiting etter rein i dårleg vær, ser flokken på feil side av grensa, 
   kjem på tre bukkar og skyt ein liten bukk, og til slutt bær den tunge børa 
   ned att frå fjellet. 
Årgang:  1994 



Sidetall:  63-65 
 
 
Område /sted:  Setesdal vesthei 
Tittel:   Utenfor allfarvei 
Forfatter:  Edvard K. Barth 
Innhold:  Forfatteren beskriver en tur i Njardarheim i juni 1963 der han og en  

preparant skulle samle materiale til Zoologisk museum. De observerer 
store mengder rein på trekk sørover denne dagen, og kom tett innpå 
flere flokker. Detaljert beskrives observasjoner rundt kommunikasjonen 
mellom simler og kalver; lyder og adferd. Kommentarer rundt 
kraftutbygging og oppdemming av området.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  66-68 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Er den tobeinte vårt fårlegaste rovdyr? 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ein rapport frå den vesle villreinstamma på Oksenhalvøya der fleire av  

dei beste dyra har forsvunne det siste året. Alt tyder på tjuvjakt og 
forfattaren spør seg kva som får folk til å opptre på dette viset. Rovdyr 
er med på å halde naturen i balanse medan ”rovdyra” på to ikkje 
opererer på naturen sine premissar. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  68-69 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Fjellmannen Ola Sondresen Bakke 
Forfatter:  Sigmund Holte 
Innhold:  En presentasjon av en legendarisk fjellmann, Ola Sondresen Bakke,  

født i 1854 i Gauset i Tinn. Av yrke var han maler, men tilbrakte det 
meste av tida i fjellet der villreinjakta var årets høydepunkt. Han var 
opptatt av human jakt og kjent som bjørnejeger. Hans store kunnskaper 
om fjellet ble brukt bl.a. av høyfjellskommisjonen da de skulle avklare 
hva som var statsallmenning og hva som var privat grunn. Han var 
pennefør og belest.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  70-72 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Fragmentering - en trussel for villreinen?  
Forfatter:  Svein Vetle Trae 
Innhold:  Artikkelen tar for seg problemet med fragmentering av fjellområder, her  

i Brattefjell-Vindeggen villreinområde. Årsaker til slik oppsplitting av 
området har vært en intensiv kraftutbygging, vegbygging som har ført 
til bedre tilgjengelighet, turistsatsing i nord, ulovlig snøscooterkjøring 



og hyttebygging. Dette påvirker arealbruk, vandringer og genetisk 
mangfold hos denne villreinstammen. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Historikk frå istida – veiding og villreinfangst 
Forfatter:  Odd Inge Hagen 
Innhold:  Artikkelen skildrar klimaendringar gjennom jorda si historie og når  

og korleis dei fyrste veidemennene vandra inn i våre område. Dei truleg 
eldste byggverka finst i vestlege fjellstrok i Aurland og Lærdal med 
fangstbuplassar, fangstanlegg med ledegjerde, dyregraver, bogestiller 
og dyrestup. Dessutan mystiske steinringar som truleg hadde med 
lagring av kjøt å gjera, eller som var faste buplassar. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  74-76 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Siste dag i villreinjakta 
Forfatter:  Oddvar Stensrud 
Innhold:  En oppsynsmanns beskrivelse den siste dagen i villreinjakta der han  

kommer på ei simle som står over en skadet kalv. Han kommer innpå 
og feller kalven som viser seg å være skadeskutt. Simla dukker opp men 
forsvinner snart og en stor reinsdyrflokk passerer noen hundre meter 
unna.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  77 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Driftsplaner for villreinområda 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Villreinnemndene i de ulike villreinområdene har som oppgave å påse  

at en forsvarlig driftsplan for området blir utarbeidet. Driftsplaner er et 
godt arbeidsredskap for villreinområdene med tanke på et langsiktig og 
målretta arbeid økonomisk og når det gjelder konkrete arbeidsoppgaver. 
Driftsplaner som er utarbeidet så langt er forskjellige, men alle har med 
statusrapport og målsettinger med villreinstammen. Utdrag fra 
driftsplaner for 7 forskjellige villreinområder er presentert i artikkelen. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  78-81 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda Villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra årsmøtet i villreinnemnda og villreinutvalget for  



Hardangervidda villreinområde. Sammensetning og organisering av 
villreinutvalget og villreinnemnda blir presentert i tillegg til 
arbeidsoppgaver. Viktige saker for 1993 var i følge årsmeldinga 
økonomi og budsjett, avskytingsplan, gjennomføring av tellinger og 
registreringer, forvaltning nord for RV7 og prosjektarbeid. 
Kvotefastsettelse for jakta i 1994 var sentralt tema på møtet.   

Årgang:  1994 
Sidetall:  82-83 
 
 
Område /sted:  Hardangevidda 
Tittel:   Villreinjakta i Hardangervidda Villreinområde 1993 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra jakta i Hardanger villreinområde i 1993 som viser  

kommunevis fordeling av kvoter og felte dyr. Organisering og 
arbeidsinnsatsen i oppsynskorpset blir presentert. 712 villreinjegere er 
kontrollert og 13 forhold som gjaldt villreinjakta anmeldt. Det 
rapporteres om en del skadeskyting. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  83 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Tåkete minner fra en jakt(u)tur! 
Forfatter:  Børre Aschehoug Krogsrud 
Innhold:  En historie om to reinsjegere som tar i vegen innover Hardangervidda  

tidlig en septembermorgen. Været er fint, men utover dagen begynner 
det å skye til. Etter hvert kommer det regn som går over i sludd og tåka 
legger seg tjukk. Litt for dårlig utrusta blir ei hytte redningen, der de 
finner ly og får tørket klærne, før de legger i veg ned fra fjellet igjen en 
god erfaring rikere.    

Årgang:  1994 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:  Hemsedal 
Tittel:   Villrein i felle 
Forfatter:  Olav O. Dokk 
Innhold:  Forfattaren får melding frå ein skiløper som har sett to reinsbukkar som  

hengende saman i horna har surra seg inn i netting. Saman med ein 
annan dreg han inn til området og finn ein stor og ein liten bukk som sit 
fast i sauenetting og ein jernkabel. Dei får laus storbukken som forsvinn 
fort. Den andre verkar livlaus og dei førebur seg på slakting, då han 
brått sprett opp og legg i veg. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  85 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Hos Vingelsviddenes hærfører 



Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En liten rapport fra opplevelser rundt storbukkenes brunstkamper i  

Forelhogna der forfatteren var på strukturtelling sammen med Jon J. 
Meli. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ettertanke i villreinfjellet 
Forfatter:  Øystein Landsgård 
Innhold:  En historie der en jeger drar inn i fjellet for å hente ut en rein som var  

skutt dagen før. To ungdommer var med på turen. Etter hvert kom de på 
en simleflokk med kalver og han feller en kalv. Dette er første gang 
ungdommene er med på reinsjakt, og tanker og følelser rundt det å felle 
dyr blir beskrevet i forhold til å oppleve dette for første gang.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  87 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Våtmarker – ikke bare forbeholdt vannfugl 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Våtmarker er ikke bare viktige for vadere eller ender. For villreinen er  

myrområdene viktige med tanke på avkjøling om sommeren, spesielt i 
områder reinen ikke har tilgang til snøbreer. Myrvegetasjon utgjør 
dessuten en viktig sommerbeiteressurs. Myrer blir drenert og plantet til 
eller dyrket opp, men for reinens kondisjon og produksjonsevne er det 
viktig at myrhabitatene bevares intakt. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  88 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Villrein og inngrep i Knutshø villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Utdrag fra statusrapport nr. 3-93 hos FM i Sør-Trøndelag som spesielt  

tar for seg inngrep og forstyrrelser i Knutshø villreinområde. Del 1 av 
rapporten presenterer bl.a. områdets historie, områdebruk, struktur i 
stammen, kvoter og fellingsprosent. Andre del konkretiserer inngrep i 
området; veier, motorferdsel, hytter, turistanlegg, friluftsliv, landbruk, 
kraftutbygging og industri. Rapporten konkluderer med at vi må slutte å 
se på hvert enkelt inngrep isolert, men se på de samla konsekvensene de 
ulike inngrepene får for området.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  89 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Rapport over villreinens bruk av Hardangervidda 



Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Utdrag fra Terje Skoglands rapport fra sin 25-år lange forskning på  

Hardangerviddareinen. Den omtaler beiteressurser på vidda og hva som 
utgjør hovednæring gjennom året. Videre blir forstyrrelser og tekniske 
inngrep beskrevet og konsekvenser ulike inngrep har hatt for stammen 
og hva som må unngås. Den gir også gode beregninger av 
Hardangerviddas bæreevne og hvor stor villreinstammen på 
Hardangervidda kan være i forhold til beiteressursene. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  90-91 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Vest-Jotunheimen Villreinområde – reintomme fjell øst for Utladalen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Årsrapporten fra villreinnemnda for Vest-Jotunheimen skrevet av  

Steinulf Skjerdal viser at det øst for Utladalen beita flere tamreinflokker 
i 1993, men at området mangler villrein. Ellers tar rapporten for seg 
størrelse og struktur på stammen i resten av området. Kvoten på 40 dyr 
ble valgt å ikke tas ut i 1993. Villreinnemndas sammensetning blir 
presentert. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  92 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Terje Skogland: Villrein- fra urinnvåner til miljøbarometer 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En bokanmeldelse av Terje Skoglands bok om villrein. Stoff hentet fra  

sin forskning på reinen og dens livsmiljø gjennom 25 år. Anmelderen 
håper boka blir ei lærebok om reinen og at alle som har med 
viltforvaltning og arealforvaltning å gjøre, legger denne til grunn for 
sine forvaltningstiltak. Spesielt imponerende er det at boka er illustrert 
kun av Skoglands egne bilder. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  92-93 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Friluftslivets år – 15 ungdommer fra Os i Østerdalen hadde villreinen  

som tema.  
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  1993 ble satt av til friluftslivets år, der en paraplyorganisasjon;  

Friluftslivets fellesorganisasjon sto bak. Ei ungdomsgruppe fra 
Dalsbygda hadde villreinen som tema og var på flere turer inn i 
villreinfjellet gjennom året, bl.a. på villreinjakt med erfarne jegere.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  94 
 
 



Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Blant ville venner i Reindalen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En liten naturskildring fra noen sommerdager i forskningens tjeneste i  

Reindalen på Svalbard. Reinsdyra som normalt er feite på denne tida, er 
nå nesten magre grunnet en sen vår og sommer. Naturen pulserer på 
høygir denne korte sommerperioden før den belager seg på snø, kulde 
og mørketid igjen. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  94-95 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal 
Tittel:   Spennende reinsdyrjakt på Mykleby 
Forfatter:  Bob Penfold 
Innhold:  En jeger fra New Zealand som sammen med to jaktkamerater leide  

villreinjakt på Mykleby i Rondane sør og beskriver opplegget for jakta 
med jakthytte, guider, informasjon og selve jaktutøvelsen. Det lykkes 
for to av jegerne å felle hver sin storbukk, som begge holdt til gull. 
Forfatteren skryter av opplegget, jakta, naturen og menneskene.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  96-98 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Har det foregått tjuvjakt på Hardangervidda? 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Redaksjonen presenterer tre bilder fra Hardangervidda innsendt av  

svensken Jan Tennek som viser tegn som tyder på tjuvslakting.  
Årgang:  1994 
Sidetall:  98 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Fra en flytelling av rein i Rondane for 23 år sida 
Forfatter:  Jens Loddgard 
Innhold: Ei fortelling fra vinteren 1971 der forfatteren, som var småflypilot, og 

en fotograf fikk i oppdrag fra villreinutvalget å fotografere Rondane-
flokken fra lufta. En dag kom formannen i villreinutvalget over en flokk 
han mente inneholdt det meste av Rondaneflokken og ga beskjed til 
flyger som kom seg raskt opp i lufta. De fant flokken og tok flere bilder, 
men mente det var færre enn antatt. Da de prøvde å gå inn fra en annen 
kant, samtidig som flokken hadde spredd seg, så de at flokken virkelig 
var stor. Dyretallet i flokken ble etterpå talt til 2546 dyr.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  100-101 
 
 
Område /sted:  Brattefjell/Vindeggen 
Tittel:   Nye tanker om naturforvaltningen i Brattefjell/Vindeggen 



Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Kommunene Hjartdal, Tinn, Vinje og Seljord som dekker  

Brattefjell/Vindeggen villreinområde har gått sammen om å samordne 
forvaltningen i dette området. Stikkord for prosjektet var 
naturforvaltning, interkommunalt samarbeid, helhetstenking og 
bærekraftig utvikling. Ei samarbeidsavtale som bl.a. inneholdt 
prosjektmål, tiltak, prosjektledelse, varighet og økonomi ble 
underskrevet. Gjennomføring, utviklingstrekk, utfordringer, muligheter 
og konkrete tiltak som oppsetting av informasjonstavler beskrives. 

Årgang:  1994 
Sidetall:  102-104 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Rondane samles til ett rike 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  For å få et nærmere samarbeid mellom de tre delområdene i Rondane,  

Rondane Nord, -Midt og –Sør, ble et alternativ, framlagt av ei 
arbeidsgruppe, valgt av årsmøtene for de tre villreinutvalgene, der en 
fast overbygning ut fra de gamle utvalgene skulle organiseres. På et nytt 
møte ble organisering og mandat for overbygningsorganet bestemt.  

Årgang:  1994 
Sidetall:  105 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   En heldig rensjagt paa vidden 1915 
Forfatter:  Ludvig Lumholtz 
Innhold:  Ei historie hentet fra boka ”Jægerliv” av Ludvig Lumholtz fra 1926 om  

en jaktdag på Hardangervidda. Forfatteren og en kamerat speidet etter 
rein en halv dag før de fikk se en større flokk. Samtidig fikk de øye på 
tre jegere som stilte inn på samme flokk og som begynte å skyte mot 
flokken. Flere dyr ble skadeskutt. De ga da opp denne flokken og dro 
videre. Under en matpause, fikk de se en ny flokk som kom beitende 
rett imot og jakta som så fulgte blir beskrevet. De skyter til sammen fire 
reinsdyr som de henter med hest neste dag.   

Årgang:  1994 
Sidetall:  106-107 
 
 
 



Område /sted:  Villreinområder i Norge 
Tittel: Overvåkingsprogram for hjortevilt – Villreindelen. Tilvekst og struktur 

i villreinstammene 1994. 
Forfatter:   Per Jordhøy, Olav Strand og Terje Skogland 
Innhold: Overvåkingsprogrammet for 1994 der resultater av kalvetellinger og 

strukturtellinger i de forskjellige villreinområdene som inngår i 
overvåkingsprogrammet, blir presentert. Gjennomføring og metode for 
tellingene er beskrevet. Målet med strukturtellinger er å finne 
kjønnsforhold og alderssammensetning i flokkene samt at det skal være 
et korrektiv til totaltellinger, mens hensikten med kalvetellinger er å 
finne fordelingen innenfor fostringsflokkene.   

Årgang:  1995 
Sidetall:  2-8 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fjellets vandrende soldater 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold: Artikkelen tar kort for seg lemenets biologi, utbredelse og dens viktige 

plass i fjellnaturen vår. Smågnagerår og den ringvirkningen disse har på 
andre arter, bølgende forflytning fra sør til nord eller bestandstopp over 
hele landet, vinterens innvirkning på smågnagernes overlevelse og 
teorier om hvorfor bestanden bryter sammen og hvorfor 
lemenvandringene oppstår blir beskrevet.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  9 
 
 
Område /sted:  Forelhogna  
Tittel:   Fylkesmennene har hvert ”sitt” villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold: Villreinnemndenes oppbygging og ansvarsområde. Villreinnemnda 

forholder seg til Fylkesmannen innenfor ett av fylkene som villrein-
området tilhører. Artikkelen beskriver viltforvalter Hans Haagenruds 
(FM i Hedmark) besøk i Forelhogna villreinområde, der beite, dyras 
kondisjon og jaktutøvelse blir vurdert. Dialog med jegere og oppsyns-
menn. Orientering om FM`s rolle som er av rådgivende karakter. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  10-11 
 
 
Område /sted:   Ottadalen, Norddal kommune 
Tittel: Ny DNT-hytte i villreinens leveområder: Danskehytta ved Viksvannet i 

Norddal kommune. 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold: Planlegging av turisthytte ved Viksvannet midt i trekkområde og tett 

ved kalvingsplass for villrein. Artikkelen tar for seg saksgangen i 
planen og siterer reaksjoner fra ulike interesseorganisasjoner. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  12-16 



 
 
Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Jaktoppsyn i villreinområdet Førdefjella 
Forfatter:  Oddmund Støylen 
Innhold:  Jaktoppsyn med begrenset politimyndighet i Førdefjella villreinområde  

har eksistert i to år. Artikkelen tar for seg bakgrunnen for vedtak om 
jaktoppsyn, kurs av oppsynsmenn, det økonomiske ved 
oppsynstjenesten og hva oppsynsrapportene de to årene viser. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  16 
 
 
Område /sted:  Setesdalsheiene 
Tittel:   Villrein og vårskiløping 
Forfatter:  Lars Arne Bay 
Innhold: Artikkelen tek for seg kva for negative effektar fortyrringar som 

vårskiløping har på villreinen på reinen si vansklegaste tid på året. 
Opplagsnæring etter vinteren er brukt opp og simlene på 
kalvingsplassane er svært sårbare for forstyrringar. Viktig å ikkje løyse 
ut fluktreaksjon hjå villreinen under skiløping i fjellet på våren. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  17 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   ingen tittel- leserbrev 
Forfatter:  Bjørn Skinnarland 
Innhold: Lesarbrev som argumenterer for å fjerne nasjonalparkstempel og 

landskapsvernområde, i fyrste rekke knytta til Hardangervidda. 
Årgang:  1995 
Sidetall:  17 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord 
Tittel:   Strukturtellingkurs høsten 1994 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Kurs i strukturtelling på Kongsvoll. Teoretisk del som tok for seg blant  

annet den tekniske gjennomgangen av strukturtelling, bestemming av 
dyr og tellemetodikk. Behovet for et lokalt nettverk og hvordan dette 
skulle fungere ble vektlagt. Praktisk del med trening på strukturtelling 
ute i felt samt forsøk på strukturtelling fra bilder. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  18-19 
 
 
Område /sted:  Ottadalen  
Tittel:    Jakta i Ottadalsområdet 
Forfatter:  (Ingen oppgitt)  



Innhold: Oppsynsrapport fra Knut Granum etter villreinjakta i Ottadalsområdet i 
1994. Erfaringer fra jakta, fellingsresultater, oppsynsvirksomhet og 
oppsynsaktiviteter. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  19 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinkjøtt- tungtvannssabotørenes hemmelige våpen 
Forfatter:  Svein Vetle Trae 
Innhold:  Artikkelen beskriver hvordan fortroppen til operasjonen som skulle  

ødelegge tungtvannsanlegget på Vemork overlevde flere måneder i 
fjellet ved å livnære seg på villrein. Det er hentet klipp fra opplevelser 
fra disse månedene som lederen for gruppa; Jens Anton Poulsson, har 
skildret i boka Aksjon Vemork. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  20-21 
 
 
Område /sted:  Ottadalen  
Tittel:   Nord-Ottadalsreinen 30 år etter starten 
Forfatter:  Eigil Reimers og Rolf Sørumgård 
Innhold:  Beskrivelser og tabeller som viser utviklingen i reinstammen i Nord- 

Ottadalen siden starten i 1964. Oversikt over reinstammens størrelse og 
antall felte dyr i perioden 1965-1994 samt utviklingen i kondisjon, 
slaktevekter og kjevelengder gjennom perioden.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  22-25 
 
 
Område /sted:     
Tittel:   I sannhet en fin dag 
Forfatter:  Børre Ascehoug Krogsrud 
Innhold:  En jegers skildring av en dag i villreinfjellet der han etter å ha gått langt  

uten å se rein til slutt fikk en ypperlig skuddsjanse på simle og kalv. 
Han beskriver tanker og refleksjoner de minuttene han hadde kontakt 
med dyrene om hvorfor han holdt igjen skuddet. En beslutning han aldri 
hadde angret på og som gjorde denne jaktdagen minneverdig. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  26-27 
 
 
Område /sted:  Unndalen 
Tittel:   Storbukken og kalven  
Forfatter:  Jan Husa 
Innhold:  Tre jegere på villreinjakt, der den ene kommer på storbukk og kalv. Han  

skyter bukken, men har ikke kort på kalven. Blir stående å iaktta 
kalvens oppførsel rundt den skutte bukken. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  27 



 
 
Område /sted:  Nordfjella  
Tittel:   Jakta i Nordfjella 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport fra Harald Skjerdal etter jakta i 1994 i  

Nordfjella villreinområde. Beskriver kvoter og fellingsresultater, vekter 
på de ulike dyregruppene, hvordan oppsynsvirksomheten fungerte, jakta 
og jaktutøvelsen og hvordan informasjon/samband fungerte. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  28 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kan kontrollordningen gjøres bedre 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Artikkelen beskriver hvordan kontrollordningen under villreinjakt nå  

fungerer. Forfatteren mener kontrollordningen er god, men kan gjøres 
bedre og enklere for jegeren og likevel sikre nødvendige data for 
forvaltningen. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  29 
 
 
Område /sted:  Snøhetta, Lesja, Aursjøen 
Tittel:   Snøhetta Vestområde – utsatt villreinterreng med spennende fortid 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Dalsida i Lesja og Aursjøen/Torbudalen danner en barriere for villrein  

sentralt i Snøhetta villreinområde etter reguleringen av Auravassdraget 
på 50-tallet. Dette inngrepet har redusert reinens bruk av fjellområdene 
fra denne barrieren og vestover. Et område med mye kulturminner som 
viser en rik veidekultur gjennom tida.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  30-33 
 
 
Område /sted:  Nordfjella villreinområde 
Tittel:   Lærdal – største villreinkommune i Sogn og Fjordane. 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Del av serie om den største villreinkommunen i villreinfylkene.  

Historiske trekk i bruken av fjellområdene fra fangstfolkkultur for 6-
7000 år siden til husdyrhold og utbygging i nyere tid. Generelt om 
Lærdal Kommune. Tar for seg villreinarealer, grunneierorganisering, 
tildeling og jaktutbytte av ulike viltarter i kommunen, arealnedbygging 
av villreinområder samt fiskemuligheter og oppbyggingen av Norsk 
Villakssenter. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  34-39 
 
 



Område /sted:  Sølnkletten  
Tittel:   Hest som transport for villreinoppsyn 
Forfatter:  Jørn Eldar Fortun og Erik Ydse 
Innhold:  Bruk av hest under jaktoppsyn i Sølnkletten villreinområde og  

erfaringer gjort med dette. Positive sider er bedre 
observasjonsmuligheter, enklere frakt av utstyr og av kjøtt dersom 
skadeskutte dyr må avlives. Har begrensninger i vanskelig terreng som 
steinur og bløtmyr. Positive erfaringer overstiger klart de negative.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  40-41 
 
 
Område /sted:  Rondane  
Tittel:   Tungmetaller i villrein fra Rondane 
Forfatter:  Olav Strand, Ingvild Espelien og Per Jordhøy 
Innhold:  Etter Tsjernobylulykken er det årlig skutt villrein i Rondane for å måle  

innhold av radioaktivitet og tungmetallkonsentrasjon. Artikkelen 
fokuserer på tre metaller; bly, kadmium og kvikksølv. Resultater fra 
undersøkelsene i Rondane blir presentert og det diskuteres i hvilken 
grad villreinen i Rondane er forurenset og eventuelt den betydningen 
denne forurensningen kan ha. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  42-45 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Maitur til Bratthøa med nasjonalparktanker 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Artikkelen beskriver en vårtur i Forelhogna med vårtegn, flora og fauna  

som ramme rundt tanker forfatteren har om vedtaket at området skal få 
nasjonalparkstatus og hvordan dette er på kollisjonskurs med hensynet 
til villreinen.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  46-49 
 
 
Område /sted:  Øljuvatn 
Tittel:   Nils-steinen 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Nils som sitter ved sin faste post i villreinfjellet der han vet at det før  

eller siden i løpet av jakta vil komme rein. Resten av jaktlaget har dratt 
ned fra fjellet på grunn av dårlig vær. Funn fra tidligere tider viser at 
dette er en plass det alltid har passert rein. Nils skyter rein fra Nils-
steinen også i år. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  49 
 
 
Område /sted:  Setesdalen 
Tittel:   Lars Rysstad forteller glimt fra samenes tilhold i Setesdal og fra jakt  



under den andre verdenskrigen 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Lars Rysstad forteller historier fra tida da de første samene kom med sin  

reinhjord til Setesdalstraktene og opplevelser fra jakt og fangst på rein 
og elg under krigen. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Knutshø Villreinområde 
Forfatter:  Åge Klokkerhaug 
Innhold:  Artikkelen tar for seg Knutshøreinens opphav og historie. Forvaltningen  

av villreinstammen blir diskutert; driftsplaner og vedtekter, 
stammeregnskap og prognoser, delt bukkekvote og beregning av 
tellende areal. Villreinnemndas økonomi og villreinnemnder som 
høringsinstans blir beskrevet. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  52-54 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Reinen i Rondane. Hva forteller overvåkningstallene? 
Forfatter:  Per Jordhøy, Olav Strand, Roy Andersen og Jan Hageland 
Innhold:  Villreinstammene i Rondane har vært underlagt langsiktig overvåkning  

slik at bestandsutviklingen med tanke på tilvekst, rekruttering og alders- 
og kjønnssammensetning kan følges nøye, noe som blant annet skal gi 
holdepunkter om reinens sunnhetstilstand eller livskvalitet i dette utsatte 
området.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  56-60 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda  
Tittel:   Jakta på Hardangervidda 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Oppsynsrapport skrevet av Sverre Tveiten og Torleif Fresvik etter jakta  

på Hardangervidda i 1994. Tar for seg kvoter og felte dyr i de ulike 
kommunene, ulovligheter og anmeldelser, registrering av skadde dyr og 
samarbeidet mellom oppsyn og politiet. Rapporten kommenterer også 
ulike erfaringer gjort under jakta mht nattefredning, jaktlagsordning, 
sammenslåing av jaktfelt, jaktutøving, motorferdsel og informasjon.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  61 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Frå Øydvyrevarden på Hardangervidda 
Forfatter:  Lars Stana 
Innhold:  Historie henta frå Lars Stana si dagbok frå 1911 der han og bror hans  



ligg i ei sjølbygd steinbu ved Øydvyrevarden på reinsjakt. Det er få dyr 
dei ser desse dagane, men bror hans skyt ein stor bukk. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  62 
 
 
Område /sted:  Forelhogna  
Tittel:   Jakta i Forelhogna 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport skrevet etter jakta i Forelhogna 1994. Viser  

fellingstall og fellingsprosent for de ulike kommunene. Høg 
fellingsprosent og låg skadekytingsprosent blir rapportert. Organisering 
av oppsyn. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fokus på kjeveanalyser og kondisjon  
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Rapporten tar for seg sentrale forutsetninger for villreinens kondisjon  

og den overvåkningen som blir utført av NINA. Forholdet mellom 
underkjevens lengde og slaktevekt blir brukt som mål på dyras 
kondisjon. Faktorer som beitegrunnlag, forstyrrelser, ekstreme 
klimatiske forhold og sammensetningen av bestanden påvirker 
kondisjonen. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  64-66 
 
 
Område /sted:  Nord-Ottadalen/Reinheimen, Skjærvedalen 
Tittel:   Etter Kjølbukk i Skjærvedalen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Tradisjonsrikt reinsjaktområde kjent som storbukkenes Mekka men  

ulendt og værhardt. Mange prektige gevir, fangstanlegg, pilfunn og 
steinbuer er vitnesbyrd om status som storbukkterreng. Beskrivelse av 
en 20-årings felling av storbukk i dette området. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  67 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Strukturtelling i Rondane høsten 1994 – resultater og erfaringer 
Forfatter:  Roy Andersen og Jan Hageland 
Innhold:  Strukturtelling av reinen i Rondane som en supplering til  

strukturtellinga som gjøres av NINA. Tellinga ble gjennomført om 
høsten for å samle erfaringer fra denne årstida. Tabell som viser 
resultatene fra strukturtellinga.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  68-70 



 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Soga om Kvitbukken og Læreguten  
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Få dyr i stamma gjev relativ enkel overvåking. To bukkar med namn 
   der den eine var kvit (Kvitbukken) og dominerande trass i andre større 
   og finare bukkar, medan den andre (Læreguten) var den einaste som 
   vart godteken av Kvitbukken fordi han underkasta seg totalt. Desse vart 
   borte på ettersommaren etter mistanke om tjuvjakt. 
Årgang:  1995 
Sidetall:  71 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Med kokte poteter og ”skråbukk” gjennom Langfjella 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Opplevelser fra en tur redaktøren av Villreinen Jon J. Meli hadde i  

Langfjella sammen med fjelloppsyn Per Aksel Knudsen og reinjeger 
Lars.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  72-73 
 
 
Område /sted:  Norefjell-Reinsjøfjell 
Tittel:   Novemberjakt i Norefjell-Reinsjøfjell 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold: Ekstraordinær jakt i Nore og Uvdal og Nes kommune i november etter 

dårlig fellingsprosent i ordinær jakt. Erfaringer gjort ved dette viste at 
det ble mye arbeid i forhold til resultatet. Interessant vekttall som 
indikerte en økning av vektene utover høsten på kalv og simle. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Magne Hallanger, gårdbrukeren som flytta til fjells! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Artikkel om Magne Hallanger som slutta som gårdbruker og begynte  

som fjelloppsyn på Hardangervidda med villrein som det mest positive 
arbeidsfeltet. Historier og erfaringer fra oppsynstjenesten i 
villreinfjellet.  

Årgang:  1995  
Sidetall:  74-75 
 
 
Område /sted:   Brattefjell-Vindeggen 
Tittel:   Konfliktkart -et hjelpemiddel i villreinforvaltninga 
Forfatter:  Svein Vetle Trae 
Innhold:  Interkommunalt prosjekt ”Samarbeid om naturforvaltninga i Brattefjell- 



Vindeggen villreinområde”. Informasjon og utarbeiding av konfliktkart 
har vore sentralt. Viktig å få til eit betre grunnlag for planleggjing og 
forvaltning av fjellområde og eit betre samspel mellom ulike aktørar. 
Ved utarbeiding av konfliktkart er to system brukt; OCAD med låg 
brukarterskel og GIS med ein høgare brukarterskel. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  76-78 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda, Grungedalstangen i Vinje 
Tittel:   Grungedalstangen – ein liten villreinbås 
Forfatter:  Olav Vesaas 
Innhold:  Rapportering frå ei lita villreinstamme på Grungedalstangen som  

forvaltningsmessig er eit vald på Hardangervidda, men som får 
uavhengige kvoter. Vinterstamme på 40 dyr, nøyaktige teljingar og 
fellingsprosent på 100. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kan reinsimlas kondisjon og alder påvirke fosterets kjønn? 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  Hypotese fra utenlandske forskere om at simler føder flere hann- enn  

hunnkalver når kondisjonen er god, og omvendt ved dårlig kondisjon. 
Det er viktigere å få en god start for bukker enn for simler da det har 
større betydning for reproduksjonssuksess i voksen alder. Data fra 7 
villreinområder i Norge viser ingen statistisk holdbare tall som kan 
underbygge hypotesen. Materialet er for lite, men det er foreløpig ingen 
grunn til å anta at det fødes ulikt antall simle- eller bukkekalver som 
følge av simlenes kondisjon blant norsk villrein. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  80-82 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Quo Vadis, Hardangervidda 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Dei låge fellingsprosentane på Hardangervidda tyder på ufornuft i 
   måten denne villreinstamma vert hausta. Lett å skulde på lita stamme, 
   mykje sau og vindretningar. Andre grunnar kan vera for små jaktvald, 
   dårleg samarbeidsvilje, jegrane jaktar i flokkar når det er melding om 
   dyr på terrenget, egointeresser og mangel på jaktfrie soner. Betre  
   samarbeid viktig for å oppretthalde retten til lokal forvaltning.   
Årgang:  1995 
Sidetall:  83 
 
 
Område /sted:  Rondane, Dovre, Grimsdalen 
Tittel:   Spor etter gammel fangstvirksomhet ved Grimsdalen i Dovre 



Forfatter:  Sonja og Edvard K. Barth 
Innhold:  Et funn av små steinhauger i Grimsdalen i 1932 som artikkelforfatterne  

fikk rede på sist på 60-tallet skulle etter omfattende letinger og 
undersøkelser de neste tiårene avdekke et omfattende fangstnett med 
flere kilometer med fangstgjerder datert så langt tilbake som i rundt 
1200. Dagens trekkveier for rein stemmer svært godt med 
beliggenheten til disse anleggene.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  84-87 
 
 
Område /sted:  Setesdal Austhei 
Tittel:   Jakta i Setesdal Austhei 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Setesdal Austhei som tar for seg  
   organiseringen i de ulike områdene. Driftsplan kun i sørområdet der 
   målsettingen om avskyting er presentert. Tabell som viser felte dyr og 
   fellingsprosenten i sørområdet i 1994. 
Årgang:  1995 
Sidetall:  88 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Jakta i Våmur-Roan Villreinområde 
Forfatter:  Kåre Rønningen 
Innhold:  Oppsummering av jakta 1994 som forteller om hvor dyra holdt seg  

under jakta, kvotetildeling, antall skutte dyr av forskjellig kjønn og 
alder og gjennomsnittsvekter.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  88 
 
 
Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Ein dag med oppsynet under jakta i Førdefjella 1994 
Forfatter:  Oddmund Støylen 
Innhold: Ein dag i villreinfjellet saman med oppsynet der oppsynsverksemd 

mellom anna ved lokalisering av rein og av reinjegere samt to reinsfall 
vert skildra.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  89 
 
 
Område /sted: 
Tittel:   NINA med ny fasade – og en dimensjon større etter omorganiseringen  

av FOU-virksomheten innen kulturminnevernet: NINA-NIKU 
Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminneforskning 

Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Om sammenslåingen av de to forskningsinstituttene NINA og NIKU.  



For villreinarbeidet var sammenslåingen positiv da historikk og 
kulturminner knyttet til reinfangstkultur er ei viktig brikke i 
villreinforskningen. Aktuelle forskningsmål blir skissert. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  90-91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   La reinen leva 
Forfatter:  Lars Arne Bay 
Innhold:  Forfattaren spør seg her om kvifor det er viktig å sikra dei siste reistane  

av villrein og kva for følgjer bør det få at Norge har påteke seg eit 
internasjonalt ansvar for villrein. Viktig fordi villreinen tyder kulturarv, 
økologisk mangfald og miljøbarometer. Det vert peikt på at det 
moderne samfunn har omdisponert store areal for alltid og at reinen no 
er prisgjeven vår bruk av naturen for å overleve.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  92 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Jakta i Snøhetta 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Oppsynsrapport fra villreinjakta i Snøhetta villreinområde i 1994  

skrevet av Lars Børve. Tar for seg kvoter og fellingsresultat, 
organisering og omfanget av oppsynsvirksomheten, uregelmessigheter, 
generelt inntrykk av jaktutøvelsen, samband og kommentarer om 
forbedringer. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  93 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Klær av viltskinn blir stadig mer populært 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Riktig behandling av skinnet før levering til garveri. Tips fra Karl J.  

Granberg ved Granberg Garveri: Hull eller knivrisp i skinnet skal ikke 
forkomme, hund skal ikke buste eller rive i dyret, dyret må ikke slepes, 
blod tørkes av, hurtigst mulig avkjøling av skinnet, viktig å salte godt, 
tørke det på god måte og ikke vente med å sende det til garveriet. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  94 
 
 
Område /sted:  Brattefjell - Vindeggen 
Tittel:   Rapport frå strukturteljing 1994. Villreinutvalet for Brattefjell –  

Vindeggen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra strukturtellinga i Brattefjell – Vindeggen villreinområde.  

Tar for seg gjennomføring, metodikk og resultatet av tellinga. 



Årgang:  1995 
Sidetall:  96 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylke 
Tittel:   Jakta i Setesdal-Ryfylke 
Forfatter:  (ikke oppgitt) 
Innhold:  Oppsynsrapport fra jakta i Setesdal-Ryfylke villreinområde 1994. Tar  

for seg organisering og kursing av oppsynstjenesten, utført 
oppsynsarbeid, skadde dyr, jaktutøvelse og oversikt over felte dyr og 
fellingsprosent.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  96-97 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Frykt- og fluktatferd hos Svalbardrein om sommeren 
Forfatter:  Bente Wollebekk Jacobsen, Jonathan E. Colman og Eigil Reimers 
Innhold:  Prosjekt der målet var å registrere evt. forskjeller i frykt og fluktatferd  

hos rein som var mye, lite og ikke utsatt for mennesker og/eller utsatt 
for jakt. Foreløpig konklusjon er at Svalbardreinen viser lavere frykt- 
og fluktavstander der de omgås mennesker daglig og lengre 
fluktavstander der mennesker sjelden ferdes. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  99-101 
 
 
Område /sted:  Svalbard   
Tittel:   Svalbard. Natt-tur nordover Semmeldalen 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Beskrivelse av en tur gjennom Semmeldalen under arbeid med telling  

av rein. Vær, blomster og natur blir skildret i tillegg til observasjoner av 
reinsdyr. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  102-104 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Svalbardrein – Et nøysomt liv på tundraen 
Forfatter:  Reidar Hindrum, Per Jordhøy, Olav Strand og Nicholas Tyler 
Innhold:  Omfattende rapport som tar for seg ulike sider ved svalbardreinen;  

opprinnelse og utvikling, jakt i tidligere tider, fredning, fysisk og 
atferdsmessig tilpasning til et arktisk miljø, levealder, dødsårsaker og 
varierende dødelighet. Oversikt over fellingstillatelser og felte dyr 
1983-1994. Bestandsstørrelse med en totalbestand på ca. 8500 dyr. 
Utfordringer i framtida. 

Årgang:  1995 
Sidetall:  105-112 
 
 



Område /sted:   
Tittel:   Optimal bekledning i villreinfjellet 
Forfatter:  Frode Amundsen 
Innhold:  Gode råd for å kle seg riktig i fjellet. Viktig med et lag innerst som  

transporterer fuktigheten ut. Brynje eller transporterende ull best. Ull i 
lag nummer to og vindtett ytterst. Best med flere lag som danner 
isolerende luftlommer.  

Årgang:  1995 
Sidetall:  113 
 



 
Område /sted:  Sør-Georgia 
Tittel:   Blant rein og pingviner på Sør-Georgia 
Forfatter:  Egil Soglo 
Innhold:  En artikkel fra Sør-Georgia i den sub-antarktiske sone som forfatteren  

besøkte i 1994. Det berettes om utsetting av rein fraktet med båt fra 
Norge på begynnelse av 1900-tallet som skulle gi ferskt kjøtt og 
jaktopplevelser for norske hvalfangere. Artikkelen beskriver videre 
villreinstammen på 2000 dyr og andre arter i denne faunaen samt hvilke 
konsekvenser innførselen av rein har hatt for den originale flora og 
fauna. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  2-5 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda og Oksenhalvøya 
Tittel:   Oksenhalvøya. ”Hver gledestund du har på jord, betalast skal med sorg” 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ei skildring frå ein jaktdag på villrein på Hardangervidda der  

naturopplevingar står sentralt og forfattaren skyt si simle medan han trer 
av på naturens vegne bak ein stein med læresetningen frå læremeisteren 
om alltid å ha børsa ved si høgre side, som eit vellukka trekk i dette 
høvet. Vidare fortel forfattaren om situasjonen i Oksenhalvøya 
villreinområde der det årleg forsvinn nokre dyr, der mykje peikar mot 
tjuvjakt som årsak.   

Årgang:  1996 
Sidetall:  6-7 
 
 
Område /sted:  Finse 
Tittel:   Den Norske Turistforening arrangerer villreinseminar 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  I anledning naturvernåret 1995 arrangerte Den Norske Turistforening et  

villreinseminar på Finse med deltakere fra ulike forvaltningsnivå, 
forskning, interesseorganisasjoner og presse til stede. Seminaret hadde 
som målsetting å lære mer om ”Konsekvenser av inngrep og 
forstyrrelser i villreinens leveområder” og ca. 20 foredragsholdere 
bidro. I denne artikkelen blir korte referat fra alle foredragene 
presentert.  

Årgang:  1996 
Sidetall:  8-13 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kan vi gjøre noe med seleksjonsjakta? 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  En artikkel som tar for seg hvilken innvirkning jegerseleksjon har på  

hjorteviltstammer. Innfallsvinkler for jegerseleksjon, hva som 
bestemmer jegerens valg og forutsetninger for jegerseleksjon blir tatt 



opp i artikkelen. Videre blir virkemidler for å motvirke jegernes 
negative seleksjon på villrein presentert. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  14-15 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hva betyr saueholdet for villreinstammen og høyfjellsøkologien 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  En artikkel som tar for seg hvilke konsekvenser sau på utmarksbeite har  

for villreinen og for høyfjellsøkologien. Forfatteren spør seg hva hard 
sauebeiting betyr for fjelløkosystemet, både når det gjelder biologisk 
mangfold og bæreevne over tid. Videre hva store konsentrasjoner av 
sau betyr som evt. konkurrent for villrein med tanke på beite og område 
og hva slags virkemidler må til for å sikre en bærekraftig bruk av hardt 
beita fjellområder.  

Årgang:  1996 
Sidetall:  16-17 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Blant fødende simler på Vidda 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En rapport fra kalvingstida hos villreinen på Hardangervidda der  

forfatteren under arbeid med å samle data om kalvevekter beskriver 
naturen på Vidda på denne årstiden. Spesielt blir observasjoner av de 
første timene etter kalving beskrevet i forhold til morsbinding, 
rødrevangrep med mer. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  18-20 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Strukturtellingkurs på Kongsvold 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En kort rapport fra kurs i strukturtelling på Kongsvold der reinens  

karaktertrekk og tellemetodikk ble gjennomgått innendørs før det dagen 
etter bar til fjells på prøvetelling - en gruppe i Knutshø og en i Snøhetta. 
Målet med kurset var å få en ensartet tellemetodikk slik at tellingene 
blir sammenlignbare. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Lavtflyging over villreinområder 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold: En kort artikkel som tar opp problemet med lavtflyging over 

villreinområder der det rettes kritikk mot Luftfartsverket som etter å ha 
klaget på for dårlig kartverk fikk oversendt kart med yttergrenser, 



vinterhabitat og kalvingsområder fra Villreinrådet, men som likevel 
ikke har fulgt dette opp. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Tilvekst og struktur i villreinstammene 1995 
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  Overvåkingsprogrammet for 1995 der resultatene av kalvetellinger og  

strukturtellinger i de forskjellige villreinområdene som inngikk i 
overvåkingsprogrammet, blir presentert. Gjennomføring og metode for 
tellingene er beskrevet for de forskjellige områdene. Målet med 
strukturtellinger er å finne kjønnsforhold og alderssammensetning i 
flokkene samt at det skal være et korrektiv til totaltellinger, mens med 
kalvetellinger er hensikten å finne fordelingen innenfor 
fostringsflokkene. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  22-27 
 
 
Område /sted:  Bykle 
Tittel:   Jon Haugen i Bykle. Tamreingjeteren som vart ”villreingjeter” 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En bred presentasjon av Jon Haugen i Bykle der han beretter om sin  

erfaring og varierte arbeidsoppgaver med både tamrein, villrein og 
andre naturrelaterte oppgaver. Dessuten presenteres mye fakta fra de 
områdene han har jobbet i samt en del meninger han har rundt 
villreinforvaltning og villreinjakt.  

Årgang:  1996 
Sidetall:  28-32 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Med dansker på villreinjakt 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En kort presentasjon av Victor Pedersen, en danske på 80 år som har  

mange år bak seg som villreinjeger på Hardangervidda på 60-tallet. I en 
alder av 80 år jaktet han på ny rein i Norefjell-Reinsjøfjell-stammen og 
skjøt en bukk på 80 kg. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  33 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jaktoppsyn i Ottadalen Villreinområde 
Forfatter:  Stig Aaboen 
Innhold: En presentasjon av oppsynstjenesten i Ottadalen Villreinområde som tar 

for seg organisering av oppsynstjenesten, utøvelse, kommunikasjon og 



skolering ved oppsynssamlinger der innhold og fagtemaer beskrives. 
Videre presenteres oppsynsvirksomheten for jakta i 1995. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  34-36 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   På mai-skårå i hø´n 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En levende skildring av en dagstur i fjellheimen på skaren i mai, der  

landskap, dyre- og fugleliv, flomstore fjellbekker og skarpt skiføre blir 
beskrevet på forfatterens egen dialekt. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:  Lærdal, Årdal og Vang 
Tittel:   Lærdal-Årdal-Vang Villreinområde 
Forfatter:  Øystein Os, Rein Arne Golf og Ove Henning Bakke 
Innhold:  En artikkel som tar for seg en reetablering av villreinen i et gammelt  

villreinområde der siste villreinen ble skutt i 1979. Det omfattende 
planleggingsarbeidet blir beskrevet. Selve gjennomføringen av 
immobilisering og flytting av rein fra Nordfjella til dette fjellområdet 
mellom Lærdal, Årdal og Vang blir behørig omtalt. I første omgang ble 
fire rein flyttet i 1994, men disse forsvant. I 1995 ble i alt 20 dyr flyttet 
og utstyrt med radiosendere for å kunne ha kontroll med hvor de befant 
seg. Erfaringer og resultater fra prosjektet tas også opp i artikkelen.  

Årgang:  1996 
Sidetall:  38-41 
 
 
Område /sted:  Rendalen 
Tittel:   Helseovervåking av Rendalsreinen 
Forfatter:  Jon M. Arnemo 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer et prosjekt der Rendalen Renselskap i  

samarbeid med Reindriftsagronomen i Sør-Trøndelag og Hedmark gikk 
gjennom tilstanden i reinstammen i Rendalen. Veiing og merking av 
dyrene samt blodprøvetaking av et utvalg av kalvene for å se på 
kondisjonsfaktorer, stressparametre og sjukdomsforhold ble gjort. Det 
sistnevnte av Institutt for arktisk veterinærmedisin som har 
helseovervåking av rein som ett av sine satsingsområder.  

Årgang:  1996 
Sidetall:  41 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinrådet i Norge 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En gjengivelse av årsmeldingen fra Styret i Villreinrådet i Norge 1995  



som presenterer styrets sammensetning, møter Villreinrådet har deltatt i 
samt kurs og prosjekter som Villreinrådet har arrangert og jobbet med. 
Videre blir en del aktuelle saker tatt opp som f. eks. reindriftsloven, 
friluftsloven, skyteprøve, militær øvingsaktivitet og lavtflyging over 
villreinområder, villreinplakat, vedtekter og jegerkontrakter, 
flyfotografering med mer. Arbeidet med ”Villreinen” og økonomi er 
også punkt i årsmeldingen. 

Årgang:  1996 
Sidetall:  42-44 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord 
Tittel:   Villreinjakta 1995 i Rondane Nord 
Forfatter: (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport fra villreinjakta i Rondane Nord i 1995 som tar for seg 
   organisering av oppsynstjenesten, kvoter og fellingsresultater fordelt på 
   kommunene Sel, Dovre og Folldal, oppsynsaktivitet, uregelmessigheter, 
   jaktutøvelse, samband og radioaktivitet. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  45 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Skadeskyting og funn av døde dyr 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som retter søkelyset mot skadeskyting og ettersøk av rein og 
   setter fokus på hva jegeren skal gjøre etter å ha løst skudd mot rein. 
   Videre blir eksempler på ulike situasjoner som kan føre til skadeskyting 
   presentert og diskutert. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  46-48 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinjakta på Hardangervidda i 1995 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta på Hardangervidda i 1995 der kvoter og felte  
   dyr i de ulike kommunene samt uenigheten rundt kvotestørrelsen blir 
   presentert. Videre blir utdrag fra oppsynsrapporten skrevet av Sverre 
   Tveiten og Torleif Fresvik som tar for seg oppsynstjenesten,  
   uregelmessigheter, jaktutøvelsen og noen generelle kommentarer rundt 
   villreinjakta referert. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  48-49 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hva kan gjøres for å unngå konflikt mellom villrein- og   
   tamreininteresser? 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 



Innhold:  En artikkel som tar for seg konflikten mellom tamreindrift og  
   villreininteresser. Områdeavgrensning og driftsformer er blant  
   temaene. Videre diskuterer forfatteren problemet med sammenblanding 
   av villrein og tamrein og peker på noen tiltak for å redusere problemet 
   samt gjør seg noen betraktninger rundt den økonomiske lønnsomheten 
   innen tamreindrift og villreinforvaltning. Til slutt nevnes utfordringen 
   villreinforvaltningen har rundt skadeskytingsproblematikken og  
   tamreindrifta har rundt ulykker ved driving.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhetta Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport som tar for seg jakta i Snøhetta villreinområde i 1995 der  
   kvoter og fellingsresulter i de ulike kommunene presenteres. Videre tar 
   den for seg tellinger av stammen og oppsynstjenesten samt refererer fra 
   årsmøtet for Arbeidsutvalget der nyoppmåling av tellende villreinareal, 
   jerv, valg og kvoten for 1996 var temaer. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  52 
 
 
Område /sted:  Notodden 
Tittel:   Minneord 
Forfatter:  Svein Vetle Trae 
Innhold:  Minneord over Henrik Beitnes som var opptatt av at våre naturressursar  
   skulle forvaltas på best mogleg måte. Han nedla eit stort og godt arbeid 
   for Brattefjell-Vindeggen villreinområde. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  52 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1995. Tillatt felt og felte dyr. 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som presenterer kvoter og felte dyr fordelt på ulike   
   dyrekategorier fra jakta i 1995 i villreinområdene i Norge.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  53 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Lettvekter i villreinfjell 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som presenterer en våpentest der en lettvektsrifle;  
   Remington mod. Seven SS blir testet ut med bakgrunn i at mange  
   reinsjegere og oppsyn føler behov for å redusere vekta under reinsjakta 
   da det likevel blir tunge bører. Ved testing konkluderer   



   forfatteren/uttesteren med at våpenet er et godt bruksvåpen bare den blir 
   beddet og skrudd skikkelig sammen. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  54-55 
 
 
Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Førdefjella 1995 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Kort rapport fra jakta i Førdefjella 1995 som tar for seg kvoter,  
   fellingsresultater og resultater fra kalvetelling og totaltelling. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  55 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta i Forelhogna villreinområde 1995 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport fra jakta i Forelhogna villreinområde 1995 som tar for seg  
   området, stammestørrelse, kvote og felte dyr kommunevis,  
   oppsynstjenesten, samband, uregelmessigheter samt konklusjoner etter 
   jakta der jaktutøvelsen diskuteres. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  56-57 
 
 
Område /sted:  Grønland 
Tittel:   Villrein og villreinforvaltning på Grønland. Rapport fra en studietur. 
Forfatter:  Tore Larsson og Svein Vetle Trae 
Innhold:  En omfattende rapport som oppsummerer inntrykk fra en studietur  
   forfatterne gjorde til Grønland sommeren 1994 der formålet var å  
   studere Grønlandsreinen i sitt livsmiljø og villreinforvaltningen på 
   Grønland og utveksle empiriske data med Grønlandske kolleger. Natur, 
   dyreliv, befolkning, rein og reinsdyrforvaltning blir presentert i  
   rapporten. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  58-65 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Lorder av Nordfjella 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som presenterer engelske lorder som kom til Aurland på  
   andre halvdel av attenhundre-tallet for å fiske og jakte rein i det som nå 
   kalles Nordfjella villreinområde. Historier fra noen av disse jaktturene 
   skildres sammen med områdene disse lordene jaktet i. Dette ble også en 
   god inntektsmulighet for lokale kjentmenn og jegere som var med 
   lordene som guider. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  66-67 



 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Attersyn – og Jegerprøva 1942 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Ein artikkel som ser attende på tilhøva på Hardangervidda gjennom  
   1900-talet der vilkåra for villreinen har vore svært skiftande.  
   Tamreindrift, stølsdrift, jerv og villreinjakt under krigen er noko av det 
   som vert skildra her. Forfattaren skildrar òg ein tur ned att frå stølen 
   saman med far sin der han vart oppmoda om å skyte ein rein dei fekk 
   auge på, noko han lukkast med og som han kallar si jegerprøve. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  68-69 
 
 
Område /sted:  Alaska 
Tittel:   Alaska Caribou 
Forfatter:  Frode Amundsen 
Innhold:  En reisebeskrivelse fra Alaskas villmark der forfatteren forteller om  
   møte med tusenvis av caribou på vandring. Videre presenteres denne 
   store villreinstammen nærmere samt jakta som drives på den av blant 
   annet eskimoene i området. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  70-71 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jakta i Ottadalsområdet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra rapport skrevet av Knut Granum som tar for seg jakta i  
   Ottadalen villreinområdet i 1995 der området, kvoter og   
   fellingsresultater fordelt på nordområdet og sørområdet,   
   stammestørrelse, slaktevekter, oppsynstjenesten, jaktutøvelse,  
   uregelmessigheter og sambandet presenteres. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  72-73 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Vinter- og våroppsyn i Nordfjella 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort rapport som tar for seg oppsynsvirksomhet i Nordfjella vinter 
   og vår 1996 der hensikten var å drive kontroll med og avdekke  
   omfanget av scooterkjøring og brudd på båndtvangsbestemmelser. 
   Dessuten presenteres tall fra en totaltelling av villreinstammen og  
   kvotestørrelse for 1996.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  73 
 
 



Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Jakta 1994 med noen ettertanker 
Forfatter:  Laurits Landheim 
Innhold:  Et leserbrev som tar for seg erfaringer med å skyte en litt for stor  
   kluftbukk og tanker rundt graderingen av simle/ungdyrkortet. Dessuten 
   trekkes jaktoppsynets opptreden fram. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  74 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Årsmelding 1995 fra Våmur-Roan Villreinnemnd 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag frå årsmeldinga for 1995 frå Våmur-Roan villreinnemnd som  
   tek for seg samansetjinga av nemnda, møter, kvoter og fellingsresultat 
   fordelt på dyrekategoriar, forsøk på teljing og oppsynstjeneste. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  74 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Jakta i Nordfjella Villreinområde i 1995 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra jakta i Nordfjella villreinområde i 1995 som tar for seg  
   kommunevise kvoter og fellingsresultater, vekter fordelt på ulike  
   dyrekategorier, oppsynstjenesten, skadeskyting og mer generelle  
   betraktninger rundt jakta. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  75 
 
 
Område /sted:  Setesdal 
Tittel:   ”Operasjon Knipetang” 
Forfatter:  Børre Aschehoug Krogsrud 
Innhold:  En beretning fra en jaktdag i villreinfjellet der fem jaktkamerater  
   samarbeider tett om å felle de dyra de skal ha. Vi tar del i det taktiske 
   opplegget og planleggingen for å komme innpå fire reinsdyr og hva 
   som skjer når dyra blir skutt. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  76-77 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Reinsdyrtrekk og hytter = konflikt. Hvem har førsteretten til vidda? 
Forfatter:  Leif Rustgaard 
Innhold:  En artikkel som tar for seg konflikten mellom økt turisme i fjellet og  
   villreininteresser. Fra begynnelsen når de første turistene tok fjellet i 
   bruk og om turisthytter som er lagt midt i leveområdet til villreinen. 
   Videre blir ulemper ved at områder får nasjonalparkstatus og dermed 
   økt fokus som fører til større trafikk tatt opp. Forfatteren spør også om 



   vi er villige til å ofre noe av allemannsretten for å verne om villreinen i 
   visse perioder og områder.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Ottadalsreinen på innmarksbeite i Lesja 
Forfatter:  Hallvard Doseth 
Innhold:  Ei hending frå Lesjaverk i byrjinga av juni 1995 der fleire gardbrukarar  
   fekk vitjing på jordet sitt av fleire store flokkar villrein frå Nord- 
   Ottadalen som hadde teke seg ned frå fjellet etter sein snøsmelting og 
   dårleg vèr. Til saman var det om lag 400 dyr som nytta dette vårbeitet 
   denne dagen.    
Årgang:  1996 
Sidetall:  80 
 
 
Område /sted:  Setesdal Austhei 
Tittel:   Villreinjakta i Setesdal Austhei 1995 
Forfatter:  (ikke oppgitt) 
Innhold:  En rapport fra villreinjakta i Setesdal Austhei i 1995 som tar for seg  
   kvoter og fellingstall fordelt på kommuner, oppsynstjenesten,  
   uregelmessigheter og kommentarer rundt jaktutøvelsen. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  81 
 
 
Område /sted:  Nore og Uvdal 
Tittel:   Villreinkommunen Nore og Uvdal 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En bred presentasjon av Nore og Uvdal kommune som er den største  
   villreinkommunen i Buskerud. Den tar bl.a. for seg eiendomsforhold og  
   villreinareal i to villreinområder; Hardangervidda og Norefjell/  
   Reinsjøfjell, reinsjakta, annen hjorteviltjakt, fiske og småviltjakt i  
   kommunen. Øvre Numedal Statsallmenning sitt arbeid og tilbud innen 
   jakt, fiske, hytteutleie mm blir behørig presentert. Videre har prosjektet 
   Numedalutvikling, Hardangervidda nasjonalpark og fjelleiendommen 
   Geitvassdalen fått sine egne kapitler i artikkelen.   
Årgang:  1996 
Sidetall:  82-89 
 
 
Område /sted:  Uvdal 
Tittel:   Julius Deinboll, gardbrukeren som gikk fra tamreinhold over til  
   villreinjakt! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Julius Deinboll fra Uvdal som var delaktig i  
   tamreindrifta i Opdal Renkompani fram til avviklinga i 1957. Etter 
   tamreindriftas opphør begynte han som villreinjeger og vi får her  



   presentert flere historier og jaktopplevelser fra villreinjakta på  
   Hardangervidda. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  90-91 
 
 
Område /sted:  Nore og Uvdal 
Tittel:   Odd Prestegården; nestor blant villreinforvalterne i Uvdal og på  
   Hardangervidda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Odd Prestegården fra Uvdal og hans arbeid gjennom  
   nesten 30 år i viltnemnd og den kommunale viltforvaltningen.  
   Villreinen har vært hans største interessefelt og han kommer her med en 
   del tanker om bestandsstørrelser, forskning og forvaltning av  
   villreinstammen på Hardangervidda. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  91 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Nils Wetlesen; styremedlem i Hardangervidda grunneigarsamskipnad  
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Nils Wetlesen fra Uvdal som er styremedlem for  
   Hardangervidda grunneigarsamskipnad, som er en organisasjon for  
   de private grunneierne når det gjelder villreinforvaltningen på  
   Hardangervidda. Wetlesen kommer her med en del tanker rundt  
   forvaltningen av villreinen på Hardangervidda, med fellingskvoten som 
   et hovedtema.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  92-93 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda nasjonalpark – tilsynsutvalg i hver kommune 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som presenterer ordningen med tilsynsutvalg i hver  
   kommune innenfor Hardangervidda og oppgaver og arbeid som  
   tilsynsutvalget i Nore og Uvdal gjør, fortalt av lederen Oddbjørn  
   Fønnebø. Han tar her opp temaer som motorferdsel i utmark og bruken 
   av traktorsleper i nasjonalparken.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  92-93 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Hjortejegere på villreinjakt 
Forfatter:  Svein Andreassen 
Innhold:  En beretning fra en tre dagers jakttur etter villrein i Snøhetta, der  
   forfatteren og jaktkameraten jakter rein for første gang. De to første 
   dagene ser de ikke rein, men opplever moskus på nært hold. Den tredje 



   dagen jakter de i et område som de blir tipset om at reinen står i, og 
   iakttar her flere flokker med rein. På kvelden feller de ei simle.   
Årgang:  1996 
Sidetall:  94-96 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kjeveinnsamling/kjevekurs 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg innsamling av kjever for aldersbestemmelse  
   og kondisjonsundersøkelse hos villrein, noe som NINA til nå har stått 
   for. Dette blir det endringer på fra jakthøsten 1995 da innsamling av 
   kjever, journalføring, måling av kjever og aldersbestemmelse på kalv 
   og ungdyr blir overført til lokale hender mens NINA aldersbestemmer 
   dyr som er 2½ år og eldre. For å kvalifisere lokale folk til rett  
   aldersbestemmelse og for innføring i journalføring ble det arrangert 
   kurs på Kongsvold og i Vinje. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  97 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Rapport fra kjeveinnsamlingen 1995, med betraktninger omkring  
   jegerseleksjonen 
Forfatter:  Olav Strand, Per Jordhøy og Frode Holmstrøm 
Innhold:  En omfattende artikkel som presenterer opplegg og resultater fra  
   kjeveinnsamlingen i de ulike villreinområdene som er med i  
   overvåkningsprogrammet til NINA. Antall innsamlede kjever,  
   slaktevekt og kjevelengder fordelt på kjønn og aldersgrupper for de 
   ulike villreinstammene er av det som blir presentert i artikkelen.  
   Resultatene fra analysene blir behørig diskutert med spesielt fokus på 
   jegerseleksjon. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  98-105 
 
 
Område /sted:  Odda 
Tittel:   På rjupejakt 
Forfatter:  Hans Stana 
Innhold:  Lars Stana fortel her om sin fyrste jakttur på rype som femtenåring, der  
   han utstyrte seg for ei veke åleine i fjellet. Han skildrar jakta dag for 
   dag og det verkar som om det var fugl og hare nesten overalt. Når veka 
   var over gjekk han ned att frå fjellet med ei tung bør; 58 ryper og 15 
   harar, og kallar det for si fyrste og beste jaktveke.  
Årgang:  1996 
Sidetall:  106-107 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Rapport fra Blefjell Villreinområde 1995 



Forfatter:  Steinar Stormoen 
Innhold:  En rapport som presenterer Blefjell villreinområde og tar for seg  
   beliggenhet, historiske data fra tamreindrift og oppbygging av ei  
   villreinstamme. Oppstarten av Blefjell villreinområde, beitegranskning, 
   uttak og forvaltning presenteres også. Fremtiden for villreinen med 
   tanke på menneskelig aktivitet blir diskutert og en tabell som viser 
   fellingsstatistikk fra 1983-1995 presentert. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  108 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Villreinjakta i Setesdal Ryfylke villreinområde 1995 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport etter villreinjakta i Setesdal-Ryfylke  
   villreinområde 1995 skrevet av Lars Arne Bay tar for seg   
   oppsynstjenesten og jaktutøvelsen. Videre presenteres kvoter og  
   fellingsresultater kommunevis, registrerte forhold og antall kontroller. 
   Njardarheim med avskytingsavtale og observasjon av fostringsflokker i 
   Røldal og Vinje blir også omtalt i rapporten. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  109 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Bærekraftig forvaltning av villreinstamma i Setesdal Ryfylke inn i det  
   neste hundreåret 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Et omfattende referat fra et villreinseminar i Søgne arrangert av  
   Setesdal Ryfylke Villreinnemnd. Emnet var ”Bærekraftig forvaltning av 
   villreinstamma i Setesdal Ryfylke inn i neste hundreåret”.   
   Villreinområdet og inngrep og menneskelig bruk av området blir  
   presentert. Videre refereres det fra alle forelesningene som ble holdt på 
   kurset. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  110-113 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Snøhettajakt i Lesjafjella 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En jakttur på villrein i Lesjafjella som startet som en idé under  
   strukturtelling i Forelhogna høsten før. Planlegging og forventninger til 
   tre jaktkamerater om jakt på storbukk i utilgjengelige områder innenfor 
   der den siste jegeren snur, følges. Dessuten selve jaktturen der små 
   flokker med storbukk blir sett, men ikke skutt første turen inn i området. 
   Dårlig vær førte til pause i jakta, men artikkelforfatteren dro inn igjen 
   senere i jakta og feller en storbukk under akkurat de forholdene de 
   hadde sett for seg.  
Årgang:  1996 



Sidetall:  114-119 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Bare en liten del av vidda er reinbeite 
Forfatter:  Christian Nellemann 
Innhold:  En artikkel som presenterer forskningsresultater om reinens  
   beitemuligheter. Hvilke terrengtyper som velges i forhold til faktorer 
   som terrengstruktur, snøforhold, snøsmelting, beiteplanter og  
   beitetilgjengelighet. Videre tas effektene av veier, rørledninger og andre 
   installasjoner på reinens terrengbruk opp. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  120-123 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Rein – vekst, kondisjon, reproduksjon, dødelighet – har vi forstått  
   tingene rett? 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel som diskuterer data knyttet til kroppsvekt hos rein og  
   hvilken innflytelse den har på reproduksjon, kalvingstid, fødselsvekt 
   hos kalver og kalvedødelighet. Videre diskuteres utnyttelse av  
   sommerbeiter og hvilken innvirkning insektstress har på   
   energibalansen. 
Årgang:  1996 
Sidetall:  124-129 
 
 
 



 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Sumtangen på Hardangervidda. Fra en tur til ”veidekulturens skattkiste” 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En beskrivelse av en tur inn til Sumtangen på Hardangervidda, kanskje  
   den mest kjente av alle fangstboplasser i sør-norske fjelltrakter. Disse 
   boplassene og fangstanleggene har trolig vært i kontinuerlig bruk fra 
   steinalderen og fram til Svartedauden. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  2-3 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Fjellfaunaen på Dovrefjell – trekk fra høgfjellsøkologiske undersøkelser 
Forfatter:  Per Jordhøy, Arild Landa og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra et større høgfjellsøkologisk  
   prosjekt i regi NINA som omfatter jerv, fjellrev og villrein. Her blir det 
   lagt spesiell vekt på fjellrev og dens bestandsdynamikk og sosial  
   organisering samt mulig innavl og konkurranseforholdet til rødrev. 
   Videre beskrives bruk av leveområde hos jerv og fjellrev. Betydningen 
   av rein, sau og smågnagere som byttedyr for jerven blir også omtalt i 
   artikkelen.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  4-9 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fokusering på kraftledninger og villrein 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra en seminarrapport skrevet av Kai Nybakk fra et  
   oppstartsseminar i forbindelse med et planlagt forskningsprosjekt på 
   kraftledninger og villrein. Den tar bl.a. for seg hvilke forskningsgrupper 
   som ble presentert på seminaret, presentasjon av foredragsholdere av 
   aktuelle problemstillinger, oppsummering av kraftledninger som kan 
   komme i konflikt med villrein samt videre arbeid framover.   
Årgang:  1997 
Sidetall:  9 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkingsprogram for hjortevilt – Villreindelen. Tilvekst og struktur 
   i villreinstammene 1996 
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  Overvåkingsprogrammet for 1996 der resultatene av kalvetellinger og  

strukturtellinger i de forskjellige villreinområdene som inngikk i 
overvåkingsprogrammet, blir presentert. Gjennomføring og metode for 
tellingene er beskrevet for de forskjellige områdene. Målet med 
strukturtellinger er å finne kjønnsforhold og alderssammensetning i 
flokkene samt at det skal være et korrektiv til totaltellinger, mens med 



kalvetellinger er hensikten å finne fordelingen innenfor 
fostringsflokkene. 

Årgang:  1997   
Sidetall:  10-14 
 
 
Område /sted:  Nordenskiøld land, Svalbard 
Tittel:   Registrering av Svalbardrein i noen dalfører på Nordenskiøld land,  
   Svalbard 1996 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som presenterer gjennomføring og resultater fra  
   strukturtelling og registrering av kadavre på Svalbard som en del av 
   overvåkingsprogrammet for hjortevilt i regi NINA. Rutebeskrivelse, 
   observasjonsforhold samt kommentarer til resultatene presenteres. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  14-15 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Villreinjakt i Rondane før i tida 
Forfatter:  Bjørn Wegge 
Innhold:  En beretning fra 1878 der John Ruste, en av de mange storjegerne 
   bygdene rundt Dovrefjell har fostret, beskriver hvordan han opplevde  
   en av sine første jaktturer sammen med faren, også en kjent storjeger, i 
   området ved Grimsdalen. Hvordan han lærer mye om å overleve i fjellet 
   og der han også skyter sin første rein.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  16-18 
 
 
Område /sted:  Njardarheim 
Tittel:   Njardarheimjegerne inviteres til informasjonsmøte 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En invitasjon til informasjonsmøte arrangert av Statskog Sør- og  
   Vestlandet som eier og leier ut den 810000 da store   
   Njardarheimeiendommen. Tema for møtene som blir arrangert i  
   Hjelmeland, Sandnes, Vennesla og Kvinesdal presenteres. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  18 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Et drama fra virkeligheten 
Forfatter:  Egil Soglo 
Innhold:  En beretning fra Rondane våren 1996 der forfatteren var på en  
   rekognoseringstur i kalvingsområdet for rein for å skaffe en oversikt 
   over jerveaktiviteten i området og finner ut på god sporsnø at det har 
   vært 4 jerv i området. Ved hjelp av en ansamling med ravn finner han 
   ferske kadavre av simle og kalv drept av jerv der spora viste tydelig 



   jaktforløpet. Det diskuteres om en slik stor aktivitet av jerv i et  
   kalvingsområde vil føre til store tap av reinskalver. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  19 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Er vi på spor etter istidens reinsdyrjegere? 
Forfatter:  Øystein Mølmen 
Innhold:  En artikkel som presenterer funn etter bågåstøanlegg på fjelltopper i  
   indre fjordstrøk som vitner om en fangstkultur som skiller seg fra det 
   som er kjent fra innlandet. Bågåstøanleggene ligger slik plassert at det 
   indikerer at reinen har kunnet gå fra isbreer som fylte dalene og rett inn 
   på topplatåene. Forfatteren spør seg om dette kan være spor etter  
   istidens reinsdyrjegere? 
Årgang:  1997 
Sidetall:  20-21 
 
 
Område /sted:  Lærdal-Årdal 
Tittel:   Slik skjedde det! Reetablering av villrein i Lærdal-Årdal 
Forfatter:  Odd Inge Hagen 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg historia med å reetablera villreinstamma i  
   villreinområdet Lærdal-Årdal. Geografi, historikk, tamreindrift og 
   konfliktar mellom villrein- og tamreininteressar vert omtala. Det vert òg 
   retta takkseiingar til dei som var med på å gjera det mogleg å reetablera 
   villreinen i dette området.   
Årgang:  1997 
Sidetall:  22-23 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nytt fra Nordfjella Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort notis som presenterer nytt fra årsmøtet til Nordfjella  
   villreinområde. Kvoteforslag, uttalelse til kommunedelplan og innspill 
   til driftsplan var punkt som er tatt med her. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  23 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Nytt fra Ottadalen Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort notis som presenterer nytt fra årsmøtet til Ottadalen 
   villreinområde. Kvoteforslag, styresammensetning, jerv, jaktforbud på  
   kvelden og presentasjon av et planutkast til prosjektet ”Villrein, inngrep 
   og forstyrringer i Ottadalen Villreinområde” var av de punktene som 
   blir tatt opp. 
Årgang:  1997   



Sidetall:  23 
 
 
Område /sted:  Lærdal - Årdal 
Tittel:   Tilsynsrapport for Lærdal – Årdal Villreinområde 
Forfatter:  Rein Arne Golf 
Innhold:  Ein rapport frå Lærdal – Årdal villreinområde som tek for seg  
   registreringar ved hjelp av radiotelemetri frå den dagen villreinen vart 
   sett ut i området og ca. eit år framover. Rapporten skildrar korleis  
   reinen har teke i bruk heile fjellområdet og brukt gamle trekkruter, 
   kalvingsområde, vinterbeite og sommarbeite. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  24-25 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Jakta i Blefjell i 1996 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort rapport fra jakta i Blefjell villreinområde 1996 som presenterer  
   kommunevis tildeling og felling og som videre tar for seg   
   oppsynstjeneste, valdordning, problem med løshunder og utvidet  
   jakttid. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  25 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hvor stor er Hardangerviddastammen? 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg spørsmålet rundt stammestørrelsen på  
   Hardangervidda der lokale forvaltere i kommunene som sogner til 
   Hardangervidda har kommet fram til høgst ulike tall. Tall fra DN og 
   NINA samsvarer heller ikke med disse tallene. Tall fra vintertelling, 
   strukturtelling og kalvetelling i 1996 presenteres og det konkluderes 
   med høge men noe usikre tall. Det var på et  oppsummeringsmøte en 
   viss enighet om stammestørrelse som det kan forvaltes etter i åra  
   framover og at denne ligger høgt over nåværende vinterbeiteevne på 
   Hardangervidda. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  26-27 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Manglende rekruttering av villreinjegere? 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg problemet med manglende rekruttering av  
   jegere, spesielt i områder der det er tvilsomt om det kommer rein innom 
   i løpet av jakta. Jakob Eitrheim og Øyvind Grønsdal fra Odda stiller her 
   en del spørsmål rundt manglende rekruttering og jegeroppførsel og 
   kommer med noen tanker om hva det er som har svikta. 



Årgang:  1997 
Sidetall:  27 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   ”Tilskuer” 
Forfatter:  Øystein Landsgård 
Innhold:  En beskrivelse fra en jakttur der forfatteren som tilskuer er med   
   datteren på hennes første reinsjakt med våpen. De kommer over en 
   reinsflokk som de stiller innpå, men blir vitne til en dårlig   
   jegeropptreden av andre jegere og må gi opp. Senere kommer de på 
   flere dyr og etter noe venting på skuddsjanse feller hun sin første rein. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  28-29 
 
 
Område /sted:  Frafjordheiene 
Tittel:   Reinsbukk fant igjen samme saueflokken! 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort historie om en sauebesetning som ”adopterte” en ung reinsbukk  
   som ble med ned fra fjellet på høsten, fanget og kjørt opp igjen. Neste 
   år ble han pånytt med besetningen ned fra fjellet, men denne gangen ble 
   han avlivet. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  28 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Farlige nettinggjerder 
Forfatter:  Lars Lågrinn 
Innhold:  En kort historie der en reinsbukk har satt seg fast i et nettinggjerde og 
   blir oppdaget av fjelloppsynet som løser bukken fra gjerdet. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  29 
 
 
Område /sted:  Eidfjord 
Tittel:   Minne om en fjellmann 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Eit minneord om fjellmannen Endre Vivelid frå Eidfjord der ein ser  
   attende på det livet han har levd på ein fjellgard og korleis dette har 
   forma han. Oppveksten under harde kår der han tidleg lærte seg jakt, 
   fangst og fiske som saman med litt turisme òg vart levebrødet hans. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  30-31 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinforvaltning 
Forfatter:  Terje Aurdal 



Innhold:  Et leserbrev som tar utgangspunkt i et radioprogram om den dårlige  
   reinsjakta i Rogaland der en leder i en naturvernorganisasjon raljerer 
   over dårlige fritidsjegere. Noe som får skribenten til å komme med en 
   del forslag han mener ville forbedret villreinforvaltningen og  
   villreinjakta og som samtidig ville ført til mindre kritikk fra  
   jaktmotstandere.   
Årgang:  1997 
Sidetall:  30-31 
 
 
Område /sted:  Geilo og Dombås 
Tittel:   Kurs for nye medlemmer i villreinnemnder og villreinutvalg  
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort notis som presenterer et kursopplegg avviklet på Geilo og på  
   Dombås for ledere og sekretærer i villreinnemnder og villreinutvalg. 
   Kursprogram og kursforeleserer blir presentert. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  32 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Skjer det en utvelgelse av de største kalvene under jakta? 
Forfatter:  Eli Kvingedal 
Innhold:  En artikkel som presenterer metode og feltarbeid i en hovedoppgave der  
   hensikten var å undersøke om det er preferanse for å felle de største 
   kalvene under jakta i Forelhogna villreinområde. Dette er en del av et 
   prosjekt NINA er i gang med hvor det bl.a. skal undersøkes hvordan 
   prissystemet påvirker jegernes valg av dyr. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  32-33 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Strukturtellinger. Beskrivelse av metodikk og viktige momenter 
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som beskriver metodikk og viktige momenter ved  
   strukturtelling av villrein. Dessuten blir hensikten med strukturtellinger 
   beskrevet; de skal gi et estimat på kjønnsforhold og   
   alderssammensetningen i stammen og være et korrektiv til  
   totaltellinger. Tilrettelegging, tidspunkt for telling, posisjonering, utstyr, 
   opptelling, klassifisering og begrensninger er momenter som er viktige 
   under strukturtelling og som blir beskrevet i artikkelen. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  34-36 
 
 
Område /sted:  Førde 
Tittel:   Nytt blod til Førdefjella! 
Forfatter:  Oddmund Støylen 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg arbeidet med å skaffe nytt blod i flokken i  



   Førdefjella ved å sette ut bukkar. Både organiseringa i forkant, sjølve 
   turen til Røros og attende med innkjøpt tamrein samt oppfølgjinga med 
   observasjon av dyra skildrast.   
Årgang:  1997 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:  Sarek 
Tittel:   Norsk forskning på jerv i Sarek 
Forfatter:  Jon M. Arnemo 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer et svensk-norsk forskningsprosjekt på  
   jerv i Sarek i Nord-Sverige. Formålet er å evaluere bruk av radiosendere 
   som opereres inn i bukhulen på dyrene. Metode ved implantering, 
   fordelen ved implantering i forhold til tradisjonell radiomerking,  
   batterikapasitet, antall jerver som er utstyrt med slik sender og  
   videreføring av prosjektet blir omtalt i artikkelen. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Den Norske Turistforening – koloniherre i villreinfjellet 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel der forfatteren stiller seg svært kritisk til Den Norske  
   Turistforenings diktering av nye navn – i dette tilfellet Skarvheimen for 
   området som er kalt Nordfjella villreinområde - for å gjøre fjellet mer 
   forlokkende for turister, vel vitende om at dette er et område der  
   villreinen er sterkt utsatt for forstyrrelser.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  39 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Ein innhaldsrik jakttur 
Forfatter:  Arne Holmelid 
Innhold:  Ei skildring av ein jakttur i Forelhogna villreinområde der vi følgjer  
   forfattaren sine førebuingar til jakta og reisa frå vestlandet til området 
   med to dagars rådyrjakt lagt inn som ein start på jaktturen. Med kort 
   på storbukk skildrast naturopplevingar og freistnad på å få kontakt med 
   storbukkane. Etter nokre dagar kjem sjansen og ein storbukk blir felt.  
Årgang:  1997    
Sidetall:  40-43 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Dei fraktar reinskjøt med hest og kløv 
Forfatter:  Ragnar Lurås 
Innhold:  Ein kort artikkel frå Hardangervidda som skildrar korleis reinen som  



   vert felt av jegrane til godseigar Treschow vert kjøpt opp av Eivind 
   Gardsteig og Livor Romtveit som fraktar dei ut med hest og sel dei 
   nede i bygda.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  43 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylke 
Tittel:   Informasjonshefte om Setesdal - Ryfylkereinen  
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av et informasjonshefte om Setesdal – Ryfylkereinen  
   med tanker om hvordan denne villreinstammen best kan tas vare på. 
   Tekstforfatter har vært Lars Arne Bay i samarbeid med Tor Punsvik. 
   Noen av avsnittene i informasjonsheftet blir presentert her sammen med 
   et detaljert kart over området.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  44-45 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Den ”nye” oppsynsmannen! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av oppsynsmannen Jon Erling Skåtan som samtidig er  
   en presentasjon av oppsynsyrket, hvilke krav som stilles og egenskaper  
   en bør inneha i dette yrket i våre dager. Bakgrunn, utdanning og ulike 
   jobber og arbeidsoppgaver han har hatt blir presentert.   
Årgang:  1997 
Sidetall:  46-49 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Årsmøte i Snøhetta Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport fra årsmøtet i Snøhetta Villreinområde som presenterer  
   kommunevise kvoter og fellingstall for 1996 hentet fra årsmeldinga. 
   Tall fra totaltellingen i 1996 blir presentert hentet fra en egen rapport 
   utarbeidet av Lars Børve. Videre presenteres saker fra årsmøtet som f. 
   eks. kvoteforslag for 1997, vurdering om å gjøre hele området til ett 
   vald, jegerkontrakt, premiering for felling av små dyr og revidert  
   driftsplan.   
Årgang:  1997 
Sidetall:  49 
 
 
Område /sted:  Nord-Ottadalen 
Tittel:   Kraftledninger og tangeproblematikk i Nord-Ottadalen (Reinheimen) 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En omfattende artikkel som tar for seg problematikken rundt  
   kraftledninger i villreinområder generelt og spesielt i Nord-Ottadalen. 
   En generell del som tar for seg kunnskapen som finnes på området, 



   kraftledninger som begrensende faktor for villreinen og villreinens 
   dynamiske bruksmønster gjennom året. En del som spesielt tar for seg 
   Nord-Ottadalsområdets funksjon som referanseområde, villreinens 
   arealbruk og potensiale i området og hvilke funksjonsområder for  
   reinen regionen har rundt planlagt kraftledningstrasè. Til slutt blir 
   mulige virkninger av en eventuell ny kraftledning diskutert.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  50-57 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Austhei 
Tittel:   Dokumentasjon av kalvingsområder i Setesdal-Austhei 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan  
Innhold:  En artikkel som presenterer arbeidet med å dokumentere og kartfeste  
   kalveområdene for villrein i Setesdal-Austhei. Dette arbeidet bestod 
   mye i å observere spor og dyr fra fly og resultater fra tellinger i 1995 og 
   1996 blir presentert. Med bakgrunn i dette ble en oversikt over  
   kalvingsplassene i området laget. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  58-61 
 
 
Område /sted:  Vaksdal, Fjellheimen 
Tittel:   Åshild Eikefet Lien 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Åshild Eikefet Lien fra Vaksdal kommune, leder i  
   villreinnemnda for Fjellheimen og den første kvinne med et sånt verv i 
   Norge. Hennes arbeid og interessefelt blir omtalt. Samtidig er det en  
   presentasjon av Fjellheimen villreinområde og det arbeidet som drives 
   der. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  62 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylke 
Tittel:   Jakta i Setesdal – Ryfylke i 1996 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra rapport fra jakta i Setesdal – Ryfylke i 1996 som tar for seg  
   kvoter og fellingsresultater fra de enkelte kommunene,   
   oppsynstjenesten, antall kontroller utført, uregelmessigheter, skadde  
   dyr, jaktutøvelse og hvor dyrene stod under jakta. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Fra årsrapporten til Vest-Jotunheimen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra årsrapporten til villreinnemnda for Vest-Jotunheimen,  



   skrevet av sekretæren Einar Fortun. Den presenterer medlemmene i 
   nemnda og tar bl.a. for seg utviklingen i reinstammen, fellingsprosenten 
   fra jakta i 1996, beregning av stammestørrelse, oppsynstjenesten,  
   jaktutøvelse, kvote og kalvetellinga som ble utført i forbindelse med 
   jakta i 1996. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  64 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 1996. Tillatt felt og felte dyr. 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Tabell som presenterer tillatt felt og felte dyr fra villreinjakta i 1996 i  
   hvert av villreinområdene i Norge. Resultatene er fordelt på alder og 
   kjønn. Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  65 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   10 års beretning om Villreinrådet i Norge 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  En artikkel som tar for seg historien til Villreinrådet fra de første  
   uformelle møtene i forkant av stiftelsesmøtet som ble avholdt 19.- 
   21.juni 1987. På stiftelsesmøtet fikk Villreinrådet i Norge sitt navn og 
   vedtektene ble vedtatt. Personer som har eller har hatt styreverv i  
   Villreinrådet blir presentert samt hovedtemaer fra landsmøtene de 10 
   årene Villreinrådet har eksistert. Andre viktige saker som Villreinrådet 
   har arbeidet med i denne perioden og som har stor betydning for  
   villreinen blir omtalt her. Det samme gjelder bladet Villreinen. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  66-69 
 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Få kvinner med i villreinforvaltningen! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort presentasjon av noen av de få kvinnene som er med i  
   villreinutvalg eller villreinnemnder i Norge.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  70 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Statens Naturoppsyn (SNO) 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En artikkel som referer til en orientering direktøren i DN, Stein Lier  
   Hansen presenterte om opprettelsen av Statens Naturoppsyn under 
   oppsummeringsmøtet for Hardangervidda Villreinområde.  



   Kommentarer og spørsmål fra tillitsfolk fra rettighetshaverne blir  
   presentert og svarene og kommentarene Stein Lier Hansen gir blir 
   referert i denne artikkelen. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  71 
 
 
Område /sted:  Gauldalsvidda 
Tittel:   Blant vårbukker og bjellefugl på Gauldalsvidda 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En stemningsrapport fra forsommeren i Forelhogna der det intense og  
   rike fuglelivet i fjellbjørkeskogen, på snaufjellet og på Budalstjern og  
   Y-tjønna blir skildret i ord og bilder. Hensikten med turen var å samle 
   feltdata i forbindelse med et nystartet prosjekt om jaktseleksjon på rein. 
   Speiding etter rein og observasjon av noen bukker og en fostringsflokk 
   blir også beskrevet. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  72-74 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta i Forelhogna 1996 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport skrevet av Terje Borgos fra jakta i  
   Forelhogna villreinområde 1996 som tar for seg oppsynstjenesten, 
   registrerte forhold, oppsyn utenom jakttida og jaktutøvelsen. Kvoter og 
   felte dyr fordelt på kommuner blir også presentert i tabellform. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  75 
 
 
 
Område /sted:  Våmur - Roan 
Tittel:   ”Gull – ved regnbuens fot”  
Forfatter:  Børre Aschehoug Krogsrud 
Innhold:  En jaktberetning fra Våmur – Roan Villreinområde der vi følger fem  
   jegere på villreinjakt i et område alle mener er tomt for rein. En strategi 
   om å gjennomsøke hele området blir gjennomført men synes å være 
   fåfengt. Forfatteren oppdager til slutt en enkelt beitende storbukk og 
   skal til å felle den da en tanke om at kameraten bør ta del i opplevelsen
   slår ned i han. Han blir gjort oppmerksom på bukken og feller den. 
   Forfatteren ser da at sluttstykket hans ikke går helt inn. Hadde han 
   prøvd å skyte før kameraten kom til ville de ha mistet storbukken. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  76-78 
 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylke   
Tittel:   Sauebeiting og artsmangfald 



Forfatter:  Guri Gjerde 
Innhold:  Ein artikkel som presenterar ei hovudoppgåve med tittelen ”Beiteeffekt  
   av sau i Setesdal- og Ryfylke villreinområde” der målet med oppgåva  
   var å undersøkje om beiting av sau vil påverke artsdiversiteten hjå 
   plantene, om viktige matplanter for reinen vil auke/forsvinne i område 
   med mykje sau og om kvaliteten av desse plantene vil endre seg når 
   beitetrykket av sau endrar seg. Føremål med oppgåva og metodikken 
   under innsamling av data vert vektlagd i denne artikkelen. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreindistrikter og villreinområder i Norge 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av samtlige 27 villreinområder i Norge som tar  
   utgangspunkt i ei spørsmålsliste som tar for seg viktige opplysninger 
   om hvert område. Spørsmålene (og svarene) omhandler navn, areal, 
   beliggenhet, første jaktår, antall jaktvald, villreinutvalg og   
   villreinnemnd, kvoter og avskyting, målsettinger, arbeidsoppgaver, 
   oppsynstjeneste, salg av jaktkort, kontrollkorttyper, driftsplan,  
   avskytingsavtaler med mer. Dessuten presenteres et kart som viser hvert  
   enkelt villreinområde i Norge og villreindistriktene. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  80-101 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Gamle glimt fra Ottadalsområdene 
Forfatter:  Øystein Mølmen 
Innhold:  Gjenfortellinger av gamle hendelser under reinsjakt i Ottadalsområdene  
   der tre historier med tragiske utfall blir fortalt. Den ene skildrer en sak 
   fra 1736 der to tømmerhoggere drar til fjells på jakt og ryker uklar. Den 
   ene tar livet av den andre. Det blir oppdaget av et letemannskap og  
   gjerningsmannen blir etter rettsaken halshogd. De to neste hendelsene 
   skjer rundt 1900 og er nesten identiske. De omhandler begge menn som 
   under jakt på rein blir drept av skudd fra andre i jaktlaget. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  102-104 
 
 
Område /sted:  Agder 
Tittel:   Bokomtale 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En bokomtale av to bøker utgitt i 1992 og 1994 med titlene ”Veiderliv”  
   – glimt fra Aust-Agders jakt- og fiskehistorie og ”Veiderliv 2” – glimt 
   fra Agders jakt- og fiskehistorie. Forfattere er Johan Christian Frøstrup 
   og Nils Petter Vigerstøl og utgitt av Tvedestrand Boktrykkeri A/S. 
   Bøkene handler om fangst, jakt og fiske i Agder-fylkene de siste hundre 
   årene. 



Årgang:  1997 
Sidetall:  104 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Ny bok: ”Villreinen i Rondane” 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av en bok ”Villreinen i Rondane” utgitt av  
   Villreinutvalg, fjellstyrer og grunneiere som har det lokale  
   forvaltningsansvaret for villreinen og jakten på denne i dette  
   fjellområdet. Boka inneholder 40 artikler om ulike emner knyttet til 
   villreinen og villreinjakten. Bjørn Wegge har vært redaktør for boka. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  105 
 
 
Område /sted:  Folldal 
Tittel:   Falkefangertufta på Fonnhøa 
Forfatter:  Bjørn Wegge 
Innhold:  En artikkel som presenterer Falkfangertufta på Fonnhøa i Folldal og  
   historien bak denne fra den tid det ble drevet en omfattende fangst av 
   rovfugl her. Rester som er funnet fra denne tida samt hvordan fangsten 
   foregikk, blir her presentert.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  106-107 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylke 
Tittel:   Thorvald Meyer Heiberg, villreininteressert heieier 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av et brev heieier Thorvald Meyer Heiberg sendte til  
   ordførerne i de tretten herreder som Setesdal – Ryfylkereinen brukte 
   den gang i 1928. Det blir også presentert en artikkel som stod i en del 
   aviser samme år. Brevet tar for seg hva Heiberg mente reinen var verdt 
   og hvordan stammen kunne økes til 50000 dyr som han mente heiene 
   kunne ”brødfø”. I artikkelen påpekes det faren for at reinen kunne 
   utryddes, og hvorledes stammen kunne forvaltes med siktemål å tidoble 
   stammen og dermed få en stor fortjeneste på reinen i lokalsamfunnet.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  108-111 
 
 
Område /sted:  Øvre Numedal 
Tittel:   Øvre Numedal fjellstyre 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra årsmeldinga 1996 for Øvre Numedal fjellstyre der fordeling  
   av jaktkort, fellingsprosent og etterskuddsvis betaling av fellingsavgift 
   er punkt som blir presentert. Videre blir småviltjakta og øvrige  
   arbeidsoppgaver til fjellstyret presentert. 
Årgang:  1997 



Sidetall:  111 
 
 
Område /sted:  Finse 
Tittel:   Finsetunnelen 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som retter søkelyset mot det som har skjedd i forbindelse  
   med Finsetunnelen der Miljøverndepartementet har gitt sin tilslutning til 
   Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000 som sier at irreversible inngrep 
   ikke bør iverksettes i dette området. Turistnæringen kjører en gigantisk 
   markedsføring for å få flest mulig til å bruke området. Rallarvegen 
   restaureres som et kulturminneobjekt og markedsføres i  
   turistsammenheng. Vokterboliger er solgt til fritidsformål. Forfatteren 
   mener at MD rir to hester – naturvernprosjekt mot kulturminneprosjekt 
   og foreslår her tiltak for å ivareta villreininteressene over Finsetunnelen.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  112-113 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Rapport frå Oksenhalvøya 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ein artikkel som presenterar statusen for villreinstamma på  
   Oksenhalvøya. Etter at 18 dyr forsvann frå 1992-95 sannsynlegvis ved 
   tjuvjakt, vart ingen borte siste året, noko sterkt fokus og auka oppsyn 
   kan vera årsak til. Vidare tek forfattaren opp innavlsproblematikken og 
   meiner at eit satsingsområde bør vera å ikkje stykkje opp villreinfjellet 
   meir enn det er gjort. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  113 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylke 
Tittel:   I Thorvald Meyer Heibergs fotspor: Villreinjakt i Njardarheimen 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beretning fra Njardarheimen i Setesdal Ryfylke villreinområde der  
   forfatteren og to kamerater drar inn på villreinjakt i august 1996. De 
   brukte et par dager på å bli kjent med terrenget og etablere seg på en 
   jaktbase. De hadde også delvis følge av oppsynsleder og oppsynsmann 
   og drog nytte av dette for å lokalisere reinen. Etter hvert kommer de 
   midt oppi større flokker av rein og feller 3 simler og en kalv. Dessuten 
   skyter oppsynsmennene en skadd bukk. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  114-118 
 
 
Område /sted:  Njardarheim 
Tittel:   Fakta om Njardarheim og villreinjakta 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av eiendommen Njardarheim i Setesdal Ryfylke  



   villreinområde som bl.a. tar for seg historiske fakta, normal  
   fellingsprosent, kortpriser, tilbud på ulike jaktopplegg og organiseringa 
   av jakta. Videre presenteres en del erfaringer og meninger fra et jaktlag 
   som har jaktet ei uke i terrenget. Driftsplanen for Njardarheim blir 
   omtalt og målsettingene presentert.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  118-120 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hjortedyrene går ikke på ”sparebluss” om vinteren! 
Forfatter:  Jon M. Arnemo 
Innhold:  En kort notis der forfatteren oppklarer misforståelsen om at  
   hjortedyrene går på såkalt ”sparebluss” om vinteren og at de har et 
   redusert stoffskifte. Det spesielle med hjortedyrene er den formidable 
   økningen i energiomsetning om sommeren. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  120 
 
 
Område /sted:  Troms 
Tittel:   Jervforskning i Troms 
Forfatter:  Roy Andersen og Arild Landa 
Innhold:  En artikkel som presenterer noen av resultatene fra det første året fra  
   jervprosjektet i Troms som startet i 1996. Målsettingen var å studere 
   jervens økologi og en tiltaksdel for å redusere konfliktene mellom jerv 
   og sau/tamrein. Metodikk ved merking/remerking samt resultater fra 
   områdebruk og spredning, jervens tilhold og predasjon i beiteområder 
   for sau og registreringer av byttedyr om sommeren er av resultatene 
   som her blir presentert. Dessuten blir videre arbeid for sesongen 1997 
   skissert.  
Årgang:  1997 
Sidetall:  121-124 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinjakta på Hardangervidda 1996 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapporten etter jakta på Hardangervidda 1996  
   skrevet av Sverre Tveiten og Torleif Fresvik. Denne tar for seg  
   oppsynstjenesten. Tildelt og felte dyr fordelt på kommuner og  
   uregelmessigheter under jakta: Dessuten blir de viktigste utfordringene 
   for forvaltning, jegere og jaktoppsyn oppsummert med bakgrunn i 
   rapporter og registreringer fra årets villreinjakt. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  125 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Villreinjakta i Ottadalsområdet i 1996 



Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport etter jakta i Ottadalsområdet 1996 som tar  
   for seg kvote og fellingsresultat fordelt på kommuner for Ottadalen 
   Nordområde og Ottadalen Sørområde. Videre omtales jegerkontrakter, 
   oppsynstjenesten og ureglementerte forhold registrert under jakta. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  126 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Jakta i Nordfjella 1996 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapport etter jakta i Nordfjella villreinområde 1996  
   som tar for seg oppsynstjenesten, jaktutøvelsen, registrerte forhold, 
   kvoter og fellingsresultat fordelt på kommuner, bruken av   
   fellesjaktavtaler og sambandsfunksjonen. Dessuten blir et bilde av en 
   skadeskutt rein presentert. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  127 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Jaktens vesen 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som setter fokus på jaktens vesen og de krav som stilles til  
   dagens jegere med tanke på å utøve en human jakt i en tid der flere og 
   flere fjerner seg fra denne delen av naturens kretsløp. 
Årgang:  1997 
Sidetall:  128 
 
 
 



Villreinen 1998 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt 1997. Tillatt felt og felte dyr 
Forfatter:  (ingen oppgitt). Kilde: Statistisk sentralbyrå 
Innhold:  Tabell som viser jaktstatistikken fra 1997 for alle villreinområdene i  
   Norge. Tillatt felte dyr og felte dyr i ulike kategorier presenteres i  
   tabellen.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  2 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Jakt under Snøhetta rundt århundreskiftet. En Præmiekonkurranse. 
Forfatter:  John Ruste 
Innhold:  En beretning om villreinjakt i Snøhetta fra rundt 1900 skrevet av en av  
   de største villreinjegerne på den tiden; John Ruste. Sammen med en 
   kamerat jaktet han denne høsten rein i området under Snøhetta og  
   fangsten ble meget god. Bl.a. felte han sju reinsdyr i en jaktsituasjon. 
   Strevet med å bringe alt kjøttet og skinnet ned til bygda var en  
   omfattende jobb og blir nøye beskrevet i beretningen.   
Årgang:  1998 
Sidetall:  4-6 
 
 
Område /sted:  Barentsregionen 
Tittel:   Rein og mennesker i Nordområdene 
Forfatter:  Olav Strand og Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som tar for seg samspillet mellom rein og mennesker i  
   Nordområdene. Den tar videre for seg de ulike underartene; den  
   skandinaviske fjellreinen, tamrein, arktisk villrein og skogsvillrein og 
   deres utbredelse og antall i Barentsregionen. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  8-10 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Omlegging av betalingssystemet for villreinjakten i Forelhogna 
Forfatter:  Terje Borgos 
Innhold:  En artikkel som tar for seg omleggingen av betalingssystemet for  
   villreinjakten i Forelhogna med den hensikt at uttaket skulle dreies fra 
   de store og kraftige mot de svakere individene. Virkemiddelet var 
   oppgjør etter kilo slaktevekt sammen med flytende kilopris. Ålen og 
   Haltdalen fjellstyrer gikk fra og med jakten i 1995 over til dette  
   oppgjørssystemet.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  10 
 
 



Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Pressemelding: Ny oppsynsordning på Hardangervidda 
Forfatter:  Sverre Tveiten og Anne Berit Pettersen 
Innhold:  Ei pressemelding som tek for seg endringar i forvaltninga av  
   verneområda på Hardangervidda og skiping av eit driftselskap;  
   Hardangervidda Fjelloppsyn skipa av dei sju fjellstyra på   
   Hardangervidda as som følgje av oppstarting av drift frå Statens  
   naturoppsyn på Hardangervidda. Ei intensjonsavtale med DN vart 
   underskriven, og kva denne avtala inneber vert presentert. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  11 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villrein under press 
Forfatter:  Morten Johannesen 
Innhold:  En artikkel som presenterer fellingstall og utviklingen av vekter på felte  
   dyr til et villreinjaktlag gjennom 11 år på Hardangervidda. Utfra disse 
   resultatene blir forvaltningen av og jakta på reinen diskutert med fokus 
   på at mange feller store dyr, begrensning av leveområder, forstyrrelser 
   av motorferdsel og turgåere og beitekonkurranse fra sau. Dessuten 
   foreslår forfatteren å innføre et intakt økosytem med rein, jerv og  
   fjellrev for å bistå en skeiv forvaltning. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  12-14 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Trygve Haug og Anders Nesse forteller om oppstarten og de første åra  
   til Nordfjella Villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Nordfjella villreinområde gjennom Anders Nesse og  
   Trygve Haug, to veteraner i villreinarbeidet som forteller om tida med 
   mye tamrein i området, overgang til villreinstamme og slutten på  
   tamreindrifta, organisering av en felles forvaltning og oppsynstjeneste, 
   arbeidsoppgaver samt problemer med innvandring av rein fra  
   Hardangervidda. Dessuten kommer de med synspunkter på hva som 
   skal gjøres for å verne om framtida til Nordfjellareinen.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  16-20 
 
 
Område /sted:  Lærdal/Hemsedal 
Tittel:   Ras ved Øljusjøen vinteren 1997 
Forfatter:  Lars Nesse 
Innhold:  Ein kort notis som fortel om eit snøras ved Øljusjøen på grensa mellom  
   Lærdal og Hemsedal som gjekk rett før påske. I juli, då snøen hadde 
   tint, vart det funne 36 reinskadaver på rasstaden. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  20 



 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Jakta i Nordfjella Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra jakta i Nordfjella villreinområde i 1997 som tar for seg  
   kvoter og felte dyr i ulike kommuner, bruk av fellesjaktavtaler,  
   oppsynstjenesten, registrering av skadde dyr, uregelmessigheter og 
   jaktutøvelsen. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Vest-Jotunheimen Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra årsrapporten 1997 for Vest-Jotunheimen villreinområde som  
   tar for seg kvoter og felte dyr i kommunene Årdal og Luster,  
   oppsynstjenesten, uregelmessigheter og fellesjaktavtaler. Videre blir 
   tilstanden i stammen beskrevet i forhold til kondisjon, vekter og  
   størrelse og struktur på stammen. Villreinnemnda og enkelte saker den 
   har jobbet med i 1997 blir presentert.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:  Luster 
Tittel:   Født til vandring 
Forfatter:  Per Jordhøy, Einar Fortun, Knut Granum og Hallvard Doseth 
Innhold:  En artikkel som tar for seg forsøket på nyutsetting av rein i Luster som  
   bekrefter at reinen er født til vandring. Trettisju dyr ble satt ut. Åtte av 
   disse var radiomerket og kunne derfor følges nøye. Fjelloppsyn i Luster, 
   Ottadalen og Lesja beskriver her utsettingen, oppfølgingen, vandringer 
   (bl.a. nordøstover til Lesjaskog), oppsplittinger i mindre flokker,  
   blanding med annen rein samt noen tanker om hvorfor reinen ikke slo  
   seg til ro i utsettingsområdet.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  22-25 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta i Forelhogna 1997 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapporten etter jakta i Forelhogna villreinområde  
   1997 som tar for seg kommunevise kvoter og fellingstall,   
   oppsynstjenesten, jaktutøvelsen og uregelmessigheter. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  25 
 
 



Område /sted:  Maarfjell Sameige / Tinn 
Tittel:   Villreinjakt på Hardangervidda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel fra en ukes kombinert villreinjakt og garnfiske på  
   Maarfjelleiendommen på Hardangervidda. Forfatteren beskriver  
   området og beretter om jaktopplevelser der ei skadet simle samt de to  
   dyrene de hadde på kvota, blir felt. Andre opplevelser med mye villrein 
   i terrenget, fiske og fotografering skildres også inngående. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  26-30 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jakta på Hardangervidda 1997 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapporten fra jakta på Hardangervidda 1997 skrevet  
   av Sverre Tveiten og Torleif Fresvik som tar for seg arealet for  
   villreinjakta, kommunevis tildeling og felling av dyr, oppsynstjenesten, 
   kontrollvirksomhet, uregelmessigheter samt kommentarer fra  
   oppsynsledelsen om jaktutøvelsen. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  31 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda – tiltak for økt felling 
Forfatter:  Svein Erik Lund  
Innhold:  En artikkel som presenterer tiltak for å øke fellingsprosenten av villrein  
   på Hardangervidda for å nå gjeldende driftsplans målsetting om 10000 
   vinterdyr. Gjennomføring og erfaringer fra ulike tiltak som  
   samjaktsavtaler, etterskuddsvis betaling av fellingsavgiften, kortbank 
   der villreinutvalget kunne kjøpe kort fra vald og selge dem videre til 
   vald som ønsket flere kort, jaktlag på 5 jegere på statsallmenninger, 
   forlenget jakttid og informasjon. Dessuten blir en treårsplan med viktige 
   punkter presentert. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  32-33 
 
 
Område /sted:  Førdefjella/Hyen 
Tittel:   Nyebukkane har funne seg veninner 
Forfatter:  Ivar Longvastøl 
Innhold:  Ein rapport frå Førdefjella villreinområde som skildrar opplevingar med  
   villreinflokken frå sist haust. Flokken fekk innført nytt blod då fire 
   tamreinbukkar frå Røros vart sleppte førre hausten. Nokre episodar frå 
   skadeskyting under jakta i 1997 vert òg omtala.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  34-35 
 
 



Område /sted:  Lærdal/Årdal 
Tittel:   Tilsynsrapport frå Lærdal-Årdal Villreinområde 
Forfatter:  Rein Arne Golf 
Innhold:  Ein tilsynsrapport frå Lærdal-Årdal Villreinområde som tek for seg  
   perioden frå nov. 96 til des. 97 med flytting av 15 nye reinsdyr til  
   området, referanseområde i eit prosjekt som kartlegg kraftlinjers  
   innverknad på villreinstammar, tal på dyr i flokken gjennom vinteren, 
   kondisjon, tamreindrift i området og til slutt ei oppsummering.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  36-37 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Våmur-Roan Villreinområde 
Forfatter:  Helge Kiland 
Innhold:  Ein rapport frå Våmur-Roan Villreinområde etter jakta i 1997 som tek  
   for seg fellingsprosenten som dette året vart låg, noko som i følgje 
   jegrane skuldast ein radiomerka bjørn som oppheldt seg i området og 
   det oppstyret dette førte med seg. Vekter og kondisjon på dyra,  
   områdebruk, jaktutøving og teljing av stamma vert òg omtala. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Standardrutiner for minimumstellinger av rein 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som tar for seg minimumstellinger av villrein og presenterer  
   en standard rutine for å få en bedre utnyttelse av denne type tellinger og 
   gi mer informasjon om stammen i tillegg til hovedhensikten – å få 
   holdepunkt om stammestørrelsen. Fly og flyforhold, mannskap,  
   fototeknisk utstyr, analysering og rapportering er punkter som blir 
   diskutert i artikkelen.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:  Njardarheim 
Tittel:   Opplæringsjakt i Njardarheim 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En kort presentasjon av opplæringsjakt på villrein i Njardarheim som  
   Statskog Sør- og Vestlandet har tilbud om. Målsetting med kurset er å 
   gi praktisk innføring i villreinjakt, skape forståelse for villreinen som en 
   del av høgfjellsøkologien og å øke andelen kvinnelige jegere. Temaer 
   som gjennomgås under kurset presenteres også. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  40 
 
 
Område /sted:  Njardarheim 



Tittel:   Kvås folkehøgskole på reinsdyrjakt 
Forfatter:  Lars Bakke, Dag S. Johansen og Anders Numme 
Innhold:  En artikkel fra en opplæringsjakt på villrein der seks elever fra Kvås  
   folkehøgskole i Lyngdal kommune deltar på sin første villreinjakt med 
   Jon Erling Skåtan som instruktør. Elevene beskriver selv forventninger, 
   forberedelser, observasjoner av villrein, felling av rein og slakting. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  40-42 
 
 
Område /sted:  Setesdalen 
Tittel:   Med grå elghund i reinsdyrfjellet 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En artikkel som tar for seg bruken av hund i reinsdyrfjellet. Eksempler  
   på hvor nyttig en hund kan være for å lokalisere rein under jakt og for å 
   finne skadeskutt rein presenteres. Videre blir hundens evner og  
   egenskaper samt dressur av hunden for å kunne bruke den i  
   reinsdyrfjellet omtalt. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  42-43 
 
 
Område /sted:  Øvre Numedal 
Tittel:   Jubileumsseminar Sletthallen 1997 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som presenterer Norefjell/Reinsjøfjellstammen som en del  
   av et seminar i forbindelse med at det var 20 år siden oppstarten av 
   viltforskning på fjelleiendommen Slettefjell i Øvre Numedal. En  
   historisk oversikt over villreinstammen samt data om kondisjon,  
   avkastning og skyhet ble presentert under seminaret. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  44-46 
 
 
Område /sted:  Fjellheimen/Vik, Voss og Vaksdal 
Tittel:   Fjellheimen Villreinutval 
Forfatter:  Sigbjørn Lid 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg skipinga av villreinutval og organiseringa  
   innan Fjellheimen Villreinutval. Området og den historiske utviklinga 
   når det gjeld tamrein og villrein i området vert presentert. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Jakta 1997 i Snøhettaområdet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport som tar for seg kvoter og felte dyr fordelt på kommuner fra  
   jakta i Snøhetta 1997. Fordeling av kjønn og alder samt vekter på ulike  



   dyrekategorier presenteres. Utdrag fra oppsynsrapporten skrevet av 
   Arne Ingar Granlund tar bl.a. for seg jaktavtaler, oppsynsvirksomheten, 
   uregelmessigheter og jaktutøvelsen for 1997. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  47 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Tilvekst og struktur i villreinstammene 1997 
Forfatter:  Olav Strand og Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel hentet fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  
   villreindelen som tar for seg metodikken ved kalvetellinger og  
   strukturtellinger og presenterer resultater og gjennomføringer fra  
   tellingene i 1997 i de ulike villreinområdene som programmet omfatter. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  48-51 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda/Eidfjord 
Tittel:   Transportproblematikken på Hardangervidda 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En artikkel som tar for seg arbeidet som ei arbeidsgruppe i Eidfjord  
   kommune har gjort i forbindelse med transportproblematikken på  
   Hardangervidda, først og fremst når det gjelder traktorsleper og  
   stenging av disse. Arbeidsgruppas forslag til hvordan ei   
   dispensasjonsordning kan fungere i forbindelse med reinsjakta blir 
   presentert.   
Årgang:  1998 
Sidetall:  52 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylke 
Tittel:   Setesdal-Ryfylke Villreinlag 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av Setesdal-Ryfylke Villreinlag som ble stiftet i juni  
   1997 og har som formål å være grunneiernes organ for forvaltningen av 
   villreinstammen i området. Aktiviteter i 1997, arbeidsoppgaver,  
   finansiering og planlagte aktiviteter for villreinlaget blir presentert.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  53 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda  
Tittel:   Frå ein jeger 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ei skildring frå ein dag på villreinjakt i Olavsdalen på Hardangervidda  
   der forfattaren fortel om ei hending der han skyt på ei simle med eit 
   uvanleg gevir og er sikker på at han råkar godt. Han ser imidlertid at det 
   fortset skada, men då han greier å felle dyret syner det seg å vera ein 
   kalv med same type gevir. Attende på skotplassen finn han simla daud, 



   og skjøner at han med same skotet har råkt to dyr der begge har denne 
   uvanlege gevirforma.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  54 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Etterlysing 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ein kort notis om funnet av ei delvis slakta simle i Olavsdalen på  
   Hardangervidda og spor rundt kadaveret som synte at ein kalv hadde 
   trakka rundt der ei stund. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  54 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Rapport fra Oksenhalvøya 
Forfatter:  Olav S. Haugse 
Innhold:  Ein rapport frå Oksenhalvøya villreinområde som fortel om  
   forsvinninga av dyr i flokken som skuldast tjuvslakting og kor mykje 
   dette har å seie for denne vesle stamma og dei som forvaltar og har 
   glede av at det finst villrein i dette fjellområdet. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  55 
 
 
Område /sted:  Fjellheimen/Hol 
Tittel:   Hard vinter for reinen i Fjellheimen 
Forfatter:  Sigbjørn Lid 
Innhold:  Ein kort rapport om tilhøva for reinen i Fjellheimen etter ein hard vinter  
   med vanskelege beitetilhøve og påfølgjande vandring ned i eit  
   skogsområde med mykje hytter og uroing. Vidare vert ei   
   dyretragedie i Stølsheimen omtala der 27 bukkar på våren hadde gått 
   utfor ein skrent og omkome. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  55 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylke 
Tittel:   Beiteinteraksjoner sau/rein 
Forfatter:  Jonathan Colman, Eigil Reimers, Christian Pedersen, Øystein Holand  
   og Stein Moe 
Innhold:  En artikkel fra et forskningsprosjekt som skal framskaffe kunnskap om  
   interaksjoner mellom  sau og rein ved å sammenligne artenes  
   habitatvalg og beiteadferd gjennom døgnet og gjennom sommeren, 
   vegetasjonens respons på beiting og reinens og sauens adferdsmessige 
   reaksjoner i sambeitesituasjoner. Metodikk og resultater fra prosjektet 
   hovedsakelig utført i Setesdal-Ryfylke blir presentert i artikkelen. 
Årgang:  1998 



Sidetall:  56-59 
 
 
Område /sted:  Tinn 
Tittel:   Hjorteviltkommunen Tinn 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som presenterer hjorteviltkommunen Tinn i Telemark med  
   villreinareal i tre villreinområder, valdordning, oversikt over felte rein 
   siden 1993, den store jaktinteressen og inngrep som berører reinens 
   områder i Tinn. Videre blir også utviklingen av bestandene og jakten på 
   hjort, elg og rådyr i kommunen tatt med i presentasjonen.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  60-62 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Blaser R 93 – med rettrekker i villreinfjell 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg rifla Blaser R 93 og beskriver tekniske fakta,  
   sikkerhet, uttesting på skytebane, treffpunkt, solidhet, utseende og 
   erfaringer under bruk i villreinfjellet. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  62-63 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Sauebeiting i fjellet 
Forfatter:  Tarald Seldal 
Innhold:  En artikkel som tar for seg sauebeiting i fjellet. Produksjonen av  
   antibeitestoffer hos planter som blir utsatt for beiting og hvilke effekter 
   dette får for viltbestander blir presentert og diskutert. Videre tar  
   artikkelen for seg eksempler på forskningsprosjekter som omhandler 
   virkning av sauens beiting på ulike arter av planter og dyr i fjellet.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  64-67 
 
 
Område /sted:  Sunnfjord 
Tittel:   Sunnfjord Reinsdyrlag 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Sunnfjord Reinsdyrlag som tar for seg   
   sammensetningen av villreinutvalget, utbredelse av villreinområdet, 
   vinterstammen og jakta i 1997 med kvoter og fellingstall. Dessuten blir 
   innkjøp og utsetting av bukker for å styrke stammen genetisk samt 
   vandringer gjort av de utsatte bukkene beskrevet. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  68 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 



Tittel:   Jakta i Ottadalsområdet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra en rapport skrevet av Knut Granum fra villreinjakta i  
   Ottadalsområdet i 1997 som tar for seg kvote og felte dyr fordelt på 
   kommuner, vektutviklingen fra sist på 60-tallet sammenlignet med 90-
   tallet, oppsynstjenesten under jakta, uregelmessigheter og jaktutøvelsen. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  69 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Sau, villrein og artsmangfold 
Forfatter:  Jerry T. Warren 
Innhold:  En artikkel som tar for seg sammenhengen mellom sau, villrein og  
   øvrige arter i fjellet. Konkurranse om beite, overføring av parasitter fra 
   sau til rein og endringer i plantesamfunn som resultat av sauebeiting er 
   påstander som blir diskutert og analysert i denne artikkelen. Spesielt 
   blir sauebeitingens innvirkning på finnskjegg og faktorer som påvirker 
   artsmangfoldet presentert i tillegg til forholdet mellom sau og rein.   
Årgang:  1998 
Sidetall:  70-73 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jakt til besvær – og overraskelse 
Forfatter:  Lars Enerstvedt 
Innhold:  En artikkel om en spesiell jakthistorie, der Kløve, direktøren ved Geilo 
   Sportell fikk forespørsel fra UD om å organisere jakt og guide et følge 
   med en kjent rakettforsker og viseutenriksministeren i USA i spissen. I 
   mangel på rein på innleid terreng på Hardangervidda, ble det skaffet 
   tillatelse i andre områder, men enkelte kommuner svarte nei. Ved en 
   feil ble det jaktet og skutt rein på feil terreng, noe som førte til rettssak 
   og bot. Som plaster på såret, ble Kløve påspandert en måneds jakttur til 
   Kenya, dekket av den amerikanske regjering. På flyplassen i Kenya ble 
   han pågrepet av kenyansk politi, men sluppet fri etter kontakt med den 
   amerikanske ambassade og en måneds jakt i Kenya kunne starte. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  74-75 
 
 
Område /sted:  Setesdalsheiene 
Tittel:   Villreinjakta i Setesdalsheiene – et tilbakeblikk på fjoråret 
Forfatter:  Karl G. Hoven 
Innhold:  En rapport fra villreinjakta i 1997 i Setesdal Vesthei-Ryfylke  
   villreinområde og i Setesdal Austhei villreinområde som tar for seg 
   kvoter og fellingstall fordelt på kommuner og dyrekategorier for de to 
   villreinområdene. Stammestørrelsen i de to områdene og   
   oppsynstjenesten blir også presentert. Det er også et eget kapittel som 
   tar for seg innsamling av data for å kunne lage kart og oversikter over 
   hvor villreinen blir felt. 



Årgang:  1998 
Sidetall:  76-78 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   De gode jaktene 
Forfatter:  Tor Punsvik og Torstein Storaas 
Innhold:  Et lite utdrag fra boka ”Den gode jakta” som er ei håndbok i god  
   jegeretikk. Her blir søket etter den gode opplevelsen under jakt omtalt. 
   Dessuten blir problemstillingen rundt avgjørelsen jegeren må ta om når 
   det er riktig å skyte og når skuddet bør holdes igjen, illustrert ved et par 
   episoder under en villreinjakt. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  80-81 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Jegere og de andre 
Forfatter:  Tor Punsvik og Torstein Storaas 
Innhold:  Et lite utdrag fra boka ”Den gode jakta” som er ei håndbok i god  
   jegeretikk. Her blir jegerens rolle i forhold til andre brukere av naturen 
   omtalt og at jegerens oppførsel er viktig i ei tid da motstanden mot jakt 
   øker vektlagt. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  81-82 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   ”Den som aldri har bomma - har ikke skutt mye”  
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En jakthistorie der forfatteren forteller om et tilfelle på reinsdyrjakt der  
   han bommer på en kalv på kort hold. Han beskriver feilen han gjorde 
   ved å ha for stor forstørrelse på kikkertsiktet og dermed overså en 
   steintupp som stakk ut fra steinblokka han stod inntil en halv meter 
   foran børsepipa. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  83 
 
 
Område /sted:  Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene 
Tittel:   Sau og rein i samme matfat 
Forfatter:  Cecilie Bergmann, Øystein Holand og Ragnhild Bjaaen 
Innhold:  En artikkel basert på en hovedoppgave fra Setesdal Vesthei –  
   Ryfylkeheiene som har som mål å kunne si noe om i hvor stor grad rein 
   og sau konkurrerer om beiteressurser. Artikkelen sammenligner reinens 
   og rygjasauens bruk av sommerbeite med fokus på bruken av  
   vegetasjonstyper og valg av plantearter hos de to artene. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  84-86 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   Referat fra debatten om ”Villrein og naturinngrep” 
Forfatter:  Torun Lynnebakken og Jonathan E. Colman 
Innhold:  Et referat fra debatten om ”Villrein og naturinngrep” som ble avholdt  
   ved Universitetet i Oslo. I panelet satt representanter fra ulike utvalg og 
   organisasjoner med interesse for norsk villreinforvaltning: NINA, Den 
   Norske Turistforening, Verdens Naturfond, Universitetet i Oslo,  
   Villreinrådet og Statnett. Paneldeltagernes innledningsforedrag blir 
   referert samt de viktigste punktene fra den påfølgende diskusjonen. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:  Dovre - Rondane 
Tittel:   Den ville fjellreinens leveområder: Fokus på arealbruk og   
   fragmentering i Dovre – Rondane. 
Forfatter:  Olav Strand og Per Jordhøy 
Innhold:  En omfattende artikkel som tar for seg arealbruken og fragmenteringen  
   av villreinområdene i Dovre – Rondane-regionen. Det opprinnelige 
   bruksmønsteret med omfattende regionale trekk som fangstanleggene 
   viser, stammenes opphav og genetiske tilhørighet, oppsplitting av  
   delstammer og disse stammenes områder og naturgrunnlag, arealbruk 
   og økologisk tilpasning samt menneskelige inngrep og forstyrrelser er 
   hovedmomenter som blir presentert og diskutert i artikkelen.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  88-99 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Vårtelling av villreinkalver; en sammenligning av bakke- og  
   flyregistrering 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel som presenterer forsøk der bakke- og flyregistreringer ved  
   vårtelling av villreinkalver blir sammenlignet. Resultatene fra tellinger  
   utført fra fly og tellinger utført fra bakken i Rondane Nord  
   villreinområde blir presentert og diskutert. Resultatene viser at det er 
   vanskelig å skille mellom simler og ungbukker fra lufta. Dette gjør at 
   tellingene ved bruk av denne metoden ikke blir korrekte i og med at det 
   i større grad enn antatt er ungbukker med i fostringsflokkene på våren. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  100-103 
 
 
Område /sted:  Setesdal Austhei 
Tittel:   Villreinens områdebruk i Setesdal Austhei 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En kort presentasjon av arbeidet med og framstillingen av et kart som  



   viser villreinens områdebruk i Setesdal Austhei samt et kart som viser 
   en samlet oversikt over ferdselsårer og utgangspunkt for ferdsel i  
   villreinområdet. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  103 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkingsprogrammets kalvetellinger 
Forfatter:  Olav Strand og Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som motgår kritikk fra Reimers på metodebruk i  
   overvåkingsprogrammets kalvetellinger der argumentene var at det 
   finnes betydelig med ungbukk i enkelte av fostringsflokkene, at disse 
   dyra ikke lar seg skille fra simler på bildene som brukes og at andelen 
   ungbukk varierer mellom flokkene. Dessuten blir Reimers forslag til 
   endringer av metodikk diskutert. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  104-105 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   ”Museumsbukk”-jakta i Forelhogna. 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En hisorie fra ei jakt i Forelhogna villreinområde der formålet var å  
   skyte en bukk som skulle stoppes ut og brukes i en utstilling med fokus 
   på reinens forskjell i størrelse og utseende ved Vitenskapsmusèet i 
   Trondheim. Oppdraget var gitt til forskningssjefen ved NINA i 50-
   årsgave. Jakta foregår i fint vær og med mye observasjoner av rein. En 
   skadet kalv felles av oppsynet som er med og etter hvert stiller de innpå 
   en bukk som vil passe godt som utstillingsbukk og feller denne.  
Årgang:  1998 
Sidetall:  106-107 
 
 
Område /sted:  Setesdal - Ryfylke 
Tittel:   Dyra kryssa Brokke-Suleskarveien! 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En artikkel som beskriver hvordan villreinstammen i Setesdal-Ryfylke  
   villreinområde bruker området gjennom året i forhold til det omfattende 
   vegnettet som finnes. Spesielt blir reinens adferd i forhold til Brokke- 
   Suleskarveien i tida rundt jakta i 1996 og 1997 beskrevet. Under jakta i 
   1997 skjedde det spesielle at mye rein krysset veien og rein ble  
   observert lenger sør enn det var gjort på mange år.  
Årgang:  1998    
Sidetall:  108-109 
 
 
Område /sted:  Tinn og Vinje 
Tittel:   Maarfjell Sameige i Tinn kommune 
Forfatter:  Jon J. Meli 



Innhold:  En presentasjon av eiendommen Maarfjell Sameige, stiftet i 1904, på  
   340 000 dekar fordelt med ca. halvparten på hver av kommunene Tinn 
   og Vinje. Videre blir Ola Sondresen Bakke, kalt Maarfjellets far  
   omtalt. Dagens jakt- og fiskeordninger og tilbud samt organiseringen av 
   jakta innenfor eiendommen blir presentert.      
Årgang:  1998 
Sidetall:  110-112 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Villreinjakt betales etter vekt! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer ordningen som er innført i Forelhogna  
   villreinområde der oppgjøret for villreinjakt betales etter vekta på det 
   felte dyret. Erfaringer fra de første åra er positive ved at flere dårlige 
   dyr blir felt samtidig med at jegerne synes det er et rettferdig system. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  113 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Hva skjer med reinen i Blefjell? 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort notis som stiller noen spørsmål i forhold til Blefjell  
   villreinområde bl.a. rundt lav fellingsprosent, størrelsen på stammen og 
   stammens framtidige betingelser i området da noen rettighetshavere 
   ønsker å bruke sine arealer til hyttebygging. 
Årgang:  1998 
Sidetall:  113 
 
 
 



 
Område /sted:  Ottadalen  
Tittel:   Glimt fra oppsynets ”barndom” i Ottadalsområdet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Et tilbakeblikk på tida fra 60- og 70-tallet i Ottadalsområdet der  
   historier og glimt fra hendelser som oppsynsmennene Øystein Mølmen 
   og Olav Carlsen opplevde under reinsdyrjakta beskrives. Samtidig 
   er det en presentasjon av disse to veteranene og den jobben de gjorde 
   som oppsynsmenn og andre oppgaver knyttet til villreinfjellet.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  4-5 
 
 
Område /sted:  Nore og Uvdal 
Tittel:   Nore og Uvdal; Geitvassdalen 
Forfatter:  Lars Enerstvedt 
Innhold:  En presentasjon av en av de største utmarkseiendommer i Nore og  
   Uvdal kommune der denne eiendommens særegne historie med salg og 
   eierskifter, bruken som fehavn, både for storfe, hest og sau, areal og 
   grenser omtales. Videre blir områdets betydning for villreinen,  
   fiskemuligheter og det gode rypeterrenget beskrevet. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  6-8 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkningsprogram for hjortevilt – Villreindelen. Tilvekst og  
   struktur i villreinstammene 1998. 
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel hentet fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  
   villreindelen som tar for seg metodikken ved kalvetellinger og  
   strukturtellinger og presenterer resultater og gjennomføringer fra  
   tellingene i 1998 i de ulike villreinområdene som programmet omfatter. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  10-14 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Lokal forvaltning – er det gode det bestes fiende? Rettighetshavernes 
   utfordring og ansvar. 
Forfatter:  Johan Danielsen 
Innhold:  En artikkel som retter søkelyset mot den gode lokale forvaltningen som  
   er drevet i Norges villreinområder og stiller spørsmål ved om denne 
   dyktigheten vil fjerne behovet for å verne om villreinens leveområder. 
   En regulering av stammestørrelsen for å tilpasse den til områdets  
   bæreevne vil tildekke effektene av forstyrrelser og inngrep blant annet 
   med det resultat at en del rettighetshavere ikke ser seg tjent med å 
   bevare viktige leveområder, men heller velger disse til   
   utbyggingsformål. 
Årgang:  1999 



Sidetall:  15 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Reduksjonsavskyting på Hardangervidda 
Forfatter:  Svein Erik Lund 
Innhold:  En artikkel som tar for seg planen med en reduksjonsavskyting av  
   villreinstammen på Hardangervidda og hvilke tiltak som er igangsatt for 
   å gjennomføre dette, både av lokal forvaltning og sentrale myndigheter. 
   Likevel har det ikke lykkes å ta ut flere dyr enn tilveksten. Artikkelen 
   peker på noen mulige årsaker til at dette ikke har lykkes.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  16-17 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kan vi bli kvitt skadeskyting? 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg skadeskyting under jakt på villrein og  
   konsentrerer seg om årsaksforhold til skadeskyting som deles inn i to 
   hovedkategorier: uheldige omstendigheter og inhuman holdning.  
   Manglende erfaring er også et stikkord. Skudd på for langt hold,  
   vindavdrift, skyting i opp- og nedoverbakke, skyting på dyr i fart, urene 
   skudd, ubekvem skytestilling, avtrekksfeil, sikker bakgrunn, fritt dyr, 
   treffområde og skytetrening er sentrale begrep.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  18-20 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal / Evenstad 
Tittel:   Villreinseminar på Høgskolen i Hedmark, Evenstad 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Et kort referat fra et villreinseminar på Evenstad der mye av stoffet  
   handlet om forvaltningen av villreinstammen i Rondane Sør  
   villreinområde, men også en del generelt om forvaltning og forskning 
   på villrein. Foredragsholderne og deres temaer blir også presentert. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  21 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   På reinsdyrjakt med kikkertsikte og kuleramme 
Forfatter:  Stein Raae 
Innhold:  En artikkel som beskriver detaljert arbeidet med en strukturtelling som  
   ble gjort i Forelhogna villreinområde. Utgangspunktet var forfatterens 
   skepsis til hvor sikre tall strukturtelling ga som underlag for fastsettelse 
   av kvoter. Derfor ble han med under strukturtellingen i Forelhogna for å 
   se hvordan dette arbeidet foregikk. Flere ganger kom de på godt  
   observasjonshold av store flokker og tellingen var vellykket. 
Årgang:  1999 



Sidetall:  22-25 
 
 
Område /sted:  Snøhetta og Ottadalen 
Tittel:   Endring i kalvingstid for reinen i Snøhetta og Ottadalen 
Forfatter:  Kjetil Flydal og Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel som tar for seg variasjonen i kalvingstidspunktet i norske  
   villreinpopulasjoner og presenterer flere mulige hypoteser som kan 
   forklare denne variasjonen. En hypotese som diskuteres er at dårlig 
   kondisjon på simlene på høsten gir sen eggløsning og paring. Andre 
   hypoteser som diskuteres i artikkelen er at en høy andel større bukker 
   stimulerer til tidlig eggløsning, begrenset vinterbeite forlenger  
   drektighetstiden og genetiske forskjeller mellom stammene. Data fra 
   Nord- og Sør-Ottadalen og Snøhetta blir sammenliknet og diskutert i 
   forhold til hypotesene. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  26-29 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jegerorganisasjon for Hardangervidda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som presenterer oppstarten av en ny jegerorganisasjon  
   på Hardangervidda kalt ”Reinjegeren”. Grunnen til at denne  
   organisasjonen startes opp, arbeidsoppgaver og målsettinger for  
   ”Reinjegeren” presenteres. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  30 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda og Nordfjella / Finse 
Tittel:   Tunnellegging av Bergensbanen vest for Finse. Økologiske  
   problemstillinger knyttet til reetablering av villreintrekk. 
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En omfattende artikkel som tar for seg økologiske problemstillinger  
   knyttet til reetablering av villreintrekk ved en tunnellegging av  
   Bergensbanen vest for Finse. Terreng, beliggenhet, historikk, genetisk 
   opphav og reinens arealbruk i de sørnorske villreinområdene blir  
   beskrevet. Videre blir reinens bruk av områdene rundt Finsetunnelen 
   samt effekten av fragmentering og ulike forstyrrelser og inngrep på 
   villreinen i dette området beskrevet. Høgfjelløkologiske aspekt med 
   relevans til undersøkelsesområdet beskrives også. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  31-45 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   ”Vareopptelling” i villreinfjellet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg villreintellinger der Forelhogna som et  



   lett oversiktlig område trekkes fram som eksempel der telling av  
   fostringsflokker og storbukkflokker beskrives.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:  Nordfjella / Ål 
Tittel:   Bokanmeldelse 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En bokanmeldelse av boka ”Soga om Eivind Fredlaus” av Sigvat  
   Medgard utgitt av Boksmia forlag. Boka handler om Eivind  
   Gudbrandsgard fra Ål som ble dømt til døden etter å ha drept en  
   sambygding, men som rømte til fjells og livnærte seg der i årevis på 
   rein og fisk. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  47 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Naturvern og villreinforvaltning på avvegar 
Forfatter:  Johan Vaa 
Innhold:  Eit lesarinnlegg som kommenterer og argumenterer mot innhaldet i ein  
   artikkel i Villreinen 1998 av Morten Johannesen som bl.a. tok opp 
   turisme, sauebeiting og hytter som trugsmål mot reinen på   
   Hardangervidda. Vidare vert ulike forvaltningstiltak og kondisjon på 
   villreinen diskutert med utgangspunkt i det som Johannesen tok opp i 
   sin artikkel. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  48 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jakta på Hardangervidda 1998 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg oppsynstjenesten på Hardangervidda under  
   villreinjakta i 1998. Sammensettingen av oppsynsmannskapet  
   presenteres der det nye av året var etableringen av Statens naturoppsyn 
   som sammen med politiet og Hardangervidda fjelloppsyn utgjorde 
   oppsynskorpset. Prioriterte oppgaver presenteres samt hvordan  
   informasjonen til jegerne fungerte. Jaktutøvelsen beskrives også.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  49-50 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Våmur-Roan Villreinområde: Lågare felling i 1998 
Forfatter:  Helge Kiland 
Innhold:  Ein rapport frå Våmur-Roan villreinområde som tek for seg tildelte og  



   felte dyr samt slaktevekter for dei ulike dyrekategoriane. Fellingsstad, 
   jaktutøving, slaktevekter og nokre tankar om framtida er andre tema i 
   rapporten. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  51 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta i Forelhogna 1998 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Forelhogna 1998 som tar for seg målsetting  
   for vinterstammestørrelse, kvoter og fellingsresultat fordelt på  
   kommuner og slaktevekter fordelt på dyrekategorier. Videre presenteres 
   oppsynstjenesten og tall fra oppsynstjenesten med antall oppsynsdager, 
   skadde dyr, uregelmessigheter og antall kontrollerte jegere.   
Årgang:  1999 
Sidetall:  52-53 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Villreinjakta på Blefjell 1998 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En rapport fra villreinjakta på Blefjell 1998 som gjengir innholdet i en  
   informasjonsfolder myntet på jegerne som tar for seg bestanden,  
   forvaltning, kvoter og henstillinger til jegerne. Videre blir jaktresultatet 
   fordelt kommunevis presentert i rapporten. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  53 
 
 
Område /sted:  Setesdalsheiene 
Tittel:   Villreinjakta i Setesdalsheiene 1998 
Forfatter:  Karl G. Hoven 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i 1998 i Setesdal Vesthei/Ryfylke  
   villreinområde og i Setesdal Austhei villreinområde. Kvotestørrelse og 
   bakgrunnen for denne, samjaktavtaler, informasjon og oppsynstjenesten 
   blir beskrevet. Kvoter og felte dyr fordelt på kommuner og  
   dyrekategorier presenteres i tabellform for de to villreinområdene. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  54-56 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Jakta 1998 i Snøhetta 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra oppsynsrapporten fra villreinjakta i Snøhetta i 1998 skrevet  
   av Arne Ingar Granlund som tar for seg oppsynstjenesten, kvoter og 
   fellingsresultater fordelt på kommuner, slaktevekter fordelt på  
   dyrekategorier samt en oversikt over kontrollvirksomheten for 1987 og 
   1988. 



Årgang:  1999 
Sidetall:  57 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella Villreinområde: Ny driftsplan 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som refererer fra ny driftsplan for Nordfjella villreinområde  
   i planperioden 1998-2002. Målsetting med forvaltningen av villreinen i 
   Nordfjella blir listet opp punktvis, mål for vinterstammestørrelsen i to 
   soner som området er delt inn i skisseres og ulike arbeidsoppgaver og 
   tiltak når det gjelder overvåking og forvaltning presenteres.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  58 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Jakta i Nordfjella 1998 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Utdrag fra rapport fra 1998-jakta i Nordfjella villreinområde skrevet av  
   Harald Skjerdal og oppsynsrapporten skrevet av Gunnar Dokk som 
   presenterer kvote og felte dyr fordelt kommunevis og slaktevekter for 
   ulike kategorier av dyr. Videre blir oppsynstjenesten, kontrollerte  
   jegere, uregelmessigheter, jaktutøvelse, vinteroppsyn og strukturtellinga 
   for området i 1998 omtalt. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  59 
 
 
Område /sted:  Lærdal - Årdal 
Tittel:   Tilsynsrapport frå Lærdal-Årdal Villreinområde 
Forfatter:  Rein Arne Golf 
Innhold:  Ein tilsynsrapport frå Lærdal-Årdal villreinområde for perioda  
   desember 1997 til desember 1998 som tek for seg observasjonar av 
   stamma og området flokken brukte gjennom perioda. Vidare vert tal på 
   og strukturen i stamma presentert samt litt om kva område tamreinen i 
   området brukte. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  60-61 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Jakt og oppsynstjeneste 1998 i Rondane Sør 
Forfatter:  (ingen oppgitt)  
Innhold:  Utdrag fra oppsummeringsrapporten etter jakta i 1998 i Rondane Sør  
   skrevet av Kjølv Ø. Falklev som tar for seg kvoter og felte dyr i ulike 
   områder, data fra oppsynstjenesten med arbeidsinnsats, kontrollerte 
   jegere, uregelmessigheter og skadde dyr. Videre blir kommentarer fra 
   oppsynsleder om samband, motorferdsel, fellesjakt, jaktopptreden og 
   informasjon presentert. 



Årgang:  1999 
Sidetall:  62 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jakta 1998 i Ottadalsområdet  
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Utdrag fra en sammenfatting fra villreinjakta i Ottadalsområdet i 1998  
   skrevet av Knut Granum som presenterer kvoter og fellingstall for de 
   ulike kommunene i Ottadalsområdet samt oppsynsaktiviteten med 
   arbeidsinnsats, utgifter, kontroller, uregelmessigheter og skadde dyr. 
   Jaktavtaler, vekter og  forsøk på å få opp egen stamme ved å sette ut 
   tamrein i Luster som blandet seg inn i Ottadalsstammen blir omtalt. 
   Videre blir opprettelse av jegerkontrakter og organiseringen av  
   oppsynsvirksomheten presentert.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  63-64 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Ottadalsområdets oppsynsmøter 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Et referat fra et dagsmøte som holdes årlig for villreinjaktoppsynet før  
   jaktstart i Ottadalsområdet. Møteinnholdet presenteres der det  
   vesentlige er å samkjøre oppsynet på gjeldende bestemmelser og  
   oppdatere nye. En del viktige momenter i oppsynets arbeid ble  
   presentert med hovedvekt på det politimessige aspektet. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  65 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Endelig – Ottadalsjakt igjen! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beskrivelse fra en jakttur i Ottadalsområdet der forfatteren og to  
   jaktkamerater hadde leid seter i Lordalen som utgangspunkt for  
   villreinjakt med 55-kg kort i lomma. Observasjoner av reinsflokker og 
   innpåstilling på flokkene blir beskrevet samt forløpet for ei vellykket 
   felling av bukken, slakting og nedbæring. Videre presenteres en del 
   fakta om Ottadalsområdet.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  66-69 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Hvilke reinsdyr tar jerven? 
Forfatter:  Knut Granum 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg tilholdet av jerv innenfor Ottadalen  



   villreinområde og med bakgrunn bl.a. i høy kalveandel konkluderes det 
   med at det ikke synes som om jerven har hatt negativ innvirkning på 
   villreinen i Ottadalen. Åpning av jervejakt i området omtales også. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  69 
 
 
Område /sted:  Luster og Årdal 
Tittel:   Vest-Jotunheimen villreinområde 
Forfatter:  Einar Fortun 
Innhold:  Ein presentasjon av Vest-Jotunheimen villreinområde som tek for seg  
   områdeavgrensing, historikk med gamle villreintrekk, tamreindrift og 
   etablering av noverande villreinstamme, stammestorleik og reinen sin 
   bruk av området. Vidare vert kalvingsområde og etablering av  
   fostringsflokkar etter kalving omtala. Organisering av villreinutval med 
   deira arbeidsoppgåver innan forvaltning av stamma, oppsynsarbeidet 
   samt nokre tankar om framtida for villreinen vert presentert. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  70-71 
 
 
Område /sted:  Kinsarvik 
Tittel:   Ørn og villrein 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Ein artikkel der forfattaren skildrar ei episode der han såg ei kongeørn  
   tok ein nyfødd reinskalv der mora var i dårleg forfatning etter ei hard 
   kalving og ikkje klarte å forsvara kalven sin. Ei anna hending han vart 
   vitne til vert og skildra der simla forsvarte kalven sin mot åtaket frå 
   ørna ved å gå opp på bakbeina og slå mot ørna. Vidare vert andre  
   observasjonar som vitner om simlene sitt morsansvar i harde livsvilkår 
   skildra.   
Årgang:  1999 
Sidetall:  72-74 
 
 
Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Førdefjella med over 100 sommerrein 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som presenterer villreinstammen i Førdefjella, innførsel av  
   fire bukker som gjorde jobben sin under brunsten, antall dyr i flokken 
   og antall fødte kalver, felte dyr i 1998 og vekter på disse dyrene,  
   områdebruken til reinen, historikk og litt om 50-årsjubileet til  
   Førdefjella Villreinområde. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  74-75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Hvor vill skal reinen være? 
Forfatter:  Tor Punsvik og Torstein Storaas 



Innhold:  En artikkel som tar opp en del spørsmål rundt forvaltningen av  
   villreinstammer i Norge. Bl.a. om villreinforvaltere er mest opptatt av å 
   forvalte villreinen med sikte på bestandsskjøtsel og jakt som en  
   landbruksmessig styring av naturen og i mindre grad ta hensyn til  
   villreinens leveområder og de naturlige svingningene i   
   villreinstammene. Vil en forvaltning med prioriterte mål for  
   bestandsstørrelse og jakt være forenlig med å sikre villrein for framtida 
   der reinen virkelig kan være vill?  
Årgang:  1999 
Sidetall:  76-77 
 
 
Område /sted:  Nord-Vest Spitsbergen / Svalbard 
Tittel:   Tøffe levevilkår og uforutsette farer for Svalbardreinen 
Forfatter:  Karl G. Hoven 
Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinbestanden på Nord-Vest Spitsbergen  
   på Svalbard og hvilke og hvilke tøffe livsbetingelser denne lever under. 
   Strukturtelling av reinen blir omtalt. Dessuten blir problemet med rester 
   etter fiskeriaktiviteten rundt Svalbard i form av ødelagte trålposer, noter 
   og tauverk som bidrar til at reinsdyr hekter seg fast og omkommer, 
   fokusert i artikkelen.    
Årgang:  1999 
Sidetall:  78-79 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Svalbardreinen – eit ”jaktobjekt” for forskarar 
Forfatter:  Lars Arne Bay 
Innhold:  Ein artikkel frå Svalbard der forfattaren var med under kalvetelling 
   sommaren 1997 og var naturoppsyn sommaren 1998. Han stiller  
   spørsmål ved kva for påverknad forskningsaktiviteten på reinen har på 
   reaksjonsmønster og belastningar for dyra. Litt generelt om  
   svalbardreinen vert òg presentert. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  80 
 
 
Område /sted:  Norefjell 
Tittel:   Bestemor og reinsjeger 
Forfatter:  Gro Helene Aasen 
Innhold:  En beskrivelse av en reinsdyrjakt fra A til Å der vi følger forfatteren, en 
   dame som skal jakte for første gang, fra jegerprøve til felling av kalv.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  81 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinjakt i krigsåra 
Forfatter:  Arne Sandvik 
Innhold:  Ei forteljing frå Hardangervidda under krigen der tre unge karar dreg til  



   fjells på reinsjakt. Det vert fortald om overnatting i buer og snøholer, og 
   eit uventa møte med ein reinsflokk der dei klarte å felle fem dyr. Ein 
   strabasiøs tur ned att frå fjellet med tunge bører på rygg og kjelke  
   vert skildra. Samstundes vert det fortald om frykten for å bli oppdaga av 
   tyske fly og patruljer.   
Årgang:  1999 
Sidetall:   82-84 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Vi tar villreinen på pulsen. Oppsummering av kjeveinnsamlingene 
   1995-98 
Forfatter:  Per Jordhøy, Olav Strand og Frode Holmstrøm 
Innhold:  En kort oppsummering av kjeveinnsamlingen fra samtlige   
   overvåkingsområder i årene 1995-1998 i regi NINA. Målsettingen var å  
   framskaffe holdepunkter om dyras kondisjon ved å framskaffe data om 
   alder, slaktevekt og kjevelengde. Resultatene for voksne simler for de 
   ulike villreinområdene blir her presentert i figurform. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Statens naturoppsyn (SNO) 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort redegjørelse om konseptet til Statens naturoppsyn hentet fra et  
   innlegg direktøren i SNO Tørdal presenterte på Geilo i november 1998. 
   Plassering av lokalkontor, lover som oppsynsarbeidet er knytta til samt 
   grunnidèer, visjoner og utfordringer for SNO blir presentert. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Høyt spill i Forelhogna 
Forfatter:  Børre Aschehoug Krogsrud 
Innhold:  En lengre artikkel fra en reinsjakt i Forelhogna der forfatteren endelig  
   skal oppfylle drømmen om å skyte en virkelig stor bukk. Sammen med 
   en jaktkamerat med simle-kort fortelles det levende om observasjon av 
   flokker, møte med oppsyn, skuddsjanser på litt for små bukker samt et 
   ekstra trumfkort som Forelhogna spiller for at han ikke skal få  
   storbukken sin, nemlig et ufyselig vær. Jaktkameraten fikk sin rein i 
   form av en kalv. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  88-92 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Tilegnelse. En fabel. 
Forfatter:  Børre Aschehoug Krogsrud 



Innhold:  En fabel som ble til under venting i villreinfjellet der forfatteren  
   forteller hvordan reinen fikk sin plass i fjellet, hvorfor den stadig er på 
   vandring mot vinden og hvorfor den har så få lyder i sitt språk.  
Årgang:  1999 
Sidetall:  93 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Edvard med Ottar Havn i villreinens rike 
Forfatter:  Sonja Barth 
Innhold:  En artikkel der forfatteren henter fram en del minner og episoder fra 
   tidligere tider knyttet i første rekke til fjellkaren Ottar Havn som blant 
   annet var vert på Peer Gynt-hytta og Edvard Barth som drev  
   registreringer av fangstanlegg i Rondane. Minner fra Ottars oppvekst, 
   spennende og tragiske hendelser under krigen, jobben med å kartlegge 
   fangstanlegg og episoder der forfatteren henter fram igjen gode råd og 
   tips fra disse fjellkarene for å holde hodet klart i vanskelige situasjoner i 
   tåke og mørke i fjellet. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  94-97 
 
 
Område /sted:  Kinsarvik, Hardangervidda 
Tittel:   Villreinjakt på Vestvidda for 50-70 år sida 
Forfatter:  Arne Sandvik 
Innhold:  Opplevingar frå jakt på villrein på Hardangervidda for 50-70 år sida der  
   forfattaren fortel om jakta på det dei kalte holedyr, einslege eller få dyr 
   saman. Vi tek del i forfattaren sin fyrste oppleving av rein på Vestvidda, 
   den fyrste reinen han skaut, lange og tunge jaktturar med tung bør heim 
   att samt nokre tankar om utviklinga av reinstamma og jakta i nyare 
   tider. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  98-100 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fra landsmøtet i Villreinrådet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Referat og noteringer gjort av Jan Hageland fra ulike temaer som ble 
   diskutert på landsmøtet i Villreinrådet i Lærdal 30. juli – 1. august 
   1998. Disse temaene var villrein og villreinforvaltningen i dag og i 
   framtida, tamrein/villrein samt vurdering av reinbeite og metodikk. 
   Synspunkter fra ulike innledere og foredragsholdere blir referert. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  101-104 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt 1998. Tillatt felt og felte dyr pr. område 
Forfatter:  (ingen oppgitt). Kilde: Statistisk Sentralbyrå 



Innhold:  Tabell som viser tillatt felt og felte dyr fordelt på alder og kjønn i de 
   ulike villreinområdene i Norge i 1998. 
Årgang:  1999 
Sidetall:  105 
 
 
 



Område /sted:  Innerdalen, Knutshø 
Tittel:   Glimt fra fjellnaturen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Forfatteren beskriver vårens naturopplevelser ved levende skildringer 
   og flotte bilder fra en tur i Innerdalen i mai. Vårens yrende fugleliv blir 
   fokusert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  4-6 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakt. Villreinområde, alder og kjønn. 1995-1999 
Forfatter:  (ingen oppgitt). Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
Innhold:  Tabell som viser felte dyr fordelt på alder og kjønn i hele landet for 
   hvert av årene i perioden 1995 til 1999 og tabell som viser felte dyr 
   fordelt på alder og kjønn i hvert villreinområde i 1999.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  7 
 
 
Område /sted:  Hægebostad 
Tittel:   Fossekall i villreinland 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan og Kurt Jerstad 
Innhold:  En artikkel om Norges nasjonalfugl fossekallen der undersøkelser av  
   fossekallbestanden i Lygna-vassdraget i Hægebostad er gjennomført 
   siden 1975. Resultater fra disse undersøkelsene blir presentert der det i 
   første rekke fokuseres på nedgangen i hekkesuksess i de øvre deler av 
   vassdraget med sur nedbør som svært sannsynlig årsak. Andre fakta fra 
   fossekallprosjektet blir også presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  8-9 
 
 
Område /sted:  Lordalen 
Tittel:   Kongens gull til Øystein Mølmen 
Forfatter:  Stig Aaboen 
Innhold:  Overrekkelse av Kongens fortjenestemedalje i gull til Øystein Mølmen 
   ved en tilstelning på Nysetra i Lordalen. Mølmens bakgrunn og de 
   hovedkriterier som ble lagt til grunn fra de som fremmet søknaden om 
   H.M. Kongens gull presenteres. Dette var pionèrinnsatsen ved  
   registrering og utredninger av jakt- og fangstkulturen i Sør-Norge, 
   forfatterskap, innsats for reetablering av villrein og oppbygging av 
   felles oppsynskorps samt hans militære karriere og militærhistoriske 
   engasjement. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  10-11 
 
 
Område /sted:  Aurland 
Tittel:   Førjaktprat med Aurlandsjegere 



Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En jaktprat ute i villreinfjellet i Aurland med Per Veum som er en  
   erfaren jeger, Ingvild Åsvang som er førstegangsjeger og Harald  
   Skjerdal, fjelloppsyn i Aurland. Vi tar bl.a. del i Pers minner om  
   tidligere tiders jakt, jaktmåter og tanker om forvaltning og utviklinga av 
   villreinstammen i området, Ingvilds bakgrunn for å begynne med jakt 
   og tanker om hvordan jakta forberedes og vil kunne forløpe seg samt 
   faglige innspill fra jaktoppsynet. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  12-15 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Bjørg Lindvik Medhus – to år som leder av Hardangervidda  
   Villreinnemnd 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av lederen av Hardangervidda Villreinnemnd; Bjørg  
   Lindvik Medhus. Her forteller hun om hvordan hun ble interessert i 
   villreinjakt og villreinforvaltning, tilbakeblikk på de første åra som 
   villreinjeger, arbeidet i villreinnemnda og viktige punkt i forvaltningen 
   av villreinstammen på Hardangervidda. Dette er bl.a. usikkerheten 
   rundt bestandsstørrelsen, fellingsprosent, overgangsavtaler,  
   oppsynspraksis, transportordninger og motsetninger mellom  
   lokalbefolkningen og sentral forvaltning,   
Årgang:  2000 
Sidetall:  16-19 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jon Dale, Ullensvang; En Hardangerviddaveteran takker av! 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Jon Dale og hans arbeid for villreinen og  
   villreinforvaltningen på Hardangervidda i det han nå trekker seg tilbake 
   etter 25 års engasjement. Han forteller her med egne ord om alt fra de 
   første møtene med villrein, jakta under krigen, utviklingen av  
   villreinstamma på Hardangervidda, tellinger av villreinstammen samt 
   en del tanker rundt den offentlige og den lokale forvaltningen av  
   villreinen på Hardangervidda.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  20-24 
 
 
Område /sted:  Rondane Sør 
Tittel:   Reinsjakta i Rondane Sør 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag fra en sammendragsrapport skrevet av oppsynsleder Kjølv Ø.  
   Falklev for villreinjakta i Rondane Sør i 1999. Kvoter, fellingsprosent, 
   oppsynstjenesten, jaktutøvelsen, informasjon og veiledning er temaer 
   som blir gjengitt. Det presenteres også i tabellform tall fra oppsynet på 



   bl.a. oppsynsinnsats, observerte dyr, antall kontrollerte og   
   uregelmessigheter under jakta. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  25 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hvorfor blei ikke vår nye konges jaktterreng på Hardangervidda, men i 
   Sikkilsdalen? 
Forfatter:  Lars Enerstvedt  
Innhold:  En artikkel som tar for seg planene med et jaktterreng for vår nye  
   konge, Haakon VII, på Hardangervidda på begynnelsen av 1900-tallet. 
   Gunnar Garathun som drev med handel med eiendommer syslet med 
   tankene og kjøpte opp egnede eiendommer med gode jaktmuligheter. 
   Området ble under en befaring godkjent, men i forbindelse med  
   forberedelser til Høifjellskommisjonen, reiste staten krav om hjemmel 
   på eiendommen som ble starten på en lang prosess. Kongens interesse 
   dabbet av og handelen ble avlyst. Istedenfor fikk kongen skjenket  
   jaktterreng i Sikkilsdalen.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  26-27 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda – Jakt og transportutfordringar 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg transport under reinsjakta på  
   Hardangervidda og korleis dette har vorte handtert gjennom tida  
   ettersom Hardangervidda Nasjonalpark vart opprette med tilsynsutval i 
   kvar kommune som gav løyver, til nye verneforskrifter frå 1998 der det 
   vart lagd opp til strenge restriksjonar av transport innan nasjonalparken. 
   Erfaringane frå desse åra samt nokre punkt som syner kor naudsynt det 
   er med å nytta traktor til frakt under jakta, vert presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  28-30 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Blir det radiomerking av rein på Hardangervidda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg problemet med å fastslå et nøyaktig  
   bestandstall av reinen på Hardangervidda. En metode som baserer seg 
   på radiomerking av dyr ved beregning av bestandsstørrelse blir  
   presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  30 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Vyer i Hardangerviddaforvaltninga 



Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Noen tanker om villreinforvaltningen på Hardangervidda fra Leif  
   Rustgaard hentet fra høstmøtet for Hardangervidda Villreinområde. Han 
   trekker fram fire saker som sentrale: Nødvendig med ei totaltelling av 
   villreinstammen, avgjørende å få i stand samjaktavtaler, aksept av litt 
   traktorbruk i jakta samt god tilgang til informasjon.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  31 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Få villreinkalver fødd på Hardangervidda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som henter data fra en NINA-rapport om  
   kalvetilveksten på Hardangervidda de siste 20 årene. Den viser at  
   kalvetilveksten varierer mye fra år til år avhengig av bl.a.   
   vinterforholdene med nedising av beiter, matmangel og simler som kan 
   stå over sesonger dersom kostnadene med forrige års produksjon ble for 
   stor. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  31 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Kortanalysen fra Hardangervidda 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En analyse som baserer seg på innleverte kort etter jakta på  
   Hardangervidda i 1999 som gir en god oversikt over mange forhold og 
   som er et godt verktøy i forvaltningen. Kortanalysen gir i tillegg til 
   fordeling av felte dyr på kjønn og alder oversikt over fellingsdatoer, 
   dyrenes vandringer og opphold i ulike kommuner eller vald samt  
   virkninger av forlenga jakttid. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  32 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Villreinjakta i Nordfjella 1999 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En rapport fra villreinjakta i Nordfjella i 1999 som tar for seg kvoter og 
   fellingsresultater fordelt på kommuner samt snittvekter på ulike  
   dyrekategorier i de to ulike sonene området er delt inn i. Videre blir 
   oppsynstjenestens aktivitet og noen kommentarer om jakta presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  33 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villrein som naturressurs; utnyttelse og bevaring 



Forfatter:  Olav Strand, Jon Swenson, Per Jordhøy, Christian Nellemann, Erling 
   Johan Solberg, John Linnell og Øystein Holand 
Innhold:  En omfattende artikkel som presenterer et forskningsprosjekt basert på 
   data fra overvåkingsprogrammet. Det er fokusert både på effekten av 
   jakt i villreinstammene og potensielle negative effekter som kan oppstå 
   med mye forstyrrelser i beiteområder. Effekter av bestandsforvaltningen 
   der bestandsvariasjonen gjennom tida på Hardangervidda blir brukt som 
   eksempel presenteres. Produksjonsmodeller og modeller for  
   jaktseleksjon samt effekter av ferdsel og forstyrrelser på villreinens 
   arealbruk er hovedområder som blir tatt opp i artikkelen.   
Årgang:  2000 
Sidetall:  34-43 
 
 
Område /sted:  Eksingedalen, Bolstad 
Tittel:   Fjellheimen Villreinområde: Jaktåpning på Kringsdalsflokken 1999 
Forfatter:  Ivar Nesheim 
Innhold:  Ein presentasjon av historikken og området til den vesle  
   Kringsdalsflokken i Fjellheimen villreinområde. Vidare vert åpninga av 
   jakta i 1999 og korleis det gjekk for seg når dei fyrste fem dyra vart felt 
   i dette området skildra. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  44-45 
 
 
Område /sted:  Fjellheimen 
Tittel:   Fjellheimen Villreinområde: To år med organisert    
   rettighetshaverforvaltning 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av arbeidet med og jakta i Fjellheimen villreinområde i  
   1999. Villreinutvalgets sammensetning og arbeid, gjennomføring av 
   tellinger av bestanden samt jakta med kvoter, felte dyr og vekter på 
   ulike dyrekategorier blir presentert.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  46 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Reinblom 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Ein kort artikkel som presenterer ei typisk fjellplante; reinblomen  
   (Ranunculus glacialis). Veksestad, utsjånad, reinblom som beiteplante 
   for rein og som forvekslingsart med reinrose samt spreiing og øksling 
   vert omtala i artikkelen.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  47 
 
 
Område /sted:   



Tittel:   Overvåkingsprogram for hjortevilt. Tilvekst og struktur i   
   villreinstammene 1999 
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel hentet fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  
   villreindelen som tar for seg metodikken ved kalvetellinger og  
   strukturtellinger og presenterer resultater og gjennomføringer fra  
   tellingene i 1999 i de ulike villreinområdene som programmet omfatter. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  48-52 
 
 
Område /sted:  Aurland, Hol 
Tittel:   Villreinjakt nord for Bergensbanen 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beretning fra en villreinjakt i Nordfjella Villreinområde der  
   forfatteren og to jaktkamerater hadde satt av noen dager til jakt i sone 2 
   i villreinområdet. Det flotte terrenget og landskapet blir omfattende 
   skildret. Det samme blir været som ikke viste seg fra sin beste side med 
   mye tåke. Overnattingssted, kontakt med oppsynet og  med andre 
   jegere, observasjon av små reinsflokker på feil jaktterreng og fraværet 
   av rein og mulige jaktsituasjoner er det vesentligste som forfatteren 
   skildrer fra turen. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  53-55 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Jakta i Ottadalsområdet 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Utdrag av rapport fra jakta i Ottadalsområdet i 1999 utarbeidet av Knut 
   Granum som tar for seg kvoter og fellingsresultater fordelt på  
   kommuner. Videre blir bl.a. oppsynsaktiviteten, uregelmessigheter 
   under jakta og jaktutøvelsen beskrevet. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  56-57 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   En renjagt 
Forfatter:  Anker 
Innhold:  En jaktskildring fra Nord-Ottadalen 1907 nedskrevet av godseier Anker 
   som forteller mye om jaktutøvelsen på villrein for nesten 100 år siden. 
   Skildringer av natur og fjellområder er sentralt sammen med  
   innpåstilling og felling av rein. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  58-59 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Reinen reduserer bruken av store beiteområder nær veier og hyttefelt 



Forfatter:  Per Jordhøy, Christian Nellemann, Ole-Gunnar Støen og Olav Strand 
Innhold:  En rapport fra studier rundt villreinens atferd i forhold til hyttefelt med 
   vei nær vinterbeiteområder i fjellet ved Rondane nasjonalpark i 1991-
   1996. Studiene viser at reinen, spesielt simler og kalv, i stor grad  
   unngikk områdene nær hyttefelt og veier. Det ble undersøkt om  
   snøforhold og beiteforhold kunne forklare reinens arealbruk i forhold til 
   hyttefelt, noe det ikke kunne. Det ble sett en sammenpressing av rein i 
   uforstyrrede områder, noe som kan ha ført til overbeiting med rein i 
   dårlig hold og dermed dårligere kalvetilvekst som resultat. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  60-67 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Villreinen i Knutshø 
Forfatter:  Åge Klokkerhaug 
Innhold:  En artikkel som tar for seg Knutshøreinens historie og målsetting for  
   forvaltning av Knutshøstammen med fokus på reinens behov, unngå at 
   bruksinteresser skader reinen, en optimal avkastning, økonomi og enkle 
   regler for jakt som sentrale punkt. En oversikt over stammen i form av 
   et stammeregnskap samt en stammeprognose de siste 15 år presenteres. 
   Dette inneholder blant annet stammestørrelse, tellingsresultater, kvoter 
   og fellingsresultater fra 1986 til 1999. Beiteforhold blir også omtalt.   
Årgang:  2000 
Sidetall:  68-69 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna – storbukkenes rike? 
Forfatter:  Geir Morten Granmo, Ståle Grø og Jan Kåre Kvinlaug 
Innhold:  En artikkel som tar for seg vektutviklingen hos villreinen i Forelhogna  
   villreinområde i perioden 1977 til 1999. Villreinområdets historikk blir 
   kort presentert. Det samme blir vektutviklingen for ulike dyrekategorier 
   gjennom en drøy tjue-års periode som har vist en nedgang. Årsaker til 
   nedgangen blir diskutert der jegerseleksjon er et viktig punkt. Innføring 
   av toprissystem og hvilke følger det får for stammen blir også diskutert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  70-72 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Forelhogna Villreinområde – Jakta 1999 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En rapport fra jakta i Forelhogna villreinområde i 1999 der kvoter og 
   felte dyr blir presentert kommunevis. Vekter hos ulike dyrekategorier 
   for 1998 og 1999 blir framstilt og utviklingen for simler kort diskutert. 
   Videre blir oppsynsaktiviteten presentert med noen nøkkeltall fra jakta 
   vedrørende skadde dyr, anmeldelser, kontroller med mer i en tabell. 
   Satsing på oppsyn under kalving på våren og brunsten på høsten  
   beskrives. 



Årgang:  2000 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   På villreinjakt med enkeltskuddsrifle 
Forfatter:  Svein Andreassen 
Innhold:  En fortelling fra villreinjakt i Forelhogna i 1996 der det blir jaktet med 
   enkeltskuddsrifle. Observasjon av rein og felling av ei simle blir  
   skildret.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  74-75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Frykt- og fluktavstander hos villrein 
Forfatter:  E. Reimers, J. E. Colman, L. Dervo, S. Eftestøl, J. Kind og A. Muniz  
Innhold:  En artikkel fra et forskningsprosjekt der frykt- og fluktavstander hos 
   rein er undersøkt i fem villreinområder; Norefjell-Reinsjøfjell,  
   Ottadalen Nord, Forelhogna, Rondane Nord og Snøhetta.   
   Flokkstørrelse, kjønns- og alderssammensetning, vær, vindretning, 
   insektplage og topografi mm ble også registrert. Resultatene viste bl.a. 
   at rein som stammet fra tamrein var minst påvirket, fluktavstander 
   påvirkes lite av jakt, i områder der reinen var vant med mennesketrafikk 
   ble fluktavstanden mye mindre enn i områder med lite trafikk samt at 
   skudd i seg selv ikke frambrakte flukt men i kombinasjon med synlig 
   jeger var negativt.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  76-80 
 
 
Område /sted:  Blefjell 
Tittel:   Blefjell Villreinområde i 1999 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort rapport fra jakta i Blefjell villreinområde som presenterer kvote 
   og felte dyr fordelt på kommuner samt noen tanker rundt jakt, beite og 
   telling av stammen. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  80 
 
 
Område /sted:  Numedal 
Tittel:   Øvre Numedal fjellstyre med brukervennlig kart 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg jobben Øvre Numedal fjellstyre har gjort i 
   forbindelse utgivelse av et nytt kart over området. Kartets størrelse, 
   innhold, informasjon og kostnader er av det som blir presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  81 
 



 
Område /sted:  Geilo   
Tittel:   Med skisseblokk og pensel i norske høgfjell 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En presentasjon av en dansk maler; Aksel Per Knudsen som slo seg ned  
   på Geilo i 1940. Forfatteren, som også er sønnen til maleren, forteller 
   om utdannelse som smed og etterpå innen kunst, en periode som  
   kunstner på Bornholm og deretter hans liv som kunstner på Geilo der 
   naturen var en stor inspirasjonskilde. Det presenteres små historier og 
   minner som viser kunstnerens livsfilosofi og hva han var opptatt av. 
   Mange folk besøkte atelieret hans. Etter hvert ble bildene hans mer og 
   mer kjent og mange havnet i utlandet.  
Årgang:  2000  
Sidetall:  82-83 
 
 
Område /sted:  Setesdal 
Tittel:   Setesdalsheiene 1999. Villreinområdene i Setesdal Austhei og Setesdal 
   Ryfylke. 
Forfatter:  Karl G. Hoven 
Innhold:  En rapport som presenterer kvoter og felte dyr av ulike kategorier i 
   Nord- og sørområdet av Setesdal Austhei villreinområde og Setesdal 
   Ryfylke villreinområde. Tallene fra jakta blir analysert og jaktforløp og 
   forvaltning beskrevet. Erfaringer rundt informasjonstjenesten og  
   oppsynstjenesten blir presentert.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  84-86 
 
 
Område /sted:  Skaulen/Etnefjell 
Tittel:   Skaulen/Etnefjell Villreinområde 
Forfatter:  Olav Hugdal 
Innhold:  En kort presentasjon av Skaulen/Etnefjell villreinområde der emner som 
   beite sommer og vinter i forhold til stammestørrelse, kondisjon og 
   vekter på felte dyr, fellingsprosent på ulike dyrekategorier de siste ti år 
   og økonomi til å følge opp stammen blir presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  87 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Arealforvaltning i villreinområde 
Forfatter:  Helge Kiland 
Innhold:  Eit referat frå eit møte villreinnemnda for Våmur-Roan villreinområde 
   arrangerte på Sørnorsk Økosenter om korleis konfliktar mellom  
   villreininteressar og næringsutvikling kan løysast.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  88 
 
 



Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   ”Alt var bedre før” 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En beretning fra villreinjakta der et oppsyn forteller om ei jakt han var 
   vitne til som stod i sterk kontrast til nåtidas oppjagede form for reinjakt 
   der moderne utstyr, trofèer og effektivitet står i sentrum. Han observerer 
   to karer som med sitt gamle utstyr, rolige tempo men likevel effektive 
   måte feller en storbukk, slakter den og pakker den ned i sine gamle 
   sekker, før de rusler ned igjen mot bygda. Geviret blir liggende igjen. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  89 
 
 
Område /sted:  Brattefjell-Vindeggen 
Tittel:   På jakt i Brattefjell-Vindeggen villreinområde  
Forfatter:  Halvor G. Dyrland 
Innhold:  Ei jakthistorie frå Brattefjell-Vindeggen villreinområde der forfattaren  
   fortel om hendingar på villreinjakt. Observasjonar og innpåstilling av 
   flokkar, andre jegrar sine freistnader på å felle dyr der det er døme på 
   både uvettug og svært god jegermoral samt eiga felling av ein  
   halvannetåring.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  90-91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Driftsplaner 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg driftsplaner som en viktig del av  
   villreinnemndenes arbeidsoppgaver. Bakgrunn for utarbeidelse av 
   driftsplaner, hva en driftsplan skal inneholde og eksempler og utdrag fra 
   nye driftsplaner i villreinområdene Setesdal Ryfylke og Snøhetta blir 
   presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  92-94 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Veterinærinstituttet sjekker helsetilstanden til villreinen 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan 
Innhold:  En kort notis om innsamling av blodprøver fra villrein, bl.a. i Setesdal 
   Ryfylke utført av veterinærinstituttet. Dette blir gjort for bl.a. å sjekke 
   utbredelsen av Bovide-virus som forårsaker diaré.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  94 
 
 
Område /sted:  Oksenhalvøya 
Tittel:   Tusenårsskifte på Oksenhalvøya 
Forfatter:  Olav S. Haugse 



Innhold:  Nokre tankar rundt tusenårsskiftet i høve til den vesle villreinstamma på  
   Oksenhalvøya. Vi tek òg del i ei underleg historie der to morlause 
   kalvar forlot sin flokk og la på ei lang vandring som enda på  
   Oksenhalvøya der dei vart innlemma i denne flokken.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  95 
 
 
Område /sted:  Lærdal - Årdal 
Tittel:   Tilsynsrapport frå Lærdal-Årdal villreinområde 
Forfatter:  Rein Arne Golf 
Innhold:  Ein rapport frå Lærdal-Årdal villreinområde for 1999 som tek for seg  
   storleiken på vinterstammen og ved strukturteljing i oktober. Vidare 
   korleis tilhøve flokken har levd under når det gjeld beite og værtilhøve 
   gjennom året. Problemet med tamrein i området vert òg nemnt.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  96-97 
 
 
Område /sted:  Svartebotnen   
Tittel:   Svartebotnen Villreinområde 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort rapport fra Svartebotnen villreinområde som beskriver antall og 
   struktur i den vesle stammen, jerv, jakta i 1999 og sammensetningen av 
   villreinutvalget. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  97 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   På spor etter jerven 
Forfatter:  Rein Arne Golf 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg arbeidet med å kartleggja jervebestanden i 
   Nordfjella vinteren 1999 og som skildrar kva som kunne lesast av å 
   følgje spora etter ein jerv som hadde jaga ei simle utfor eit stup. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  98 
 
 
Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Situasjonsrapport frå Førdefjella 
Forfatter:  Oddmund Støylen 
Innhold:  Ein situasjonsrapport om stoda til villreinen i Førdefjella  
   villreinområde. Storleik på flokken, bruken av området, felte dyr i ulike 
   kategoriar i 1999, verneplanarbeid, oppsynstjeneste og samansetjinga 
   av villreinnemnd og villreinråd vert presentert. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  99 
 
 



Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Våmur-Roan Villreinområde med ny driftsplan 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Viktige punkt i arbeidet med driftsplan for perioden 2000-2004 i  
   Våmur-Roan villreinområde blir presentert her. Bestandsutvikling, 
   kondisjon, jaktuttak, bestandssituasjonen, målsettinger og konkrete 
   tiltak er hovedpunkt. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  100 
 
 
Område /sted:  Vinje 
Tittel:   Betraktninger og erfaringer om grenseåpning under reinsjakta 
Forfatter:  Nikolai Selvik 
Innhold:  en orientering om forfatterens erfaringer angående grenseåpning på et 
   jaktvald på Hardangervidda i 1999. Mye dyr stod på dette terrenget 
   under jakta i 1999 og grenseåpning for jegere fra andre deler av vidda 
   ble praktisert uten dårlige erfaringer. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  101 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   Læring i villreinfjellet 
Forfatter:  Nils Roger Duna 
Innhold:  En kort beretning om en førstegangsjeger på jakt i Knutshø, der  
   observasjon av en flokk beskrives og fellingsmuligheten ble ødelagt av 
   andre jegere som ikke tok hensyn. Videre beskrives fellingen av ei 
   simle oppunder Søndre Knutshø. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  102 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Beiteforskingas ”grand old man” 
Forfatter:  Per Jordhøy og Eldar Gaare  
Innhold:  Ein presentasjon av Erling Lyftingsmo, den fyrste distriktskonsulenten i 
   beitebruk i Nord-Noreg, som tok opp arbeidet med reinbeitet. Vi vert 
   kjent med bakgrunnen hans frå utdanning på Ås via diverse jobbar til 
   han starta som distriktskonsulent i beitebruk. Under arbeidet farta han 
   rundt i fjellområde i heile Nord-Noreg og vart mellom anna ein  
   føregangsmann på lavbeitetolkning. Han stod bak utallege artiklar og 
   bøker om emnet og kompetansen hans vart svært etterspurd. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  102-103 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Registrering av svalbardrein i noen dalfører på Nordenskiöld Land, 
   Svalbard 1999 



Forfatter:  Per Aksel Knudsen  
Innhold:  En artikkel fra Svalbard og registreringer av villreinen som inngår i 
   ”Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjorteviltbestander,  
   villreindelen” i regi NINA. Tellingsresultatene blir presentert samt noen 
   tanker og kommentarer fra forfatteren rundt den storslåtte naturen på 
   Svalbard, forsøpling og negative effekter av de mange   
   forskningsprosjektene som drives på Svalbard. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  104-105 
 
 
Område /sted:  Repparfjorddalen, Vest-Finnmark 
Tittel:   Tap av kalvingsland som følge av forstyrrelse fra hyttefelt og kraftlinjer 
Forfatter:  Ingunn Vistnes og Christian Nellemann 
Innhold:  En artikkel som viser resultater fra et forskningsprosjekt i  
   Repparfjorddalen i Vest-Finnmark der effekten av forstyrrelser fra 
   hyttefelt og kraftlinjer på tamrein ble undersøkt. Reinens bruk og  
   tilgang til beitene ble kartlagt. Resultatene viste at reinen unngikk 
   inngrepene og områder innenfor 4 km fra forstyrrelse ble brukt langt 
   mindre enn forventet. Simler med kalv var mest sky. Beitet ble kartlagt 
   til å være best nær hyttefeltet, men forstyrrelser gjorde at det var fare 
   for overbeting i områdene lenger unna forstyrrelsene. 
Årgang:  2000 
Sidetall:  106-110 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Vårmøte på Hardangervidda 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Ein artikkel frå vårmøtet for dei ulike forvaltningsorgana i   
   villreinforvaltningen på Hardangervidda der samansetjinga av  
   villreinutvalet og villreinnemnda vert presentert. Vidare blir  
   fellingskvota for 2000 fastsett og ulike saker på det ope fellesmøtet 
   presentert. Dette var bl.a. nye forskningsresultat vedkomande  
   menneskeleg aktivitet og den innverknad det har på villreinen, bruk av 
   digitalt kartverk og forvaltningsplan for Hardangervidda Nasjonalpark.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  111-112 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda Fjelloppsyn AS – fjellstyra si oppsynsordning på  
   Hardangervidda 
Forfatter:  Georg Gjøstein 
Innhold:  Ein kort presentasjon av Hardangervidda Fjelloppsyn AS, stifta av sju 
   fjellstyre som kjøper oppsynstjenester av selskapet. Arbeidsoppgåvene 
   til dei tilsette vert presentert, samt erfaringar som er gjort med denne 
   typen organisering. Personalet vert òg presentert.  
Årgang:  2000 
Sidetall:  112 



 
 
 



 
Område /sted:  Rondane  
Tittel:   Villreinjakta i Rondane Sør i 2000 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Oppsummering av rapport fra jakta i Rondane Sør villreinområde 2000 
   skrevet av oppsynsleder Rannveig Helgesen. Denne tar for seg  
   oppsynsordningen, kvoter og felte dyr, motorisert ferdsel, villreinens 
   områdebruk i 2000 samt statistikk over oppsynsinnsats, kontrollerte 
   jegere, skadde dyr, uregelmessigheter med mer.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  5 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fra en ”villreingründer” anno 1954 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En gjengivelse av et brev fra 1954 funnet i NINA`s villreinarkiv skrevet 
   av fjelloppsyn i Snøhetta Olaf Heitkøtter, som viser fremsynte tanker og 
   mål for villreinforvaltning som er like aktuelle i dag.   
   Beiteundersøkelser, tellinger, tilvekstundersøkelser, beskatning, jakttid 
   og oppsyn er blant punktene som blir diskutert i brevet. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  6-7 
 
 
Område /sted:  Grønland 
Tittel:   Etter reinsdata: Ved Davis-stredets bredder 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som beskriver feltarbeidet fra en innledende bit av et  
   opplegg der NINA og Grønlands Naturinstitut samarbeider om en 
   målrettet bestandsovervåking av reinen på Grønland. Artikkelen er 
   presentert i dagbokform og tar for seg hver dags observasjoner av rein 
   og andre dyre- og fuglearter under arbeidet med strukturtelling på Akia-
   halvøya på Vest-Grønland. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  8-13 
 
 
Område /sted:  Rondane Sør 
Tittel:   Rondane Sør Villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Rondane Sør villreinområde som tar for seg  
   områdets historikk når det gjelder reinsterreng, bestandsutvikling og 
   forvaltning gjennom tida. Videre blir dagens rettighetshavere og ulike 
   delstammer beskrevet. Dagens beitebruk og sosiale atferd, forvaltning 
   (tellinger, innsamling av data, oppsyn) samt framtidig forvaltning i 
   form av en driftsplan fram til 2004 presenteres også. Denne driftsplanen 
   oppgir mål for stammestruktur, antall vinterdyr, beite og forstyrrelser. 
   Til slutt oppsummeres en del tiltak som er gjort for å skjerme sentrale 
   områder for villreinen. 



Årgang:  2001 
Sidetall:  14-18 
 
 
Område /sted:  Fjellheimen 
Tittel:   Fjellheimen Villreinområde 2000 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Samandrag frå årsmeldinga 2000 til villreinutvalet for Fjellheimen  
   villreinområde som presenterer utvalets samansetjing og   
   møteverksemd. Organisering av området, oppsynstenesta, kvote og 
   fellingsresultat samt strukturteljing av ulike flokkar og   
   kondisjonsundersøkjing vert presentert. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  19-20 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   ”Gubbejakt” i Knutshø 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En todelt artikkel der første del beskriver en villreinjakt i Knutshø der et  
   jaktlag på tre jegere observerer flokker, andre jegeres jakt og reinens 
   adferd i jaktsituasjoner. Videre berettes det om felling av bukk og  
   simle. Den andre delen av artikkelen presenterer fakta om   
   Knutshøreinen og leveområdet der historikk, naturgrunnlag, beite, 
   arealbruk gjennom året, inngrep og forstyrrelser, tellinger og dyras 
   kondisjon er sentrale emner. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  21-25 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Bestandsutviklingen og reinsjakta i Snøhetta Vest 
Forfatter:  Roy Andersen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg vestområdet av Snøhetta villreinområde og  
   beskriver reinens bruk av området gjennom året. Bestandsutviklingen 
   og forvaltningen for å oppnå en riktigst mulig stammestørrelse de siste 
   tjue årene blir presentert. Videre omtales jaktutøvelse og hvordan jakt 
   drives i dette området, oppsynsvirksomheten og hvilke muligheter det 
   er for å få reinsjakt her. Dessuten presenteres figurer som viser  
   utviklingen i bestandsstørrelse, kvoter, fellingsprosent og strukturen i 
   bestanden de siste årene. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  26-29 
 
 
Område /sted:  Jotunheimen 
Tittel:   Fra jakt-litteraturens skattkiste II: En renjagt i Jotunheimen høsten 1899 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En gjengivelse av en storbukkjakt i Jotunheimen i 1899 skrevet av 
   Harald Platou der to jegere finner to storbukker som de stiller innpå og 



   klarer å felle. Disse ble vurdert til å være spesielt store og med gevir 
   som få hadde sett maken til. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  30-31 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Tamreindriften på Hardangervidda gjennom 200 år 
Forfatter:  Lars Enerstvedt 
Innhold:  En artikkel som tar for seg tamreindriften på Hardangervidda fra den 
   første epoken med tamreindrift sist på 1700-tallet. Denne epoken varte i 
   ca. 10 år og strandet mye p.g.a. stridigheter mellom ulike eiere, samt 
   mye ulv. Det samme gjaldt den andre epoken på midten av 1800-tallet. 
   Den tredje epoken startet i 1880-åra og varte i 80 år, da villrein tok mer 
   og mer over. I denne tredje epoken ble det opprettet mange  
   tamreinselskaper både øst og vest på vidda og disse blir omtalt i  
   artikkelen sammen med mange av de mest sentrale personene i  
   tamreindriften.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  32-34 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda nasjonalparksenter Møsvatn 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Ein presentasjon av Hardangervidda nasjonalparksenter ved Møsvatn  
   som vart opna i august 2000. Plassering, arkitektur, opning med  
   avduking av skulptur av Terje Skogland samt framtidsvyer for senteret 
   vert presentert. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  36-37 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Jakta på Hardangervidda 2000 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Fra oppsynsrapporten for Hardangervidda etter jakta i 2000 som tar for 
   seg kvote for hele området, felte dyr fordelt på kommuner, nattfreding, 
   kontrollkort, jaktlag, våpenkort, motorisert ferdsel, jaktutøvelse,  
   informasjon og tall fra oppsynet om arbeidsmengde, kontroller og 
   uregelmessigheter. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Reinrose – Dryas octopetala 
Forfatter:  Tomas Sekse 



Innhold:  Ein artikkel som presenterer ein av dei finaste fjellblomane i landet 
   vårt; reinrosa. Den skildrar blant anna utsjånad, vekseområde, krav til 
   veksetilhøve og opprinning for namnet på denne planta. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  40-41 
 
 
Område /sted:  Voss 
Tittel:   50-årsminne frå reinsdyrfjellet på Voss 
Forfatter:  Halle Skjervheim 
Innhold:  Ei kort skildring av ei sørgjeleg hending i reinsdyrfjellet på Voss 50 år 
   attende i tid. Etter at 32 reinsdyr var skotne, farta folk frå bygda opp i 
   fjellet for å hente kjøt. Dei vart overraska av eit voldsomt uvær og fire 
   unge menn omkom denne natta. Eit minnesmerke er reist i fjellet over 
   dei som omkom.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  42 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkingsprogram for hjortevilt inn i et nytt årtusen  
Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen der 
   det er gjennomført overvåking etter samme metodikk i tjue år.  
   Resultater, gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og 
   strukturtellinger i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, 
   Snøhetta, Rondane Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Hardangervidda og 
   Reindalen på Svalbard, blir presentert.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  43-48 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   De beste vinterbeitene blir først bygd ut. Kraftledninger, hyttefelt og 
   veier i Nordfjella villreinområde. 
Forfatter:  Christian Nellemann, Ingunn Vistnes, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra et forskningsprosjekt i Nordfjella villreinområde som 
   presenterer resultater fra undersøkelser om tettheten av rein varierte 
   med forskjellig avstand til utbygging innen sammenlignbart  
   vinterbeitehabitat. Det viste bl.a. en redusert bruk av områder nær 
   kraftledninger, hyttefelt og vei og dermed påfølgende nedslitte beiter i 
   bakgrunnsområder. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  49-52 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Når mennesker forstyrrer dyr. En systematisering av   
   forstyrrelseseffekter. 
Forfatter:  Ingunn Vistnes og Christian Nellemann 



Innhold:  En artikkel som tar for seg systematisering og klassifisering av ulike 
   typer forstyrrelsesstudier for å kunne gi en anbefaling til forskere som 
   dermed kan gjøre mer objektive konsekvensutredninger innen dette 
   temaet. Artikkelen presenterer tre hovedmåter å systematisere  
   forstyrrelsesstudier på. Den første går på å dele inn resultatene etter 
   hvilken art som studeres, den andre etter type inngrep (f.eks. veier, 
   hyttefelt, kraftlinjer eller demninger) og den tredje på å dele dem inn 
   etter om studiet fokuserer på lokale effekter eller på unnvikelses- og 
   kumulative effekter. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  53-55 
 
 
Område /sted:  Vik i Sogn 
Tittel:   Kjempemessige fangstanlegg ved Fresvikbreen 
Forfatter:  Edvard K. Barth og Dag Nordanger 
Innhold:  En artikkel som beskriver dyregraver og fangstanlegg i tre områder; 
   Handadalseggi, Langafjellet og Syrynjefjellet sørøst for Fresvikbreen i 
   Vik i Sogn. Den beskriver også hva de store fangstanleggene ved  
   Fresvikbreen forteller om en godt organisert og effektiv villreinjakt i 
   tidligere tider. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  56-57 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Villreinjakta i Nordfjella 2000 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Hentet fra oppsynsrapporten fra jakta i Nordfjella i 2000 skrevet av 
   Gunnar Dokk som tar for seg nedgang i avskyting i området de siste 
   årene, kvoter og felte dyr i de to sonene området er delt inn i samt 
   oppsynstjenesten med antall kontrollerte og anmeldte jegere samt  
   skadde dyr. Vekter på de ulike dyrekategoriene i de to sonene for 1999 
   og 2000 blir også presentert i tabellform. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  58 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Nytt mønster for avvikling av oppsynsmøter 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En artikkel som tar for seg viktigheten med å effektivisere og samordne 
   møtevirksomhet og kursing av oppsynskorpset ved å arrangere  
   fellesmøter for flere villreinområder der en i større grad kan benytte seg 
   av ressurspersoner som forelesere. Det refereres også fra et slikt møte 
   på Dombås i 2000 der temaer fra forelesernes foredrag blir presentert. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  59-60 
 
 



Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Villreinjakt i Snøhetta Vest 
Forfatter:  Per Einar Strand 
Innhold:  Ein artikkel som skildrar ei reinsdyrjakt i Snøhetta der forfattaren og 
   kona har fellingsløyve. Observasjon av reinsdyrflokkar, jaktsituasjon 
   der ein storbukk vert skoten, slakting og overnatting i ei bu vert skildra. 
   Vidare vert buer og andre kulturminne i området omtala, samt  
   reinsfangst som foregjekk i tidlegare tider. Det vert fortald korleis 
   denne fangsten foregjekk ved bruk av fangstanlegg som det ennå er 
   mykje spor etter i Snøhetta. Menneskelege inngrep i dette fjellområdet 
   vert òg omtala med jernbane og heilårsveg over Dovrefjell samt  
   arbeidet med Aursjøbassenget og hyttebyggjing som det viktigaste. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  61-65 
 
 
Område /sted:  Sunndal 
Tittel:   Jakt og fangst i Sunndal i gamle dager 
Forfatter:  Gunnar Nisja 
Innhold:  En jakthistorie hentet fra en artikkelserie i Nordmøringen i 1932 fra 
   fjellene på grensa mellom Sunndal og Oppdal der forfatteren og to 
   andre jegere med sine hunder finner reinsdyr og i løpet av noen  
   dager feller fem reinsdyr og skyter på mange flere. Et utbytte som ble 
   betegnet som lite å skryte av. Artikkelen beskriver levende hvordan 
   reinsdyrjakt foregikk på denne tiden.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  66-68 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fokus på jerven 
Forfatter:  Arild Landa og Roy Andersen 
Innhold:  En artikkel som setter fokus på jerven og dens levevis.  Jervens  
   utseende og egenskaper som er tilpasset et tøft klima beskrives. Videre 
   blir byttedyradferd og jervens utvikling fra foster til voksent dyr  
   skildret. Sosial adferd med bruk av hi, valg og størrelse på leveområder, 
   bruk av territorier gjennom året og sosial organisering blir også omtalt. 
   Til slutt blir jervens bevaring og miljø diskutert i forhold til  
   bl.a. mennesker, rein og sau. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  69-71 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Villreinjakta 2000 i Ottadalsområdet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Fra oppsynsrapporten etter jakta i Ottadalsområdet i 2000 skrevet av 
   Knut Granum som tar for seg kvoter og fellingsresultat fordelt på  
   kommuner. Videre blir oppsynsvirksomheten presentert med oversikt 
   over aktivitet, kontroller, uregelmessigheter og skadde dyr. 



Årgang:  2001 
Sidetall:  72-73 
 
 
Område /sted:  Lærdal 
Tittel:   Masse vildren mellom Lærdal og Hallingdal 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En gjengivelse av en avisnotis som stod i Kongsberg Dagblad i 1925 
   som omtaler villreinjakta i fjellene omkring Lærdal med hovedfokus på 
   hvor mange rein som ble skutt samt observasjon av en flokk på 250 dyr 
   som kom trekkende fra Hardangervidda. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:  Ringebu 
Tittel:   Villreinjakt på historisk terreng 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beretning om en villreinjakt i Ringebufjellet, et terreng spekket av  
   historie, der forfatteren og en jaktkamerat har fått kort. Den første turen 
   i terrenget blir avbrutt etter to dager med tett tåke og dårlig vær. Neste 
   gang de prøver seg slår finværet til og de observerer mye rein, feller en 
   skadet kalv og ei simle og en ungbukk. Kontakten med oppsynet blir 
   omtalt og til slutt presenteres en del fakta om Ringebu fjellstyre. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  74-78 
 
 
Område /sted:  Ringebu, Rondane Sør 
Tittel:   Lyshåret oppsynsleder i Rondane Sør Villreinområde 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Rannveig Helgesen som er oppsynsleder i Rondane 
   Sør Villreinområde. Hennes bakgrunn, utdanning og hvorfor hun valgte 
   å satse på oppsynsyrket blir presentert. Videre forteller hun om hva 
   jobben består i, både som oppsynsleder i villreinjakta og ellers som 
   oppsyn for Ringebu fjellstyre. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  79-80 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kan villreinen forvaltes lokalt? 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  En artikkel som tar for seg dagens forvaltning av villreinstammene våre 
   og diskuterer om en mer lokal forvaltning av en så arealkrevende art er 
   den riktige vegen å gå. Det listes opp forutsetninger for at en lokal 
   forvaltning skal komme villreinområdene til gode. En overordna og 
   forutsigbar villreinpolitikk, god dokumentasjon og kunnskap, god 
   kommunikasjon mellom aktører i villreinforvaltningen og et godt  
   planverktøy er viktige forutsetninger. 



Årgang:  2001 
Sidetall:  81-83 
 
 
Område /sted:  Lærdal - Årdal 
Tittel:   Tilsynsrapport frå Lærdal-Årdal villreinområde 
Forfatter:  Rein Arne Golf 
Innhold:  Rapport frå 2000 frå Lærdal-Årdal villreinområde som tek for seg 
   registreringar av kvar reinen har heldt seg gjennom året, værtilhøve, 
   kalveteljing, strukturteljing, kalving og brunst. Tamrein, jerv og  
   avliving av simle som hadde hengt fast foten i klaven til radiosendaren 
   vert òg omtala.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:  Førde 
Tittel:   Ein vellukka jaktdag nord for Gjengedalsstølen 
Forfatter:  Arvid Åsebø 
Innhold:  Ei skildring frå ein jaktdag i Førdefjella der fem kameratar har løyve på 
   to dyr. Etterkvart finn dei flokken og feller to fine dyr, ein kalv på 26 kg 
   og ein 2,5-årsbukk på 70 kg. Observasjonar av flokken vert òg skildra. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:  Våmur – Roan  
Tittel:   Våmur – Roan villreinområde: Jaktrapport år 2000 
Forfatter:  Ole Roer 
Innhold:  En rapport fra jakta i Våmur – Roan villreinområde i 2000 som  
   presenterer kvote og felte dyr samt slaktevekter for ulike   
   dyrekategorier. Oppsynstjenesten, jaktutøvelsen og forvaltning av 
   området blir også omtalt. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  88 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Villreinjakta 2000 i Rondane Nord 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Rondane Nord i 2000 som presenterer kvote 
   og felte dyr i de ulike kommunene. Oppretta fellesjaktavtaler og måling 
   av Bq-verdier i kjøttet blir omtalt. Videre refereres det fra   
   oppsynsrapporten skrevet av Trond Toldnes om oppsynstjenesten, antall 
   kontroller, skadde dyr, uregelmessigheter, jegerkontrakter og  
   jaktutøvelse. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  89 
 
 



Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Friluftsliv og villrein som hund og katt eller? 
Forfatter:  Beate Sundgård 
Innhold:  En artikkel fra et forskningsprosjekt på Hardangervidda som med økt 
   fjellturisme og reinens sky natur som bakgrunn, undersøkte om  
   villreinens arealbruk og beitegrunnlag ble påvirket av fotturisme. Det 
   viste seg at Hardangerviddareinen unngikk beiteområder i tilknytning til 
   turiststier og at økt beitepress gav dårligere vinterbeiter som kan  
   redusere reinens vekst. Det tas også opp hvilke konsekvenser disse 
   resultatene bør få for videre forvaltning. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  90-93 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinjakta på Hardangervidda 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  Fra oppsummeringsmøtet for jakta i 2000 på Hardangervidda refereres 
   det her fra diskusjoner og foredragsholdere under møtet. Temaene som 
   ble tatt opp var bl.a. den administrative grensen mellom   
   Hardangervidda og Nordfjella villreinområder, kvoter og felte dyr og 
   analyser rundt disse resultatene, samjaktavtaler, jakttid,   
   oppsynstjenesten, jaktutøvelsen, informasjon, transport av kjøtt,  
   kalvetellinger, stammestørrelse og forvaltningen av villreinstammen på 
   Hardangervidda. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  94-95 
 
 
Område /sted:  Ullensvang, Hardangervidda 
Tittel:   Villreinjakt på timeplanen 
Forfatter:  Rune Waaler 
Innhold:  En artikkel som beskriver et linjetilbud ved Hardanger folkehøgskule 
   der elevene får jegeropplæring med villreinjakt og villreinforvaltning. 
   Vi følger 10 elever og tre tilsynsjegere under jaktsituasjoner på  
   Hardangervidda i 2000 dere flere av elevene feller sin første rein.  
   Artikkelen beskriver også forberedelsene til jakta, diskuterer  
   sikkerhetsmessige sider ved denne typen opplæringsjakt, refererer til 
   hjemmelen for opplæringsjakt og hva som kreves av papirer for å delta. 
   Litt fakta om folkehøgskolens jakt- og fiskelinje presenteres også.   
Årgang:  2001 
Sidetall:  96-99 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Villreinjakta 2000 i Forelhognaområdet 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Forelhogna villreinområde 2000 som tar for 
   seg kvoter og felte dyr kommunevis, ordningen med kontrollveiing og 
   gjennomsnittsvekter for ulike dyrekategorier. Videre blir organiseringen 



   av oppsynstjenesten, oppsynsaktiviteten med oversikt over  
   arbeidsmengde, skadde dyr, kontroller og uregelmessigheter samt  
   etablering av oppsyn under kalvingen på våren og brunsten på høsten 
   beskrevet. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  100-101 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Kraftlinjer og villrein i Ottadalen Nord 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel som tar for seg områdebruken til villreinen i   
   Ottadalsområdet i perioden 1974-1999 basert på tellinger. Denne  
   bruken blir sammenlignet med hvor kraftlinjene i området går, og  
   konklusjoner trekkes på bakgrunn av dette observasjonsmaterialet.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  102-105 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda, krise eller berre uro 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Referat henta frå Hardangervidda Villreinområde sitt årsmøte i april 
   2001 der orientering av Olav Strand om gjennomføring av   
   radiomerking av rein, både med GPS-sendarar og VHF-sendarar,  
   resultat og gjennomføring av tellingar, utkast til ny driftsplan samt 
   fellingskvota for 2001 var av dei sentrale punkta. 
Årgang:  2001 
Sidetall:  106 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Rekordlavt utbytte under villreinjakta 2000 
Forfatter:  Terje Olav Rundtom og Madli Iren Judin 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2000 der tabell over 
   felte dyr i 2000 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med felte dyr i perioden 1996 -2000 for hele landet. 
   Den dårlige fellingsprosenten i 2000 blir diskutert og statistikk over 
   kvoter og felte dyr blir presentert i tabell og figur. Et kart viser hvilke 
   kommuner i Norge det er villreinjakt.  
Årgang:  2001 
Sidetall:  108-109 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ny bok om villreinjakt 
Forfatter:  Jon Erling Skåtan, Lars Arne Bay og Jan Thomassen 
Innhold:  En presentasjon av ei ny bok om villreinjakt som er under utarbeidelse 
   med tittelen ”Jakt på villrein – praktiske råd og vink” av Jon Erling 
   Skåtan, Lars Arne Bay og Jan Thomassen. Målsetningen med boka og 



   hva som hovedbudskapet til leseren blir presentert. Dessuten blir flere 
   avsnitt fra boka referert.   
Årgang:  2001 
Sidetall:  110-112 
 
 
 



 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Smertefull Lesja-jakt – med flaks 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En beretning fra ei jakt i Lesjafjella der forfatteren sammen med en 
   jaktkamerat vil prøve å få reinsdyrjakt i Snøhetta vest. De får løyve på 
   simle/ungdyr og legger planer for turen. Det fortelles om vær og  
   storslått natur, turen inn til overnattingsplass der de får kontakt med en 
   mindre reinsflokk, ei mislykka innpåstilling og til slutt når de mot 
   kvelden kommer over en ny flokk og klarer å felle rein.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  6-11 
 
 
Område /sted:  Norefjell 
Tittel:   Dusinet fullt for Merete 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Merete Landsgård, 26 år og erfaren villreinjeger. 
   Forfatteren er med henne og faren på villreinjakt i Norefjell –  
   Reinsjøfjell villreinområde. Leting etter rein, observasjon, innpåstilling 
   og felling av ei simle blir skildret mens Merete`s bakgrunn og  
   jaktinteresse beskrives.   
Årgang:  2002 
Sidetall:  12-15 
 
 
Område /sted:  Åmotsdalen, Snøhetta 
Tittel:   Fra jaktlitteraturens skattekiste III: Paa rensjagt i Aamotdalen, 1923 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En skildring hentet fra DNT`s årbok for 1924 om reinsjakt i  
   Snøhettaområdet skrevet av den kjente fjellmannen Harald Loennechen. 
   Han skildrer en lang tur inn i Åmotsdalen der høgdepunktet var to 
   storbukker som låg flere timer på ei snøfonn, mens jegeren låg og  
   ventet på skuddsjanse. Bukkene ble felt. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  16 
 
 
Område /sted:  Setesdal Ryfylke 
Tittel:   Setesdal Ryfylke – nedgang i fellingstallene også i 2001 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra jakta i Setesdal Ryfylke villreinområde, Setesdal Austhei 
   villreinområde og Våmur-Roan villreinområder som presenterer tabeller 
   med villreinareal, kvoter og felte dyr i ulike kommuner og totalt. Videre 
   refereres det fra oppsynsrapporten utarbeidet av SNO om   
   oppsynstjenesten, mannskap og generelt om dyras tilhold under jakta. 
   Oppsynets statistikk om arbeidsmengde, kontroller, anmeldelser, skadd 
   rein med mer blir også presentert. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  17-19 



 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Jakta 2001 – ”innertier” for jegere og forvaltning i Forelhogna 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Forelhogna i 2001 som presenterer  
   kommunevis oversikt over kvoter og felte dyr, fordeling på kjønn og 
   alder og vekter for ulike dyrekategorier. Videre blir kontrollveiing, 
   organiseringen av oppsynstjenesten og ordningen med vår- og  
   høstoppsyn presentert. Tall fra oppsynsaktiviteten med arbeidsmengde, 
   skadde dyr, anmeldelser, kontrollerte jegere med mer blir også  
   presentert. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  20-21 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord 
Tittel:   Rondane Nord – redusert uttak av eldre bukker i 2001 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Rondane Nord villreinområde 2001 som 
   presenterer kvoter og felte dyr av ulike kategorier for hver kommune. 
   Videre er det hentet fra oppsynsrapporten skrevet av Trond Toldnes 
   hvor dyra stod under jakta, oppdrag med å ta diverse prøver av dyrene, 
   oversikt over fellesjaktavtaler og organiseringen av oppsynstjenesten. 
   Tall fra oppsynstjenesten blir presentert slik som arbeidsmengde,  
   kontrollerte jegere, skadde dyr, uregelmessigheter og anmeldelser. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  22-23 
 
 
Område /sted:  Rondane Sør 
Tittel:   Rondane Sør – radioforbud og rapportering av bomskyting 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Rondane Sør villreinområde 2001 basert på 
   oppsynsrapport skrevet av Rannveig Helgesen som tar for seg kvoter og 
   felte dyr i de ulike kommunene, to nye regler som er innført;  
   radioforbud under aktiv jaktutøvelse og rapportering av bomskyting, 
   jakttid, fellesjakt og reinens trekk i området under jakta. Videre blir 
   oppsynstjenesten, viktige oppgaver og utfordringer for oppsynet samt 
   jaktutøvelsen beskrevet. Tall fra oppsynstjenesten blir presentert slik 
   som arbeidsmengde, kontrollerte jegere, skadde dyr, uregelmessigheter 
   og anmeldelser. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  24-26 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Kontrollkortanalysen for Hardangervidda i 2001 
Forfatter:  Jon J. Meli 



Innhold:  Villreinutvalget på Hardangervidda har på grunnlag av innleverte  
   kontrollkort ført en god registrering over villreinjakta. Her er det  
   plukket ut interessante data fra dette materialet så som hvor dyra er felt, 
   når på dagen dyra felles, informasjon om effekten av samjakt,  
   prosentfordeling av felte dyr med mer. Fortsatt er det mange jegere som 
   slurver med å fylle ut kortet.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  27 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda 2001 – human og fin jakt på de fleste områdene 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta på Hardangervidda 2001 som tar for seg kvote 
   og felte dyr fordelt på kommuner. Det refereres fra oppsynsrapporten 
   fra naturoppsynet om oppsynstjenesten, oppsynsmannskap, prioriterte 
   oppgaver som rettledning, informasjon og kontroll med at jakta blir 
   utført humant. Videre omtales bl.a. jaktutøvelse, skjæringsplikt av 
   kontrollkort, jaktlagsordning og fredningssoner. Tall fra   
   oppsynstjenesten blir presentert slik som arbeidsmengde, kontrollerte 
   jegere, skadde dyr, uregelmessigheter og anmeldelser. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  28-30 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kontrollkortet – et viktig verktøy 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg kontrollkortet som alle villreinområder 
   krever at jegerne skal levere inn etter jakta. Det er opplistet hva jegerne 
   skal gjøre ved utfylling/skjæring av kortet. Det blir også kort nevnt hva 
   resultatene fra kortene blir brukt til. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  30 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Sporty førstegangsjeger på 45! 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Et møte med førstegangsjegeren Kari Bye på Hardangervidda som 
   forfatteren møter når hun er i ferd med å salte skinnet av en bukk hun 
   har felt. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  32 
 
 
Område /sted:  Ottadalen 
Tittel:   Ottadalen Villreinområde – nest størst på fellingstoppen i 2001 
Forfatter:  Jon J. Meli 



Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Ottadalen villreinområde i 2001 som tar for 
   seg kvoter og felte dyr fordelt på kommuner, fordeling av ulike  
   kategorier dyr i nord- og sørområdet. Videre blir kvoteøkning, høge 
   vekter, oppsynsvirksomheten med oversikt over oppsynsmannskap, 
   oppgaver og informasjon. Tall fra oppsynstjenesten blir presentert slik 
   som arbeidsmengde, kontrollerte jegere, skadde dyr, uregelmessigheter 
   og anmeldelser. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  33-35 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Snøhettareinen har fått egen bok 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Omtale av boka ”Snøhettareinen” med Per Jordhøy som redaktør er en 
   grundig innføring i kunnskapen om området, forvaltningen, historikken 
   og ikke minst om villreinen.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  36-37 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Om villreinjakt – og annet i vår tid 
Forfatter:  Lars Torjul 
Innhold:  En artikkel som setter et kritisk søkelys på praksisen med å skyte de 
   største dyra og fokuset på flotte trofèer, noe som griper inn i den  
   naturlige utviklingen og bevaringen av artene.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:  Knutshø 
Tittel:   År 2001 – uhyggelig og dårlig opptreden i villreinfjellet! 
Forfatter:  Svein Andreassen 
Innhold:  Ei historie fra en jakttur der forfatteren og en kamerat opplevde to 
   tvilsomme situasjoner fra andre villreinjegere. Under en kafferast smalt 
   et skudd like ved siden av uten at de kunne se noe i den tette skodda. 
   Det viste seg at en jeger hadde skutt ei simle tett ved der de satt. Senere 
   på dagen under innpåstilling av en flokk kom en gruppe jegere  
   stormende forbi og ødela jaktsituasjonen. De skjøt også på dyr på over 
   200 meters hold.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  40 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Ferdselen i Dovrefjellområdet sammenlignet med bruksområdet til 
   villrein – 1999-2000. 
Forfatter:  Kai Rune Båtstad 



Innhold:  En artikkel som baserer seg på en undersøkelse av ferdselen til  
   fotturister i ulike deler av Dovrefjellområdet. Dette blir   
   sammenlignet med bruksområdet til villreinen. Undersøkelsen forsøkte 
   å få svar på om fotturister og villrein bruker de samme områdene  
   sommerstid, hvilke brukergrupper som var i området og hvilke tiltak 
   det kunne være aktuelt å sette inn for å redusere konflikter i visse  
   områder. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  40-45 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella – dårlig vær, men bra jakt 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Nordfjella villreinområde i 2002 som  
   presenterer fellingsresultater fordelt på kommuner og de to sonene 
   området er delt inn i, effekten av fellesjaktavtaler samt vekter på ulike 
   dyrekategorier. Videre er det hentet tall fra oppsynsrapporten som viser 
   arbeidsmengde, kontrollerte jegere, skadde dyr, uregelmessigheter og 
   anmeldelser.   
Årgang:  2002 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ny redaktør i Villreinen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort presentasjon av den nye redaktøren i Villreinen, Rolf Øvrum 
   som har en bred og lang erfaring som journalist og organisasjonsmann. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  47 
 
 
Område /sted:  Fjellheimen 
Tittel:   Fjellheimen 2001 – 63 i fellingsprosent og høge slaktevekter 
Forfatter:  Arne Nesheim 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg jakta og jaktutøvinga i Fjellheimen i 2001, 
   bruken av området gjennom året samt viktige saker og arbeidsoppgåver 
   for dei som forvaltar området. Resultat frå kalveteljing og slaktevekter 
   på felte reinsdyr i ulike kategoriar vert òg presentert. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  48-49 
 
 
Område /sted:  Førdefjella 
Tittel:   Reinsjakt på Røros-bukkar i Førdefjella i fjor haust 
Forfatter:  Malvin Barlund 
Innhold:  Ei skildring frå ei villreinjakt i Førdefjella der to bukkar som tidlegare 
   vart henta inn frå Røros for å sikra nytt blod i stammen, skulle fellast. 



   Vi følgjer jegaren på rekognosering, i kontakt med dyr der ein kalv blir 
   felt og der han kjem over den eine av bukkane og feller denne. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:  Skjåk 
Tittel:   Stril på jakt i Storbukkens rike 
Forfatter:  Atle Lilletveit 
Innhold:  En omfattende beretning om en villreinjakt i Lundadalen i Skjåk der 
   storbukkene rår. Artikkelforfatteren beskriver alle faser ved en  
   spennende reinsdyrjakt som varte i mange dager i ulendt og storslått 
   høgfjellsterreng. Fellesskap med andre jegere, rekognosering,  
   observasjon av bukkeflokker, innpåstilling og postering, valg av  
   jaktstrategier, felling av storbukker og en strabasiøs tur med hester når 
   bukkene skal hentes ned blir levende beskrevet.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  52-63 
 
 
Område /sted:  Norefjell/Reinsjøfjell 
Tittel:   Norefjell/Reinsjøfjell Villreinområde runder de første 10 årene 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  En presentasjon av Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde som tar for seg 
   reinens historie, prosessen med oppstarten og organiseringen til et 
   villreinområde, grunneiernes vilkår for at det skulle bli et   
   villreinområde og grunneierorganisering. Videre blir jaktåpning i 1992, 
   forvaltning, driftsplansarbeid, første årsmøte, sammensetning av  
   villreinutvalg og villreinnemnd, oppsynstjeneste, beitetakseringer, 
   tellinger og vektutvikling for ulike kategorier dyr presentert. Til slutt 
   blir utfordringer for villreinområdet skissert. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  65-72 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   VIPScut – liten nyhet, enormt potensial 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En liten artikkel som beskriver en liten ny og annerledes slaktekniv kalt 
   VIPScut som fungerer som en bukåpner og mellomgulvsfjerner.  
   Utseende, bruken og opprinnelsesidèen blir beskrevet. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  73 
 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Krevende jakt i Våmur-Roan villreinområde i 2001 
Forfatter:  Ole Roer 
Innhold:  Rapport fra villreinjakta i Våmur-Roan villreinområde i 2001 som tar 
   for seg tildelte og felte dyr fordelt på ulike dyrekategorier samt  



   slaktevekter. Videre blir reinens områdebruk, tellinger,   
   oppsynstjenesten og jaktutøvelse beskrevet. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  74 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Bukk med gevir – også i halsen 
Forfatter:  Kjell Sandåker 
Innhold:  En beretning fra en villreinjakt i Lordalen i Lesja der forfatteren  
   skildrer forberedelser til jakta, observasjoner av villrein, god  
   jegermoral, innpåstilling og felling av en bukk. Det spesielle som her 
   omtales er at bukken gikk med en gevirstubb kilt fast i halsen. Til slutt 
   noen tanker rundt og en oppfordring om å ikke ta ut de største og  
   flotteste dyra. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  75-77 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinstatistikken 2001 – færre dyr, men høyere fellingsprosent 
Forfatter:  Terje Olav Rundtom og Madli Irene Judin 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2001 der tabell over 
   felte dyr i 2001 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med tillatt felte og felte dyr i perioden 1980 -2001 
   for hele landet. Tallene for Hardangervidda, Forelhogna og  
   Ottadalsområdet blir diskutert og fylker og kommuner med mest  
   fellinger blir nevnt.     
Årgang:  2002   
Sidetall:  80-81 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fjellenes år – er også villreinens år 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som i forbindelse med fjellenes år tar for seg en del sentrale 
   punkt når det gjelder vår bruk av fjellet; Trusselen med stadig mer 
   snøscootertrafikk, fjellbygdenes utfordringer ved presset om å tenke 
   alternative inntektskilder, historiske røtter i forhold til villrein og  
   villreinfangst, oppsplitting av reinens leveområder og til slutt en  
   oppfordring om å bruke fjellnaturen uten å forbruke den og at kunnskap 
   må styre forvaltningen. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  82-84 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   ”Feltkurs” for framtidas forvaltere  
Forfatter:  Per Jordhøy 



Innhold:  En artikkel fra en tur der villreinutvalget for Forelhogna guidet en 
   skoleklasse fra Trondheim med foresatte inn i reinsfjellet slik at elevene 
   skulle få oppleve fjellnaturen og hvordan den skjøttes. Torill Urset var 
   guide og ga en innføring i historie og forvaltning av området med  
   brunstkamper og andre naturopplevelser som ei viktig ramme rundt 
   opplegget. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  85 
 
 
Område /sted:  Valle 
Tittel:   Flotte jaktdager i Valle Vesthei – først bomtur, så full klaff 
Forfatter:  John Tomas Homme 
Innhold:  En beretning fra villreinjakt i Valle Vesthei der forfatteren først drar 
   ned fra fjellet uten fangst, men ved neste forsøk feller han og  
   jaktkameratene tre dyr til tross for dårlig vær.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  86-87 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Årsmelding fra styret for Villreinrådet i Norge for 2001 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Årsmelding for 2001 fra styret for Villreinrådet der følgende punkt er 
   med: Kort om villreinrådet, tillitsvalgte og ansatte samt oversikt over 
   møter og saker som ble tatt opp på møtene. Videre blir ulike prosjekter 
   beskrevet: a) Tiltaksplan for norske villreinområder, b)   
   Lavflyging/Forsvaret, c) Tamrein/villrein, d) Villreinpermen, e)  
   Internett, f) Fagsamling/seminar på Hardangervidda Nasjonalparksenter 
   og g) Veriden av å ha villrein i fjellet. Årsmeldingen fortsetter med 
   følgende punkt: Aktuelle saker, ”Villreinen” og økonomi. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  88-92 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinen på Hardangervidda, glimt frå soga – tankar om framtida 
Forfatter:  Tomas Sekse 
Innhold:  Ein artikkel som tek for seg villreinstamma på Hardangervidda og dei 
   tilhøva denne stamma har levd i gjennom årtider. Forfattaren tek opp 
   ulike vilkår som har påverka bestandsstorleiken frå 1700-talet og  
   fram til no. Dette er klima, rovdyrpopulasjonar, tamreindrift, insekt, jakt 
   og fangst, jernbane, vegar og fotturisme. Til slutt vert nokre tankar om 
   framtida om DNT`s aktivitet, jakt og utsetjing av tamrein skissert. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  93-96 
 
 
Område /sted:  Rondane Nord og Norefjell - Reinsjøfjell 



Tittel:   Vaktsomhetsadferd hos villrein i Rondane Nord og rein med  
   tamreinbakgrunn i Norefjell-Reinsjøfjell 
Forfatter:  Eigil Reimers og Sigurd Svela 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra et prosjekt som undersøkte 
   vaktsomheten blant villrein i Rondane Nord sammenlignet med rein 
   med tamreinbakgrunn i Norefjell-Reinsjøfjell. Noe som viste at reinen i 
   Rondane var mye mer vaktsom enn reinen i Norefjell-Reinsjøfjell. 
   Faktorer som kan forklare forskjellen blir presentert; rovdyrtetthet, 
   jakttrykk, beitekvalitet, flokkstørrelse, eksponering til turisttrafikk, 
   annen menneskelig virksomhet og forhistorie som hhv. vill og semi-
   domestisert rein.  
Årgang:  2002 
Sidetall:  97-99 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangerviddas nye leiar fekk synt handlekraft første dagen 
Forfatter:  Jon Dale 
Innhold:  Eit referat frå årsmøtet for Hardangervidda villreinutval som fortel om 
   ein trasig start der fleire av deltakarane ikkje kom fram då ein buss 
   havna på fjorden. Påtroppande formann Aslak Myrvang redda ein liten 
   gut opp frå det kalde vatnet. Frå årsmøtet vert stammestorleik basert på 
   teljingar og fellingskvote presentert. Det vert òg nevnt litt om usemja 
   mellom DN/NINA og lokalbefolkningen når det gjeld stammestorleik. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  100-101 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkningsprogrammet – tilvekst og struktur i villreinstammene i 
   2001 
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen der 
   det er gjennomført overvåking etter samme metodikk i tjue år.  
   Resultater, gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og 
   strukturtellinger i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, 
   Snøhetta, Rondane Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen,  
   Hardangervidda og Reindalen på Svalbard, blir presentert. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  102-108 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Vårlig 40-årsjubileum i Snøhetta Villreinutvalg 
Forfatter:  Svein Iversen 
Innhold:  Fra Snøhetta Villreinutvalg sitt 40-årsjubileum feiret på Oppdal der det 
   refereres fra festmøtet og festmiddag første kvelden, temadag med 
   nasjonalpark som hovedtema neste dag og en guidet ekskursjon til 
   Dovrefjell med bl.a. moskusobservasjon siste dagen.  
Årgang:  2002 



Sidetall:  109-110 
 
 
Område /sted:  Luster og Årdal, Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Driftsplan for Vest-Jotunheimen Villreinområde – 2001-2005 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Hentet fra driftsplan for Vest-Jotunheimen Villreinområde for perioden 
   2001-2005 blir områdeavgrensning, reinens bruk av området gjennom 
   året, mål om bestandsøkning samt en del tiltak som skal gjennomføres i 
   planperioden skissert. Dette er tiltak som går på utvikling av gode 
   samjaktavtaler, totaltelling, kalvetelling og strukturtelling,   
   beitegranskninger, informasjon, oppsynstjeneste,    
   kondisjonsundersøkelser, vektregistreringer samt en forvaltning som 
   skal hindre og avgrense skadelige inngrep. 
Årgang:  2002 
Sidetall:  111-112 
 
 
 



 
Område/sted:  Svalbard 
Tittel:   Mye vassing og tunge bører, men en fantastisk naturopplevelse 
Forfatter:  Øystein Overrein 
Innhold:  En artikkel fra Svalbard som tar for seg forvaltningen av Svalbardreinen 
   og den praktiske jaktuttøvelsen. Endringen i bestandsstørrelse gjennom 
   tida sett i sammenheng med hvordan jakta er forvaltet blir presentert. 
   Videre blir dagens jaktutøvelse, kvoter, hvem som jakter, hvor og  
   hvordan det jaktes, hva som kreves av jegerne, uttransport, utnytting av 
   felte dyr med mer omhandlet. Mye av dette på bakgrunn av en av  
   nestorene i jaktmiljøet Olav Vik Solheim`s uttalelser. En spalte som tar 
   for seg fakta om Svalbardreinen er også med i artikkelen. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  6-10 
 
 
Område/sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Vidda kartlegges og villreinen overvåkes fra verdensrommet 
Forfatter:  Olav Strand, Per Jordhøy, Leif Kastdalen, Erling Johan Solberg og 
   Hans Tømmervik 
Innhold:  En fagartikkel som tar for seg et forskningsprosjekt som startet på 
   Hardangervidda i 1999 der målet var å finne et alternativ til  
   minimumstellinger av villrein samt å undersøke reinens arealbruk. Det 
   ble brukt GPS-sendere på 16 simler som via satelitter gir data om  
   reinens posisjoner hver tredje time gjennom hele året. Sammen med 
   kartlegging av beiter både fra satelittbilder, flyfoto og bakkemålinger er 
   det mye som kan hentes ut gjennom denne metodikken når det gjelder 
   reinens bruk av områder i forhold til beite, forstyrrelser, veger med mer. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  12-17 
 
 
Område/sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Radiomerking – et alternativ til dagens minimumstelling? 
Forfatter:  Olav Strand, Erling Johan Solberg og Per Jordhøy 
Innhold:  En fagartikkel som presenterer et forskningsprosjekt på Hardangervidda 
   der radiomerking av rein ble gjort for å finne fram til bedre metoder for 
   bestandsestimering som dermed kunne bestemme mer nøyaktig  
   produksjon og jaktuttak i en villreinbestand enn hva tradisjonelle  
   tellemetoder kunne gjøre. Fangst/gjenfangst-metoder beskrives samt 
   peileresultater, beregning av bestandsstørrelse, presisjonsnivå  
   med mer. Utviklingen av bestand, kvoter og forvaltningspolitikk på 
   Hardangervidda fra 1954 til 2002 presenteres også. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  18-24 
 
 
Område/sted:  Setesdal-Ryfylke 
Tittel:   Villrein, skiløpere og snøscootere 
Forfatter:  Eigil Reimers, Sindre Eftestøl og Jonathan E. Colman 



Innhold:  En artikkel fra et forskningsprosjekt utført i Setesdal-Ryfylke der frykt- 
   og fluktadferd hos villrein provosert av henholdsvis snøscooter og 
   skiløper ble sammenlignet. Metodikken blir beskrevet der observatør 
   beveget seg mot reinsdyrflokken på ski eller med scooter og avstander 
   ble målt når observatøren blir oppdaget, reinen viser fryktadferd, når 
   flukten starter og hvor langt de flykter. Resultatene viste at scooteren 
   ble oppdaget først, frykt- og fluktavstand var nokså lik mens reinen løp 
   lenger etter å ha blitt skremt av en skiløper enn en scooter. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  26-28 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Ingen villrein rapportert til HOP i 2002 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort artikkel som omhandler innrapportering av hjortevilt til  
   Helseovervåkningsprogrammet for hjortevilt (HOP). Alt fallvilt av 
   hjortevilt i utplukkede HOP-kommuner skal rapporteres inn med unntak 
   av trafikkdrepte dyr. Ingen villrein ble rapportert inn i 2002, noe som 
   skyldes sammensetningen av HOP-kommunene og at villreinmiljøet 
   kan være lite oppmerksomme på prosjektet. Skader og avmagring er 
   vanligste dødsårsaker. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  29 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Seksjonen for vilthelse  
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort presentasjon av Seksjonen for vilthelse ved Veterinærinstituttet 
   Oslo. Dette er en spesialenhet for generell undersøkelse og overvåkning 
   av sjukdommer hos viltlevende dyr og vilt i oppdrett. Arbeidsoppgaver 
   og medarbeidere blir presentert. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  29 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Elaphostrongylus (hjernemark) hos hjortevilt i Norge 
Forfatter:  Kjell Handeland 
Innhold:  En artikkel som omhandler parasitten hjernemark (Elaphostrongylus) 
   som er svært vanlig hos rein, hjort og elg her i landet. Kalver er spesielt 
   utsatt. Parasittens livssyklus, smitte og symptomer som lammelse, 
   generell svakhet og hjerneskade ved tunge infeksjoner blir beskrevet. 
   Betydningen denne parasitten kan ha hos norsk hjortevilt nevnes også. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  30-31 
 
 
Område/sted:   



Tittel:   SSB over til nettbasert informasjon til villreinforvaltning og jegere 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort artikkel i forbindelse med at Statistisk Sentralbyrå slutter med å 
   sende viltstatistikk til viltforvaltere og andre interesserte, men nå satser 
   på å presentere sin statistikk om hjortevilt på internett. Nettadresser for 
   de enkelte statistikkområder presenteres her.  
Årgang:  2003 
Sidetall:  32 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Villreindelen av overvåkingsprogrammet: Rapport fra villreintellingene 
   i 2002 
Forfatter:  Per Jordhøy, Roy Andersen og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen 
   som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og variasjoner i  
   økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført overvåking etter 
   samme metodikk i over tjue år. Resultater, gjennomføringer og  
   kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger i de områdene som 
   er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane Sør og Nord, Setesdal 
   Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og Reindalen på Svalbard, blir 
   presentert. Kart over flyruter og observasjoner under tellinger for de 
   ulike områdene framstilles også. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  33-42 
 
 
Område/sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Nasjonal kartlegging av fangstkulturen i fjellet 
Forfatter:  Per Jordhøy og Kari Støren Binns 
Innhold:  En artikkel som presenterer et forskningsprosjekt i regi NINA og NIKU 
   som kartlegger fangstanlegg i fjellet med oppstart på Dovrefjell.  
   Formålet er at denne kunnskapen kan være et viktig verktøy for å gi 
   villreinen et bedre vern i framtida. Det vil også kunne gi økt kunnskap 
   om sameksistensen villrein/menneske gjennom historien.   
   Arbeidsmetoder, hva som er gjort så langt, oppdragsgivere og  
   samarbeidspartnere presenteres. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  42-43 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   En lekker bok om hjort med masse opplevelse og lærdom å formidle 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  Ei bokomtale om boka ”Hjort – fra Hode til Hale” skrevet av Johan 
   Trygve Solheim, Kåre Vidar Pedersen og Per Klaesson. Boka tar for
   seg det meste kjente om hjort og hjorteforvaltning i Norge. Historisk 
   tilbakeblikk, artens utvikling og egenart, etablering i norsk landskap, 
   forvaltning og biologi er sentrale temaer. 
Årgang:  2003 



Sidetall:  44-45 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   ”Viltet i landskapet” – ny bok om vilt og landskapsøkologi 
Forfatter:  Hans Haagenrud 
Innhold:  Ei bokomtale om boka ”Viltet i landskapet” skrevet av Tor Punsvik og 
   Torstein Storaas. Dette er ei bok som tar for seg landskapsøkologi som 
   er læren om naturens samspill som foregår i det store rom, landskapet. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  44-45 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Faglig solid om hjort og hjortejakt 
Forfatter:  Vidar Holthe 
Innhold:  Ei bokomtale om boken ”Hjort og hjortejakt i Norge” skrevet av Erling 
   L. Meisingset som kan bli fagboken om hjort i Norge. Boken er delt inn 
   i fire deler: Hjortens opprinnelse og innvandring, biologi, jakt og  
   forvaltning. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  45 
 
 
Område/sted:  Eikesdalen, Snøhetta 
Tittel:   ”Villreinjagt i Eikesdalen” – med en fet engelskmann og en kasse  
   whisky 
Forfatter:  Trond Utigard. Intro ved Per Jordhøy 
Innhold:  Ei jakthistorie frå Eikesdalen i Snøhettaområdet frå sist på 1800-talet 
   gjenfortalt av den kjente jegeren Trond Utigard og publisert i DNT`s 
   årbok for 1933. Historia fortel om ein lokal kjentmann som er med ein 
   snodig og vanskeleg engelskmann på reinsjakt. Etter ulike situasjonar 
   og usemje mellom engelskmannen og kjentmannen dreg dei ned att utan 
   fangst. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  46-47 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Grundig og delikat om konservering av mat 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  Ei bokomtale om boka ”Røyk og rak, tørk og grav” skrevet av Helge 
   Hagen. Den handler om konservering av mat etter eldgamle og norske 
   tradisjoner. Boka er blitt en reise gjennom norsk mathistorie fra nord til 
   sør, fra fjord til fjell. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  48 
 
 
Område/sted:   



Tittel:   Kan landskapsøkologien hjelpe oss til å forstå utfordringene? 
Forfatter:  Tor Punsvik og Torstein Storaas 
Innhold:  En artikkel som baserer seg på boka ” Viltet i landskapet – lærebok og 
   veileder i landskapsøkologi”. Sentrale landskapsøkologiske begreper 
   blir presentert og knyttet opp mot villreinens livsvilkår med hovedfokus 
   på fragmentering av leveområder og forstyrrelser og mot utfordringer 
   villreinforvaltningen står overfor. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  49-52 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Jerven under lupen 
Forfatter:  Arild Landa, Roel May, Roy Andersen og Jiska van Dijk 
Innhold:  En artikkel som tar for seg jervens biologi og adferd og presenterer 
   forskningen som gjøres og er gjort på denne rovdyrarten. Dessuten blir 
   videre forskningsopplegg skissert med hovedfokus på   
   tapsproblematikken i forhold til sau og tamrein. Viktige forhold som 
   planlegges undersøkt er hvor og når sau blir drept i forhold til hvor de 
   foretrekker å beite. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  53-56 
 
 
Område/sted:  Rondane Sør 
Tittel:   Unngår reinen hytter? 
Forfatter:  Knut Gunnar Solli, Lars Kristian Hatterud og Torstein Storaas 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra en undersøkelse der det ble 
   sett på i hvor stor grad villreinen bruker områder rundt jaktbuer i  
   Rondane Sør basert på møkktellinger i prøveflater utlagt i ulike  
   avstander fra jaktbuene. Resultatene viste at områder ble mindre brukt 
   nærmere enn 100 meter fra hyttene i forhold til lenger unna enn 200 
   meter. Hva dette har å bety for villreinen blir diskutert. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  57 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   ”Skogsreinen” vil trolig være den mest utsatte 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  Hovedpunkter fra forskningsrapporten ”Store rovdyrs innvirkning på 
   hjorteviltet i Norge – økologiske prosesser og konsekvenser for  
   jaktuttak og jaktuttøvelse” der det i denne artikkelen blir referert de 
   kapitlene som omhandler de store rovdyrartenes predasjon på villrein 
   og hvilke konsekvenser dette vil kunne få i framtida. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  58-59 
 
 
Område/sted:   



Tittel:   -En samlet rovdyrforvaltning lik den vi i dag har for gaupa 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg NINA`s anbefalinger til ny  
   rovdyrmelding når det gjelder avvikling av forvaltningssoner for ulv og 
   kjerneområder for bjørn og jerv og opprettelse av forvaltningssoner 
   med en forvaltning som minner mer om den vi i dag har for gaupe. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  59 
 
 
Område/sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hva et fordums ”fangstimperium” forteller.. 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som tar et tilbakeblikk for å få en anelse om den historiske  
   utviklingen av villreinen på Hardangervidda. Det blir sett på  
   vegetasjonsendringer, hva funn og analyser av beinmateriale sier,  
   fangstanlegg som indikatorer på langdistansetrekk, spor etter  
   reinsfangst og flaskehalser i trekket mot øst. Videre blir eksempler på 
   utveksling til andre villreinområder som Blefjell, Brattefjell-Vindeggen 
   og Norefjell-Reinsjøfjell presentert. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  60-65 
 
 
Område/sted:  Forelhogna 
Tittel:   Tre dyr fra samme tue på fire timer… 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  En reportasje fra en villreinjakt i Forelhogna der forfatteren under jakt 
   treffer på familien Johnsen, far, datter og sønn som i løpet av noen få 
   timer feller to simler og en kalv fra samme sted. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  66-68 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Økt fellingsprosent, men laveste fellingstall på lenge 
Forfatter:  Terje Olav Rundtom og Madli Irene Judin 
Innhold:  Villreinstatistikk fra 2002 som oppsummerer utbyttet under villreinjakta 
   i 2002 der tabell over felte dyr i 2002 av ulike kategorier i alle  
   villreinområdene blir presentert sammen med tillatt felte og felte dyr i 
   perioden 1980 -2002 for hele landet. Tallene for Hardangervidda,  
   Forelhogna og Ottadalsområdet blir diskutert og antall jegere som jaktet 
   i 2001 blir nevnt. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  70-71 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Spar de dårlige skuddene… 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 



Innhold:  En artikkel som presenterer hvordan skudd vil sitte på pappfigurer ved 
   skyting på ulike hold med innskyting på 100 meter. Dette for å sette 
   fokus på viktigheten av å lære våpen og ammunisjon å kjenne samt dine 
   egne og våpenets begrensninger før jakta starter. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  72-74 
 
 
Område/sted:  Lærdal, Årdal 
Tittel:   Lærdal-Årdal: Jakt igjen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Ein artikkel som fokuserer på året 2002 som ein merkedag for Lærdal-
   Årdal villreinområde då den første storbukken datt etter reetableringa 
   av villreinstammen i området. Artikkelen ser òg attende på den lange 
   prosessen og alt arbeidet som låg bak denne reetableringa med bl.a. 
   konfliktar i høve til tamreininteressar. Arbeidet med bedøving og  
   utsetjing av dei fyrste villreinane får òg mykje plass i artikkelen. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  76-79 
 
 
Område/sted:  Nordfjella 
Tittel:   Praktbok om Nordfjella 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort bokomtale om ei bok utgitt av Oddmund Lunde om Nordfjella. 
   Boka har fått tittelen ”Nordfjella – mellom Hallingskarvet, Hemsedal 
   og Sognefjorden”. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  79 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Kort og godt om villrein 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Noen sider som presenterer korte notiser fra villreinverdenen. Dette er 
   notiser som omhandler artikler om dyregraver på Hardangervidda, egen 
   bok om Trollheimsreinen skrevet av Nils Røv, sluttrapport fra REIN-
   prosjektet, premiering av uttak av små kalver i Setesdal-Ryfylke,  
   oppdatering av villreinpermen, forsvaret som kjørte berserk med  
   beltevogner i Nordfjella, merking av jerv i Knutshø og Snøhetta, prøver 
   av radioaktivitet i Ottadalen og til slutt TV2-opptak av et naturprogram 
   i Forelhogna med villreinen i sentrum. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  80-83 
 
 
Område/sted:  Setesdal-Ryfylke 
Tittel:   - Misvisende jaktstatistikk for jakta i Setesdal-Ryfylke 
Forfatter:  Karl G. Hoven 



Innhold:  En artikkel som tar for seg problemet med at jaktstatistikken blir  
   misvisende med stadig flere samjaktordninger og nærmest fri flyt av 
   kort over vald- og kommunegrenser. I statistikken blir da de enkelte 
   kommunenes fellingsresultater feil i og med at det er i den kommunen 
   kortet blir utstedt som fellingen blir registrert, uavhengig av hvor  
   reinen er felt. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område/sted:  Aurland  
Tittel:   Aurland Vestfjell: Ekte vestnorsk villreinterreng  
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel der forfatteren forteller om en jakttur inn i Aurland vestfjell 
   der han finner et svært interessant område. Et par år senere drar han inn 
   igjen for å undersøke villreinens beiteområder og oppleve naturen 
   nærmere. På den tredje turen påfølgende år forsøker han å finne rester 
   etter fangstanlegg som han mener bør finnes i området, noe som ikke 
   fører til de store resultatene. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  86-89 
 
 
Område/sted:  Nordfjella 
Tittel:   Fakta om Nordfjella 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som presenterer Nordfjella villreinområde og tar for seg 
   størrelse og beliggenhet, naturgrunnlaget, beiteforhold, reinens  
   områdebruk til ulike årstider samt inngrep og forstyrrelser som  
   Nordfjella er tungt belastet med. Videre blir noen resultater fra tellinger, 
   bestands- og kondisjonsundersøkelser, slaktevekter og gjennomsnittlig 
   felte dyr og fellingsprosent de siste år presentert. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  90-93 
 
 
Område/sted:  Hol, Nordfjella 
Tittel:   Er turistkommuner i stand til å ivareta villreinens beiteområder? 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som retter søkelyset mot hytteutbygging og utviklingen av 
   sti- og løypenettet i Hol kommune og hvilke virkninger dette har fått og 
   vil kunne få for beiteområdene til villreinen. Planarbeidet i kommunen 
   blir belyst og forfatteren spør seg om en kommune som satser så mye 
   på turisme, kan ivareta villreinens beiteområder godt nok. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  94-95 
 
 
Område/sted:  Tolga Østfjell 
Tittel:   Tolga Østfjell – speider etter utvidet samarbeid 



Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort notis som omhandler utviklingen av samarbeidet mellom Tolga 
   Østfjell villreinområde og Rendalen Renselskap. Videre blir jakta i 
   Tolga Østfjell 2002 presentert samt litt generelt om området. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  96 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Årsmelding fra styret i Villreinrådet i Norge, 2002 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Årsmelding fra styret i Villreinrådet i Norge 2002 som presenterer de 
   tillitsvalgte og ansatte, saker behandlet på diverse møter, ulike  
   prosjekter som a) Tiltaksplanen for norske villreinområder, b)  
   Forsvarets lavflyging, c) Tamrein/villrein, d) Villreinpermen, e)  
   Internett, f) Kurs Setesdal, g) Verdien av å ha villrein i fjellet og h) 
   Fjellenes år. Videre blir aktuelle saker som revisjon av reindriftsloven 
   og informasjonsvirksomhet, bladet Villreinen og Villreinrådets  
   økonomi omtalt.  
Årgang:  2003 
Sidetall:  97-101 
 
 
Område/sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Vanskelig å få oversikt over bestanden i Våmur-Roan 
Forfatter:  Ole Roer 
Innhold:  En artikkel om jakta i Våmur-Roan villreinområde 2002. Tildelte og 
   felte dyr av ulike dyrekategorier og gjennomsnittelige slaktevekter blir 
   presentert. Jaktutøvelsen, oppsynstjenesten og vanskeligheter med å få 
   oversikt over bestanden blir også omtalt. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  102 
 
 
Område/sted:  Forelhogna 
Tittel:   Prinsen av Persia fikk sitt gullgevir 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  En kort artikkel om Prins Andaroza Pahlavi, en merittert trofèjeger som 
   i 2002 drog til Forelhogna for å øke sin samling med et gullgevir av 
   villrein. Med innleid guide og sherpa felte han sin gullbukk. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  103 
 
 
Område/sted:  Forelhogna 
Tittel:   Biologisk mangfold i Forelhogna Nasjonalpark: Fjellet og sauen – og 
   samspillet 
Forfatter:  Graciela M. Rusch, Torgeir Nygård, Charlotte Spörndli, Jan Ove  
   Gjershaug og Christina Skarpe 



Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra innledningen av NINA`s 
   ”Sauebeiteprosjekt” der formålet er å undersøke samspillet mellom 
   saubeite og forandringer i fjellets naturtyper, planter og dyr. Forelhogna 
   blir brukt som undersøkelsesområde og denne artikkelen presenterer 
   resultater fra vegetasjonsundersøkelser, smågnagerfangster og  
   registreringer av fuglelivet i ulike vegetasjonstyper i tre områder øst i 
   Forelhogna. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  104-111 
 
 
Område/sted:   
Tittel:   Nina fra NINA kartlegger villreinjegerne 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort notis som presenterer en kartlegging av villreinjegernes  
   holdninger til forvaltning, jaktutøvelse og økonomi utført av Nina E. 
   Eide fra NINA. 
Årgang:  2003 
Sidetall:  112 
 
 
 



 
Område /sted:  Hjerkinn, Snøhetta 
Tittel:   Skytefeltet på Hjerkinn legges ned. Vil reinen få området tilbake? 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Et sammendrag av en oppdragsmelding der konsekvensene for villrein 
   ved ulike tilbakeføringsstrategier blir vurdert, her fokusert på hva som 
   skjer når skytefeltet på Hjerkinn legges ned og ulike brukerinteresser 
   står i kø for å utnytte dette området. Skytefeltområdet blir beskrevet, 
   både historisk, naturmessig, inngrepsmessig og som betydning for 
   villreinens beite- og arealbruk og hvilke konsekvenser ulike  
   tilbakeføringsstrategier vil få for villreinstammen på Snøhetta.   
Årgang:  2004 
Sidetall:  4-8 
 
 
Område /sted:     
Tittel:   Villreinens innvandring til Skandinavia  
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  En artikkel som tar for seg reinens innvandringshistorie i Skandinavia. 
   Undersøkelser innen fagområdene kvartærgeologi, botanikk, klima, 
   arkeologi med mer har gitt flere holdepunkter for en bedre tolkning av 
   innvandringshistorien. Artikkelen presenterer noen grunnleggende 
   forutsetninger for reinens innvandring og tilstedeværelse i ulike  
   perioder basert bl.a. på arkeologiske funn. Hvor reinen har vandret inn 
   fra og hvilken hærkomst den har blir også diskutert. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  10-17 
 
 
Område /sted:  Jylland, Danmark 
Tittel:   På villreinjakt i Danmark 
Forfatter:  Jørgen Holm 
Innhold:  En artikkel som omtaler spennende arkeologiske utgravinger og funn i 
   det sørlige Jylland som viser aktiviteter etter villrein og villreinfangst 
   for ca. 15000 år siden den tida Danmark var preget av tundra og arktisk 
   miljø. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  18-20 
 
 
Område /sted:  Dalsida, Lesja 
Tittel:   En britisk adelsmanns jakthistorier fra Dovrefjell: ”Mine jaktferier” – 
   Dalsida 1872 
Forfatter:  Sir Henry Seton-Karr, oversatt av Kjetil Bevanger 
Innhold:  Et kapittel fra boka ”My sporting holidays” med livlige beskrivelser av 
   villreinjakt i Dalsida på 1870-tallet. Sterke synspunkter på samenes 
   tamreindrift, presentasjon av lokale guider, opplevelser fra forfatterens 
   første villreinjakt og senere flere jaktturer i samme området samt  
   innpåstilling og felling av storbukker er av det som denne historiske 
   skildringen tar for seg. 



Årgang:  2004 
Sidetall:  22-30 
 
 
Område /sted:  Dalsida, Lesja 
Tittel:   Spennende registrering av 800 år gamle fangstanlegg i Lesjafjella 
Forfatter:  Runar Hole 
Innhold:  En artikkel som presenterer arbeidet med å registrere fangstminner i 
   Dalsida Statsallmenning i Lesja sommeren 2003, hovedsakelig et  
   fangstanlegg i Storsvartdalen. Gravenes plasseringer i terrenget,  
   gravenes størrelse og retning og andre funn i tilknytning til anlegget 
   presenteres. Videre blir reinens tradisjonelle trekkruter og tanker rundt 
   hvordan fangstfolkene levde og organiserte jakta skildret. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  32-36 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ei sjeldan interessant jegarhistorie 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Ei bokomtale av boka om storjegaren John Ruste ”I minnenes  
   lauvhytte” som er gitt ut på Snøhetta forlag. Soga om eit langt og variert 
   fjelljegerliv på Dovrefjell og Rondane for hundre år sidan vert no  
   tilgjengeleg for alle.  
Årgang:  2004 
Sidetall:  37 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinjakta 2003 – rekordlav felling 
Forfatter:  Terje Olav Rundtom og Madli Irene Judin 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2003 der tabell over 
   felte dyr i 2003 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med tillatt felte og felte dyr i perioden 1980 -2003 
   for hele landet. Tallene for Hardangervidda, Forelhogna og  
   Snøhetta blir diskutert spesielt med bakgrunn i lav felling og lave  
   kvoter.     
Årgang:  2004 
Sidetall:  38-39 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   ”Fjelloppsynshunden” – et undervurdert hjelpemiddel 
Forfatter:  Per-Erik Sannes 
Innhold:  En artikkel som setter fokus på fordelen ved å benytte hund under 
   utøvelse av reinsoppsyn. To situasjoner der hund ble brukt til å finne 
   igjen skadeskutt rein blir skildret. Dessuten blir egenskaper ved en god 
   ettersøkshund beskrevet. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  40-41 



 
 
Område /sted:  Våmur-Roan 
Tittel:   Forvaltning av villreinen i Våmur-Roan 
Forfatter:  Ole Roer 
Innhold:  En artikkel som setter fokus på arbeidet med å opparbeide en bedre 
   oversikt over villreinbestanden i Våmur-Roan villreinområde der  
   bestandssituasjonen har vært uklar i mange år. Tildelte og felte dyr av 
   ulike kategorier samt slaktevekter fra jakta 2002 blir også presentert. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  42 
 
 
Område /sted:  Oppdal 
Tittel:   Jakthistorie opp av isen i Oppdal 
Forfatter:  Tord Bretten og Ingolf Røtveit 
Innhold:  En artikkel som tar for seg funn av jaktpiler og pilspisser som er funnet 
   i tilknytning til snøfonner i fjellet i Oppdal kommune, spesielt somrene 
   2002 og 2003 som var spesielt varme. Det berettes om hva disse  
   funnene kan fortelle oss når det gjelder måter det ble jaktet på, hvordan 
   det ble jaktet på snøfonnene og hvilke type pilspisser som ble brukt til 
   ulike tider. Artikkelen forklarer også hvordan en kan gå fram ved leting 
   av pilspisser og hva en skal gjøre ved funn. En tabell som viser de 18 
   funnene i 2003 blir også presentert. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  43-49 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Viktig bok om menneskets forvalterrolle i naturen 
Forfatter:  Kjell Huseby 
Innhold:  En omtale av boka ”Hvitbok for kjøttspisere” skrevet av Jan Arve 
   Gjøvik og utgitt av Dovre Forlag i 2003. Boka er ment å skulle være 
   en håndbok i etisk argumentasjon for jegere og fiskere og gir et etisk 
   grunnlag for bruk av dyr til husdyr, kjæledyr og til rike opplevelser 
   gjennom jakt og fiske. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  50 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   ViSa – nytt løft for villreinen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En presentasjon av prosjektet Villrein og Samfunn (ViSa) som er et 
   bredt sammensatt arbeidsprosjekt om utfordringene i fremtidig  
   villreinforvaltning. Målet er å fremskaffe kunnskap for utvikling av nye 
   mål og tiltak som kan trygge fremtiden for villreinen som art,  
   høstingsressurs og opplevelse. Prinsipper for arbeidet, omfang, tidsplan, 
   oppdragsgiver (DN) og oppdragstaker (NINA) blir omtalt. 
Årgang:  2004 



Sidetall:  51-53 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fjellreven – høgfjellssymbol på randen av utryddelse 
Forfatter:  Arild Landa, Olav Strand, Roy Andersen, John Linnell og Nina Eide 
Innhold:  En artikkel som tar for seg fjellreven og setter fokus på den  
   tilbakegangen bestanden har hatt og presenterer mulige årsaker til dette 
   og hvorfor den har vansker med å øke igjen. Spesielt blir problemet 
   med konkurranse fra rødrev trukket fram som en viktig årsak. Videre 
   blir avlsprosjektet der fjellrev blir oppdrettet i fangenskap for så å bli 
   satt ut igjen, presentert. Mulige tiltak som rødrevbekjempelse og  
   støtteforing blir omtalt, samt det nasjonale overvåkingsprogrammet som 
   ble startet opp i 2003. En faktabolk om fjellreven finnes også til slutt i 
   artikkelen. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  54-59 
 
 
Område /sted:  Øst-Sibir 
Tittel:   Villmarksliv blant reinsdyrjegere i Øst-Sibir 
Forfatter:  Nils Røv  
Innhold:  En beretning der forfatteren forteller fra et vinteropphold hos evenkene 
   – en urbefolkning der villreinen betyr mye som føde og tamreinen er et 
   viktig husdyr. Evenkenes levevis med fokus på jakt på villrein -  
   hvordan jakta foregår, hvor viktig det er å få bytte samt ritualer før og 
   etter jakta, blir skildret. Tamreinholdet og hva reinen brukes til, natur 
   og klima på de øst-sibirske steppene og evenkenes historie basert bl.a. 
   på arkeologiske funn er også noe av det forfatteren beskriver fra sitt 
   opphold.    
Årgang:  2004 
Sidetall:  60-67 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Nytt standardverk om villrein – på norsk og engelsk 
Forfatter:  Svein Sæter 
Innhold:  Bokomtale om boka ”Villrein – fjellets nomade” skrevet av Kjetil 
   Bevanger og Per Jordhøy og utgitt av Naturforlaget. Dette er ei bok som 
   favner vidt – både i fortid og nåtid, biologi og jakt, trusler, forvaltning 
   og kultur. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  68 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Helseovervåkningsprogrammet for hjortevilt (HOP): Bruddskader og 
   andre traumer hyppigste dødsårsak 
Forfatter:  Atle Lillehaug 



Innhold:  Rapport fra helseovervåkningsprogrammet for hjortevilt (HOP) som 
   presenterer tall for fallvilt som var innrapportert fra HOP-kommunene i 
   2003. Kjønn, alder og art på de innrapporterte dyrene blir presentert 
   samt ulike dødsårsaker og diagnoser med ulike former for mekanisk 
   skade (traumer) som vanligste dødsårsak, avmagring og drukning  
   som nest vanligst og skuddskader, rovvilt og infeksjoner   
   som noe mindre vanlig årsaker. Artikkelen presenterer også Seksjonen 
   for vilthelse og forklarer hva HOP er. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  69-70 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Prøveinnsamling fra hjortevilt – ingen funn av salmonella 
Forfatter:  Atle Lillehaug 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra prøveinnsamling av avføring 
   fra de fire hjorteviltartene i forbindelse med jakta i årene fra 2001 til 
   2003. Prøvene ble undersøkt for salmonella, camphylobacter og  
   antibiotikaresistens. Resultatene var svært gode i det det ikke var noen 
   funn av salmonella, ett funn av camphylobacter og liten grad av  
   antibiotikaresistens. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  71-73 
 
 
Område /sted:  Rondane, Nord-Ottadalen, Snøhetta 
Tittel:   Når kraftlinjer og veier blir barrierer for villreinen 
Forfatter:  Ingunn Vistnes, Christian Nellemann, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra et forskningsprosjekt som hadde som mål å finne ut om 
   kraftlinjer eller veier kunne virke som barrierer for villrein, selv om det 
   var fysisk mulig for reinen å krysse dem. Reinens beitebruk ved å se på 
   lavslitasje på begge sider av kraftlinjer og veier i tre villreinområder; 
   Rondane, Nord-Ottadalen og Snøhetta, ble kartlagt. I områder som var 
   delt i to av parallelle kraftlinjer og vinterstengte veier, var det opptil 
   fem ganger mer lav på den ene siden enn den andre siden av  
   kraftlinjene, innen få kilometer i aktivt brukte beiteområder.  
   Resultatene viste at kraftlinjer klart ble oppfattet som en barriere av 
   villreinen. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  74-80 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreindelen av overvåkningsprogrammet: Rapport fra   
   villreintellingene i 2003 
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen 
   som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og variasjoner i  
   økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført overvåking etter 
   samme metodikk siden starten for over tjue år siden. Resultater,  



   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 
   i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane 
   Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og  
   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Kart over flyruter og  
   observasjoner under tellinger for de ulike områdene framstilles også. 
Årgang:  2004 
Sidetall:  82-91 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Årsmelding fra styret i Villreinrådet i Norge - 2003 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Årsmelding fra styret i Villreinrådet i Norge 2003 som presenterer de 
   tillitsvalgte og ansatte, saker som ble behandlet på diverse møter samt 
   ulike prosjekter som; Revisjon av villreinpermen, internett, fagseminar 
   Geilo 2003 og oppspill til Landsmøtet 2003. Videre blir arbeidet med 
   bladet Villreinen og Villreinrådets økonomi omtalt.  
Årgang:  2004 
Sidetall:  92-96 
 
 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   ”Villrein & Samfunn”  
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av sluttrapporten ”Villrein & Samfunn – en veiledning 
   til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell” som er en samlet 
   anbefaling fra en bredt sammensatt gruppe ressurspersoner.  
   Sammendrag av rapporten som gjengir de viktigste hovedpunkter og 
   anbefalinger. Rådgivningsgruppas sammensetning presenteres samt de 
   viktigste tilrådninger denne gruppa har i den framtidige forvaltningen 
   av villreinfjellene.  
Årgang:  2005 
Sidetall:  4-11 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Trer av etter 33 års virke    
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel, som i forbindelse med Jon J. Meli`s takk for seg som bl.a. 
   sekretær i Forelhogna villreinområde, presenterer den formidable  
   jobben han har gjort som redaktør for fagbladene Hoganreinen,  
   Villreinen og Hjorteviltet, som forvalter av Forelhogna villreinområde 
   og i flere andre verv innen villrein- og viltforvaltning. Ord fra bl.a. 
   Terje Skogland og Hans Haagenrud om Meli`s mangeårig innsats og 
   virke for villreinen siteres her.  
Årgang:  2005 
Sidetall:  12-15 
 
 
Område /sted:  Rendalen 
Tittel:   Oppdagelser i Rendalens fjellverden og områdene vest for Femunden  
Forfatter:  Per Olav Mathisen 
Innhold:  Artikkel som presenterer nye funn av fangstanlegg for villrein i  
   Rendalens fjellverden og reflekterer samtidig over hvilken betydning 
   villreinen hadde for disse fangstsamfunnene og hvilken innvirkning den 
   omfattende fangsten hadde på villreinbestanden. Fangstområdene ved 
   Elgpiggen og de nye oppdagelsene ved Søndre Spekesjø blir beskrevet, 
   samt de ulike typene fangstgropene som er funnet. Hvordan de var 
   oppbygd og hvordan de fungerte blir beskrevet og illustrert.  
Årgang:  2005 
Sidetall:  16-23 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Nybörjare i renfjället 
Forfatter:  Christina Skarpe 
Innhold:  En beretning fra en nybegynner på villreinjakt i Forelhogna  
   villreinområde der opplevelser gjennom fem døgn i villreinfjellet blir 
   levende skildret. Flere møter med villreinflokker, værforhold,  



   observasjoner av andre av fjellets innvånere, felling av kalv og transport 
   ned fra fjellet blir beskrevet.  
Årgang:  2005 
Sidetall:  24-26 
 
 
Område /sted:  Kongsvold og Dombås 
Tittel:   Nyttig repetisjon før jakt 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Referat fra to oppsynsmøter for oppsynpersonell med BPM i hhv  
   Snøhetta, Knutshø og Forelhogna villreinområder og Rondane Sør, 
   Rondane Nord og Ottadalsområdet rett før jaktstart i 2004.  
   Gjennomgang av relevant lovverk, type overtredelser, grunnen til å ha 
   et omfattende regelverk, fokus på jaktutøvelse, felles reaksjonsliste, 
   jaktutøvelsen i 2004 og en gjennomgang av avgjorte saker fra 2003 var 
   av de viktigste punktene som ble gjennomgått på de to møtene. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  27-29 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Stadig færre villrein felles 
Forfatter:  Terje Olav Rundtom og Madli Irene Judin 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2004 der tabell over 
   felte dyr i 2004 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med tillatt felte og felte dyr i perioden 1985 -2004 
   for hele landet. Flest dyr felt i Rondane, økning i Snøhetta og fortsatt 
   høg fellingsprosent i Forelhogna er av enkeltresultater som blir omtalt.  
Årgang:  2005   
Sidetall:  30-31 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Praktbok på norsk og engelsk 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort presentasjon av praktboka ”Villrein- fjellets nomade” av Kjetil 
   Bevanger og Per Jordhøy i forbindelse med at boka også er blitt  
   utgitt på engelsk. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  31 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Rapport fra villreintellingene i 2004 
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen 
   som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og variasjoner i  
   økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført overvåking etter 
   samme metodikk siden starten for over tjue år siden. Resultater,  
   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 



   i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane 
   Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og  
   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Kart over flyruter og  
   observasjoner under tellinger for de ulike områdene framstilles også. 
Årgang:  2005   
Sidetall:  32-38 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kalvetellinger – begrensninger og utfordringer 
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som, med bakgrunn i metodikken brukt under kalvetellinger 
   i Overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen, tar for seg 
   hvilke faktorer som er av betydning ved gjennomføring av  
   kalvetellinger. Dette er faktorer som tidspunkt, pelsfarge, flokkadferd, 
   områdebruk, skogstilhold, snøfonner, vegetasjon og topografi. Dessuten 
   blir de siste tilpasningene av metodikken i forhold til den nye digitale 
   hverdagen beskrevet. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  39-42 
 
 
Område /sted:  Russland 
Tittel:   Terje Skogland og Russland 
Forfatter:  Leonid Baskin (oversatt av Kjetil Bevanger) 
Innhold:  En lengre artikkel skrevet av Terje Skoglands russiske venn og kollega 
   Leonid Baskin der han forteller om ulike opplevelser fra feltlivet under 
   villreinforskning hovedsakelig hentet fra Russland. Spennende  
   fortellinger om isbjørn, strabasiøse turer, ulv, snøsau, funn av ukjente 
   villreinbestander og hvordan det var å jobbe under russiske forhold 
   presenteres her for å gi leseren noen svar på hvorfor Terje Skogland 
   valgte å tilbringe så mye tid blant russisk villrein, hva han opplevde og 
   hvordan han levde her under slitsomme og nøysomme kår, også etter at 
   han ble syk.  
Årgang:  2005 
Sidetall:  43-52 
 
 
Område /sted:  Dalsbygda 
Tittel:   Økt fokus på rypeforvaltningen 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som presenterer ulike forvaltningsrettede   
   forskningsprosjekter på rype knyttet hovedsakelig til Dalsbygda i Nord-
   Østerdalen. Hovedvekt legges på takseringene som er utført i ulike 
   prosjekter med ulike forskningsinstitusjoner og med ivrige lokale  
   rypejegere som viktige medarbeidere. Et prosjekt som undersøkte  
   dødsårsaker hos lirypekyllinger blir også presentert i artikkelen. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  53-57 
 



 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Munnskurv rammet moskusbestanden på Dovrefjell 
Forfatter:  Bjørn Rangbru 
Innhold:  En artikkel som omhandler et angrep av virussjukdommen munnskurv 
   på moskusbestanden på Dovrefjell sommeren 2004. Symptomer,  
   sjukdomsforløp, årsaker, lokaliteter hvor dyr ble avlivet og antall dyr 
   som ble funnet med symptomer blir beskrevet. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  58-59 
 
 
Område /sted:  Blefjell, Flesberg 
Tittel:   Ny aktivitet planlegges i Blefjellområdet 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som tar for seg planer som Flesberg kommune skisserer i sin 
   kommuneplan/utviklingsplan for perioden 2004-2025 der det tas sikte 
   på å øke aktiviteten i Blefjellområdet betydelig. Arbeidet med planen, 
   villreinsituasjonen i Blefjell og sannsynlige effekter på villreinen blir 
   presentert. Videre blir reaksjoner og synspunkt fra forskere, forvaltning, 
   utbyggerinteresser, villreinnemnd og villreinutvalg presentert. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  60-63 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinens kjøkkenkrok 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  En oppskrift på villreinburger med liste over ingredienser som behøves, 
   samt framgangsmåte ved tilberedning. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  63 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Digitale kart over villreinområdene 
Forfatter:  Kjetil Bevanger og Johan Danielsen 
Innhold:  En artikkel som tar for seg arbeidet med å lage digitale kart over  
   villreinområdene og som gir en sammenfatning av målsetning og status 
   for dette arbeidet som DN og NINA samarbeider om. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  64-65 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Vidde, vei og villrein 
Forfatter:  Bjørn Iuell, Kjetil Bevanger og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som tar utgangspunkt i den trusselen vei og jernbane  
   gjennom villreinområdene generelt og Hardangervidda spesielt utgjør 
   for våre villreinstammer. På bakgrunn av dette presenteres arbeidet med 



   kartlegging av beiteressurser på Hardangervidda samt bruken av GPS-
   halsbånd på rein for å kartlegge reinens bruk av vidda. Foreløpige 
   resultater presenteres i rapporten. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  66-70 
 
 
Område /sted:  Lordalen, Lesja 
Tittel:   Fangstanlegg og villrein-observasjoner i Lordalen 
Forfatter:  Runar Hole og Endre Hage 
Innhold:  En artikkel som presenterer reinfangstanlegget i Lordalen i Lesja  
   kommune der artikkelforfatterne gjorde registreringsarbeid i 2004. 
   Anlegget er unikt fordi det består av en stor del steinmura fangstgraver. 
   Plassering av gravene, funn av boplasser og reinstrekk i området blir 
   omtalt. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  71-74 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Slik opplevde jeg Svalbard 
Forfatter:  Hallvard Urset 
Innhold:  En artikkel som med bakgrunn i registreringer av Svalbardrein i regi det 
   nasjonale overvåkingsprogrammet for villreinområder, beskriver natur, 
   flora og fauna på Svalbard. Skildringer fra hver feltdag med  
   naturopplevelser, fotografering, overnatting mm gjennom de områdene 
   forfatteren og Per Jordhøy, leder av registreringsarbeidet, gikk gjennom 
   de dagene registreringsarbeidet varte. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  75-78 
 
 
Område /sted:  Kvikneskogen 
Tittel:   Stort anlegg på Kvikneskogen 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Kort notis om registreringer av fangstanlegg for rein på Kvikneskogen i 
   2004. Også funn i Forelhogna og fjellområdene mellom Rendalen og 
   Femunden. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  78 
 
 
Område /sted:  Setesdal-Ryfylkeheiene 
Tittel:   Villreinforvaltningen i Setesdal-Ryfylkeheiene ut av ”menigheten” 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  En artikkel som tar for seg prosessen som har foregått de siste årene når 
   det gjelder forvaltningen av Europas sørligste villreinstamme; Setesdal-
   Ryfylke villreinområde. Det gis et historisk tilbakeblikk på hva som har 
   skjedd i forvaltningen, hvordan roller og ansvar har vært fordelt og 
   tanker om hvordan dette har fungert på godt og vondt. Til sist trekker 



   forfatteren fram det positive som er på gang i forvaltningen av dette 
   villreinområdet. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  79-81 
 
 
Område /sted:  Sunnfjord 
Tittel:   Nye gener tilført Sunnfjordreinen 
Forfatter:  Sverre Hestad 
Innhold:  Ein artikkel som omtalar Sunnfjord villreinområde frå starten av då 
   Sunnfjord reinsdyrlag vart skipa i 1968 med mykje att og fram dei 
   fyrste åra. Vidare vert oppbyggjinga av laget, jakta som tok til i 1975, 
   utsetjing av rein i tre omgangar for å få nytt blod tilført flokken samt 
   problemet med tjuvjakt omtala. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  82-83 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Villreinens arealbruk i Snøhetta Øst 
Forfatter:  Lars Børve 
Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinens årssyklus; arealbruk og  
   bevegelsesmønster i forbindelse med vinterbeite, sommerbeite og  
   kalving og hvordan dette gradvis har endret seg i takt med økt  
   menneskelig aktivitet i enkelte områder av Snøhetta. Det rettes i  
   artikkelen søkelys på hva ferdselen i Stroplsjødalen og bruken av  
   Reinheim turisthytte har hatt av negativ innvirkning på villreinens 
   trekkruter og arealbruk. Det vises også til endring av trekkruter pga 
   aktiviteten i Hjerkinn skytefelt og hvordan veien inn til Snøheim og 
   anlegging av parkeringsplasser synes å være et problem for villreinen. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  84-86 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   ”Mat i siktet – med villrein i blinken” 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som presenterer et kursopplegg som innbefatter både  
   matkurs og villmarkskveld der retter av villrein står i fokus. Budalingen 
   Jens Storli tilrettelegger kurset og har utviklet det i samarbeid med 
   mesterkokk Hans Brimi. Målgruppa er i hovedsak jegere i bygder rundt 
   villreinområdene, med bygder rundt Forelhogna som de første som har 
   fått tilbudet.   
Årgang:  2005 
Sidetall:  88-89 
 
 
Område /sted:  London 
Tittel:   Våpenaristokratiets høyborg 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 



Innhold:  En artikkel som beskriver historien til Lorderifla, et perkusjonsvåpen 
   fra først på 1800-tallet som henger på en fjellgard i Hallingdal og som 
   også ble omtalt i Villreinen i 1996. Artikkelforfatteren forklarer  
   opprinnelsen til dette klenodiet blant annet gjennom et besøk til den 
   gamle og aristorkratiske bedriften James Purdey & Sons startet av 
   James Purdey i 1814 og som fortsatt produserer rifler og hagler.   
Årgang:  2005 
Sidetall:  90-91 
 
 
Område /sted:  Filefjell 
Tittel:   Hudkrem av reinsmjølk og moltefrø 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  En kort notis som presenterer produkt basert på reinsmjølk; hudkrem og 
   leppepomade som reineierne i Filefjell reinlag står bak, etter et  
   pilotprosjekt som startet i 2000 for å undersøke om det er mulig med 
   melking av reinsimler. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  91 
 
 
Område /sted:  Norefjell - Reinsjøfjell 
Tittel:   Villreinstammen i Norefjell - Reinsjøfjell 
Forfatter:  Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel som presenterer utviklingen og tilstanden til   
   villreinstammen i Norefjell – Reinsjøfjell fra 1991 til 2004 ved en tabell 
   som viser oversikt over årlige vintertellinger, felling fordelt på  
   dyrekategori og netto bestandstilvekst, en tabell som viser strukturen i 
   stammen etter jakt for hvert år samt en tabell som viser kalvedødelighet. 
   Tallene i tabellene blir gått inn på og forklart grundigere i artikkelen. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  92-94 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Vidda-kvote på 2500 villrein 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Referat fra det åpne villreinmøtet i Kinsarvik 5. mars 2005 som  
   presenterer årets villreinkvote, videre kjøreregler for   
   bestandsforvaltningen  på Hardangervidda og framtidige bestandsmål. 
   Videre blir ulike foredragsholdere nevnt og de temaene disse tok for 
   seg; bl.a. beiteundersøkelser, fiske på Hardangervidda og ViSa- 
   prosessen. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  95-96 
 
 
Område /sted:  Hallingdal 
Tittel:   Minneord om Trygve Haug 
Forfatter:  Ola Feten 



Innhold:  Eit minneord om Trygve Haug frå Ål i Hallingdal som døydde brått på 
   oppdrag i fjellet 26. sept 2003. Hans bakgrunn som skiløper, fjellmann 
   og friluftsmann vert skildra. Dessutan jobbar og engasjement som 
   mellom anna gjetar, oppsynsmann, lærar, fjellstyreleiar og medlem i 
   Nordfjella villreinutval. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  97 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   ”Et liv i norsk natur” av Olaf Heitkøtter 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Bokomtale av Olaf Heitkøtters praktbok ”Et liv i norsk natur” utgitt i 
   2004 på Snøhetta forlag. I boka tar han et tilbakeblikk på sitt liv i norsk 
   natur fra barndommen av til nyere tid krydret med flotte bilder. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  98 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   ”Hallingdal og ville fjell – mellom øst og vest” 
Forfatter:  Jan Hageland 
Innhold:  Bokomtale av Ola Vaagan Slåttens bok ”Hallingdal og ville fjell – 
   mellom øst og vest” utgitt i 2004. Boka er ei flott billedbok med en 
   samling små stubber fra opplevelser i naturen og mange små, fine dikt. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  99 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ny kulturhistorisk bok om jakt og fangst 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Bokomtale av boka ”Jakt og fangst i Nesset” utgitt av Nesset fjellstyre i 
   2004 som omhandler jakt og fangstkultur i de nordvestlige delene av 
   Snøhetta-området. Forfatterne og samlerne av stoffet til boka er Ann-
   Kristin Vike, Dag Ringstad og Per Einar Strand.  
Årgang:  2005 
Sidetall:  100 
 
 
Område /sted:  Sel 
Tittel:   Ny pris til Normann Heitkøtter 
Forfatter:  (ingen oppgitt) 
Innhold:  Kort notis i anledning at Norman Heitkøtter i fjor ble tildelt miljøprisen 
   for Sel kommune for sitt langsiktige arbeid og store innsats med å ta 
   vare på naturen og miljøet i fjellområdene i Sel og Rondane. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  100 
 
 



Område /sted:   
Tittel:   God norsk miljøpolitikk 
Forfatter:  Erik S. Winther 
Innhold:  Et innlegg fra leder i Rondane Sør villreinutvalg som takker ulvejegere 
   som under ulvejakten denne vinteren bl.a. skjøt et ulvepar som hadde 
   etablert seg i kalvingsområdet for villreinen i Rondane Sør. Også en 
   honnør til Stortingets behandling av rovviltmeldingen der det har lyttet 
   til innspill fra villreinutvalgene i Norge på dette området i   
   rovviltmeldingen. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  101 
 
 
Område /sted:  Nord-Gudbrandsdalen 
Tittel:   Verdensarv og villreinsenter 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som presenterer planene for og arbeidet med å få  
   kulturminnene og tradisjonene knyttet til villreinfangsten i Nord- 
   Gudbrandsdalen på UNESCOs verdensarvliste samt et forslag om et 
   nasjonalt villreinsenter med forskning og kunnskapsformidling på 
   Hjerkinn. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  102 
 
 
Område /sted:  Holtålen 
Tittel:   Fikk storbukk i gave 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel i forbindelse Jon J. Melis takk for seg etter 33 års virke som 
   formann og sekretær i Forelhogna villreinområde der det ble arrangert 
   en sammenkomst med gaveoverrekkelser i Aunegrenda samfunnshus. 
   En av gavene var gratis storbukkjakt høsten 2005. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  103 
 
 
Område /sted:  Forelhogna 
Tittel:   Villreinfjellet på sitt beste 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En kort beretning fra villreinjakt i Forelhogna der forfatteren var med to 
   bygdejegere på jakt i tre dager der de skjøt hver sin bukk. En jakttur 
   preget av ro og lite stress skildres. 
Årgang:  2005 
Sidetall:  104 
 
 
 



 
Område /sted:  Ottadalen         
Tittel:   Vil ikke ha 2005-jakta i reprise  
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som setter fokus på villreinjakta og oppsynstjenesten i 
   Ottadalsområdet i 2005 med bakgrunn i uheldige episoder som gav 
   negativ presseomtale og dårlig ry for villreinjakta i området. Først og 
   fremst gjaldt dette en episode der en indisk mangemillionær skjøt fire 
   bukker med ett skudd, men også andre episoder trekkes fram. Sentrale 
   aktører innen forvaltning og oppsyn i området beskriver deres syn på 
   det som skjedde og hvilke tiltak som skal settes inn for at lignende 
   episoder skal unngås i framtiden. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  4-7 
 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   Vellykket jakt på gavebukken 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel der forfatteren følger Jon J. Meli på storbukkjakt i  
   Forollhogna villreinområde, en gave han fikk etter å ha sagt takk for seg 
   etter 33 år som formann og sekretær i samme villreinområde.  
   Forberedelser til jakta, observasjon av dyr, posisjonering på en  
   bukkeflokk, felling av en storbukk og etterarbeidet beskrives. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  8-11 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   -Villreinrådet skal bestå 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Fra landsmøtet i Villreinrådet på Honne 2. og 3. juni 2005 der  
   Villreinrådets framtidige eksistens var hovedtema. På landsmøtet var 
   det full enighet om at Villreinrådet skal bestå som et bindeledd mellom 
   villreinområdene og som et informasjons- og serviceorgan med bladet 
   Villreinen, Villreinpermen og aktive hjemmesider som viktigste  
   arbeidsoppgaver. Valg av nytt styre presenteres også.   
Årgang:  2006 
Sidetall:  12-13 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Bruk nettstedet: villreinen.no 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av nettstedet villreinen.no som var operativt ved  
   årsskiftet 2004/2005, og som skal være en viktig informasjonskilde til 
   alle som er interessert i villrein. De viktigste tilbudene som finnes på 
   nettstedet presenteres her. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  14-15 



 
 
Område /sted:   
Tittel:   Rapport fra villreintellingene i 2005  
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt – villreindelen 
   som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og variasjon i  
   økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført overvåking etter 
   samme metodikk siden starten i 1991. Resultater, gjennomføringer og 
   kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger  i de områdene som 
   er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane Sør og Nord, Setesdal 
   Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og Reindalen på Svalbard, blir 
   presentert. Kart over flyruter og observasjoner under tellinger for de 
   ulike områdene framstilles også. 
Årgang:  2006   
Sidetall:  16-23 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Flere felte villrein 
Forfatter:  Terje Olav Rundtom og Madli Irene Judin 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2005 der tabell over 
   felte dyr i 2005 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med felte dyr i perioden 1996 -2005 totalt  
   for hele landet. En figur viser også kurver for tillat felte og felte dyr i 
   perioden 1980 – 2005. Bedring på Hardangervidda, flere felte dyr i 
   Snøhetta, høy fellingsprosent i Forelhogna og flest dyr felt i Rondane er 
   enkeltresultater som blir omtalt. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  24-25 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fortellingen om Koff 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En kort omtale av barneboka ” Koff – og livet under snøen”. En bok 
   skrevet av Arild Landa og illustrert av Elling Reitan som gir innsyn i 
   livet til jerven og andre dyr som lever i fjellet. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  24 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Bågåstøer i fjellet: -Mer tallrike enn før antatt 
Forfatter:  Runar Hole 
Innhold:  Artikkelen tar for seg registreringer av bågåstøer i fjellet. I hvilken 
   tidsperiode de ble benyttet, plassering og hvordan de var bygd i forhold 
   til terreng og reinens bevegelsesmønster. Videre hvordan de fungerte 
   med tanke på våpentype, skyteretninger og avstand til reinen. Spesielt 



   beskrives og illustreres et registrert anlegg ved Sjongshø i Lesja.  
   Artikkelen har flere bilder som viser ulike typer bågåstøer. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  26-29 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Rødrevbestanden mangedoblet i løpet av 60 år 
Forfatter:  Nina E. Eide, Even Røhnebæk, Barbara Zimmermann, Christian  
   Nellemann og Bjørn P. Kaltenborn 
Innhold:  Artikkel som tar for seg rødrevens kraftige bestandsvekst i fjellet som 
   knyttes opp til menneskets bruk og forvaltning av disse naturområdene. 
   Rødrevens bestandsvekst i fjellet og den innvirkningen denne  
   generalistarten har på mer spesialiserte høyfjellsarter blir diskutert. 
   Spesielt blir forholdet mellom rødrev og fjellrev omhandlet. Tall fra det 
   nasjonale overvåkningsprogrammet for fjellrev blir også presentert. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  30-31 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Er mangelen av store rovdyr årsaka til at raudreven stadig vinn nytt 
   terreng? 
Forfatter:  Arild Landa, Nina E. Eide og Tommy Sandal 
Innhold:  Ein artikkel som diskuterer årsaker til at raudreven stadig vinn nytt 
   terreng og korleis dette påverkar økosystemet og dermed andre arter i 
   fjellet. Konkurransen med fjellreven vert særskild omhandla.  
   Forfattarane set hovudfokus på den moglege effekten mangelen av store 
   rovdyr, i fyrste rekke jerv, har på raudreven og på økosystemet i fjellet.    
Årgang:  2006 
Sidetall:  32-33 
 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   Er høy kalvepredasjon årsaken til de senere års nedgang i   
   villreinbestanden i Forollhogna? 
Forfatter:  Kjetil Bevanger 
Innhold:  Artikkel som tar for seg en undersøkelse av viktige faktorer i  
   tilknytning til rekruttering og kalving med bakgrunn i en synkende 
   vinterbestand av villreinstammen i Forollhogna. Det ble spesielt satt 
   fokus på evt. kalvepredasjon. Det ble organisert et opplegg som skulle 
   følge reinen fra kalvinga startet i april/mai til ordinær kalvetelling i 
   juni/juli. Metodikk og metodiske problemer, resultater fra   
   undersøkelsen, diskusjon av resultatene og konklusjoner blir presentert i 
   artikkelen.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  34-40 og 42-44 
 
 
Område /sted:  Setesdal – Vesthei - Ryfyllkeheiene 



Tittel:   Villrein som bodberar for berekraftig forvaltning i SVR 
Forfatter:  Signe Sollien Haugå 
Innhold:  Eit innlegg frå Forvaltningssekretariatet Setesdal – Vesthei –  
   Ryfylkeheiane der det vert sett fokus på villreinen som bodberar for ein 
   berekraftig forvaltning av landskapsvernområdet der delar av  
   leveområdet for villreinstammen inngår.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  41 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Nye dyrearter i norsk natur 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En kort anmeldelse av boka ”Nye dyrearter i norsk natur” av Kjetil 
   Bevanger utgitt på Landbruksforlaget.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  44 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Variert arbeidsdag for villreinoppsynet i Snøhetta 
Forfatter:  Tord Bretten 
Innhold:  En artikkel som tar for seg de forskjellige arbeidsoppgavene  
   fjelloppsynet i Snøhetta og Knutshø utfører i tillegg til oppsyn med 
   villreinjakta. Arbeidsoppgaver som her beskrives er kontroll av  
   småviltjegere og fiskere samt informasjon til de samme gruppene. 
   Videre blir oppgaver i forbindelse med oppsynets rolle som  
   rovviltkontakt for SNO, sjekking og registrering av fjellrevhi,  
   registrering av ulike kulturminner samt arbeidsoppgaver i forbindelse 
   med moskusstammen i området beskrevet.    
Årgang:  2006 
Sidetall:  46-50 
 
 
Område /sted:  Stor-Elvdal 
Tittel:   Satser millioner på nytt rypeforvaltningsprosjekt 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som presenterer planer og målsetting for et nytt  
   rypeforvalningsprosjekt som er et samarbeidsprosjekt mellom Statskog, 
   Norskog, Høgskolen i Hedmark og NINA. Planene for dette prosjektet 
   ble lagt fram på et seminar på Koppang i februar og artikkelen beskriver 
   kort hvordan planene for prosjektet her ble presentert av sentrale  
   aktører. Dessuten resultater fra et tidligere gjennomført rypeprosjekt i 
   ulike deler av landet. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  51-52 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   -Rypejakt i Norge og Sverige kan ikke sammenlignes 



Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som tar for seg forskjellene i norsk og svensk rypejakt og 
   rypeforvaltning med bakgrunn i ulike konklusjoner fra norske og  
   svenske forskningsprosjekt. Fra svensk hold, ved rypeforsker Maria 
   Hörnell-Willebrand, konkluderes det med at jakt ikke påvirker  
   rypebestanden negativt, mens norsk forskning ved Hans Christian 
   Pedersen konkluderer med det motsatte. Dette forklares med mye større 
   jaktpress på norske rypeområder enn svenske og dermed et mye større 
   uttak av fugl. I Sverige er det store ujaktede områder som fyller på med 
   fugl der det jaktes, noe som mangler i Norge. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  54-55 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ekstra innsats gir stor forbedring 
Forfatter:  Tord Bretten 
Innhold:  I denne artikkelen tar forfatteren opp betydningen av å ha en god  
   fellingsstatistikk for villreinjakta. Statistikken gir rettighetshavere og 
   forskere viktige data om hvert enkelt dyr, noe som er avgjørende i en 
   god forvaltning av villreinstammene. Kontrollkort, innsamling av  
   kjever med tilhørende kjevelapp og veielister er viktige kilder for å 
   registrere data som er nyttige i forvaltningen av området. En tabell som 
   viser hva som registreres og hvordan kontrollen av data foregår i  
   Knutshø villreinområde, presenteres også i artikkelen.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  56-60 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Sjekk kjevedata på villreinen.no 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En kort artikkel som tar for seg prosedyren med innsamling av kjever i 
   forbindelse med villreinjakta. Det forklares hva som skjer med kjevene 
   og hvordan en som jeger kan få tilgang på informasjonen som NINA gir 
   med bakgrunn i data fra kjever som er samlet inn. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  61-62 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinens kjøkkenkrok – Finnbiff De Luxe 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  Oppskrift på et gourmetmåltid med finnbiff som hovedingrediens. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  62 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 



Tittel:   Vil miljøtunneler langs RV7 på Hardangervidda redusere veiens  
   barriereeffekt for villrein? 
Forfatter:  Kjetil Bevanger, Tobias Falldorf og Olav Strand 
Innhold:  En utredning som vurderer effekten for villreinen dersom det bygges 
   miljøtunneler på deler av RV7-strekningen over Hardangervidda.  
   Artikkelen tar for seg konsekvenser ved forstyrrelser av rein,  
   tilrettelegging for kryssing av vei samt hvordan reinen bruker de ulike 
   delene av Hardangervidda gjennom året, bl.a. basert på ny kunnskap 
   gjennom GPS-mottakere på villrein. Trekkruter i forhold til de fem 
   ulike tunnellalternativene samt totalbildet av forstyrrende element blir 
   diskutert. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  63-66 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinen og fangsten inn på verdensarvlista 
Forfatter:   
Innhold:  En kort artikkel som redegjør for arbeidet med å få villreinen og  
   villreinfangsten inn på verdensarvlista. Det fortelles om et prosjekt 
   igangsatt i 2004 som jobber for å nå dette målet samt en faggruppe som 
   jobber med geografisk plassering i forhold til reinens skyhet og  
   områdets sårbarhet. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  66 
 
 
Område /sted:  Oppdal 
Tittel:   -Du ska itj skue hoinn på håran! 
Forfatter:  Bernt Øien 
Innhold:  Ei kort jakthistorie fra Knutshø, der forfatteren beskriver en dag på 
   villreinjakt sammen med en tilfeldig jaktkompis som slo følge  
   undervegs. Historien fokuserer på denne jegeren som imponerte med 
   sin fysikk og jegerevner. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  67 
 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   En dag på tampen av brunsten 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En flott bildeserie fra sørdelen av Forollhogna først i oktober. Bildene 
   viser bl.a. øyeblikk fra bukkenes brunstkamper. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  68-69 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Skal formidle kunnskap og holdninger om villrein 
Forfatter:  Arne Nyaas 



Innhold:  En artikkel som presenterer DNT`s satsing på å stimulere til en bedre 
   forståelse for villreinens behov i fjellheimen. DNT retter seg mot  
   sentrale grupper som turledere, kursledere, hytte- til hyttevandrere samt 
   gjennom et eget skoleprosjekt mot barn og unge. En kort presentasjon 
   av DNT som organisasjon er også med. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  70-71 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   -Villreinens leveområder skal sikres 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Referat fra villreinseminaret som ble arrangert av    
   Miljøverdepartementet på Lillehammer i mars, der sikring av  
   villreinområder i regionale planprosesser var i fokus. Viktige momenter 
   og uttalelser fra foredragsholdere blir gjengitt. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  72 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Svar på de store spørsmålene – får vi det? 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  En artikkel som retter søkelyset på verdsettingen av villreinen opp mot 
   andre interesser i fjellet. Forfatteren spør seg hvem som skal forvalte 
   villreinen – en mindre gruppe av jegere og rettighetshavere eller bør 
   flere grupper inn i forvaltningen? Videre tas det opp om en tradisjonell 
   forvaltning rettet mot mest mulig stabile bestander og jamn avkastning 
   er mer riktig enn å forvalte stammene mer i pakt med de naturlige 
   svingningene som alltid har vært. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  73-75 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Interessant om Lesjaleira    
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En anmeldelse av boka ”Lesjaleira – landskap og fugleliv” utgitt på 
   Snøhetta forlag i 2005. Ei bok som forteller historien om dette unike 
   kulturlandskapet på Lesja. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  74 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Villreinen – fjellets aristokratiske nomade 
Forfatter:  Øystein Dahle 
Innhold:  En artikkel som med bakgrunn i forfatterens opplevelser og fascinasjon 
   for villreinen fokuserer på ulike trusler mot reinens leveområder  
   som kraftutbygging, veier og hyttebygging. Forfatteren peker også på 



   DNT`s beslutning om å frede deler av Hardangervidda mot  
   tilrettelegging for fotturister før vidda fikk nasjonalparkstatus som et 
   meget viktig tiltak for villreinen. Videre trekkes arbeidet med  
   nasjonalparkstatus fram som et viktig tiltak generelt for naturen  
   området. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  76-77 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Våre valg er avgjørende 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En artikkel som retter søkelyset mot hvilke endringer   
   samfunnsutviklingen har ført til for villreinen i form av fragmenterte 
   bestander, henvisning til dårligere beiteområder og utestenging fra 
   beiteareal. Det pekes på at villreininteressene må vike for andre  
   interesser, noe også lovverket bidrar til. Situasjonen i Nordfjella  
   villreinområde blir brukt som eksempel. Det er et ønske fra forfatteren 
   at kommunene vektlegger sikring av villreinens leveområder gjennom 
   en samordnet arealpolitikk i overensstemmelse med nasjonale  
   villreinmål.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  78-80 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Målrettet villreinforvaltning – skjøtsel av bestander og bevaring av 
   leveområder 
Forfatter:   
Innhold:  En presentasjon av en ny kurs- og fagbok innen forvaltningen av  
   hjortevilt. Denne boka oppsummerer kunnskapen om villrein og  
   villreinforvaltning. Boka inneholder bl.a. følgende evner:   
   myndighetenes mål, lovverket, jegerkulturen, biologi, jaktas betydning, 
   villreinens leveområder, overvåkingsprogrammer og planer og mål for 
   forvaltningen. Boka retter seg mot alle villreininteresserte som  
   grunneiere, jegere, vilt- og miljøforvaltere m.fl. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  80-81 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Norsk villreinforvaltning; hvordan deltar og påvirker ulike aktører 
   bestandsforvaltningen? 
Forfatter:  Hans Olav Bråtå 
Innhold:  En artikkel som på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse 
   presenterer hovedtrekk om hvordan systemet for bestandsforvaltning av 
   villrein fungerer. Alle medlemmer og varamedlemmer i villreinnemnder 
   og villreinutvalg ble spurt. Driftsplaner for villreinområdene, norsk 
   bestandsforvaltning samt samarbeid og tillit mellom ulike aktører i 
   forvaltningen er hovedområder som ble undersøkt.    



   Forvaltningssystemet fungerer ifølge svarene i hovedsak etter  
   intensjonen og den lokale villreinforvaltningen påvirker   
   bestandsforvaltningen mest.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  82-87 
 
 
Område /sted:  Voss 
Tittel:   På reinsjakt i Strandafjella 
Forfatter:  Johan Husdal 
Innhold:  Eit utdrag frå ”Jaktkrøniken 1934-1974” skriven av Johan Husdal vert 
   her gjengjeven. Forfattaren var ein ivrig villreinjegar og fortel her om 
   jakta på reinen frå 1935 til 1965 i fjellområda mellom Voss og Vik i 
   Sogn. Det vert fortald om fyrste slepp av innkjøpt tamrein i dette  
   fjellområdet i 1929. Vidare vert den fyrste jakta på reinen i 1935 skildra 
   med mykje urøynde jegrar og ei kaotisk jakt. Ein jaktdag frå krigens 
   dagar der forfattaren var med ein tysk general som kjentmann vert 
   skildra. Situasjonar frå villreinjakt i åra etter krigen, der det levande blir 
   fortald om leiting etter reinen, ei fortsatt tvilsam jaktutøving samt  
   strevsame turar i dårleg vær.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  88-94 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Tomas Sekse til minne 
Forfatter:  Jon J. Meli 
Innhold:  Et minnord om Tomas Sekse som blant annet sto for mange artikler i 
   Villreinen. Hans bakgrunn, utdannelse, arbeid og store engasjement i 
   politikk og fjellstyrearbeid blir beskrevet. Videre berettes det om hans 
   tilknytning og kjærlighet til fjellet og hans mangfoldige bidrag til  
   bladet Villreinen fra Vest-Vidda.   
Årgang:  2006 
Sidetall:  95-96 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Ny praktbok om norsk villrein 
Forfatter:  Roald Evensen 
Innhold:  En anmeldelse av boka ”Villreinens rike” skrevet av Trond Are Berge 
   og Arne Johs. Mortensen utgitt på Naturforlaget i 2005. I tillegg til en 
   god og beskrivende anmeldelse av boka der bruken av bildemateriellet 
   blir fremhevet, blir også forfatternes bakgrunn omtalt. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  96 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell 
Tittel:   Reinsjakt på Dovrefjell 
Forfatter:  Rune Moseng 



Innhold:  Forfatteren har her oversatt utdrag fra boka ”Thirty seasons in  
   Scandinavia” skrevet av Edward B. Kennedy, en engelskmann som 
   gjennom tredve år sist på 1800-tallet besøkte Norge jevnlig for å jakte 
   og fiske. Utdragene fra boka handler i første rekke om villreinjakt på 
   Dovrefjell med følge av lokale guider, men også om fiske rundt  
   omkring i Sør-Norge, møte med lokale kjentmenn, budeier og  
   grunneiere og utfordringen med å lære det norske språket.  
Årgang:  2006 
Sidetall:  97-102 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Ny rastragedie i villreinfjellet 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som omtaler snøraset som gikk nordøst for Bjorli  
   vårvinteren 2006 og som tok med seg ca. 200 av villreinstammen i 
   Snøhetta Vest. Det meste var drektige simler, noe som var et stort 
   tilbakeskritt for oppbyggingen av villreinstammen i området. Artikkelen 
   beskriver arbeidet med å grave fram dyrene og interessen for å bruke 
   det biologiske materialet i forskningssammenheng. Tidligere ras som 
   har forårsaket store tap av villrein i Norge, blir også omtalt. 
Årgang:  2006 
Sidetall:  103-104 
 
 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinen skal være premissleverandøren 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Artikkel som tar for seg myndighetenes innstramming av   
   hytteutbygging i villreinområdene ved å vise til eksempler der  
   miljøvernminister Helen Bjørnøy har sagt nei til utvidelser av  
   hytteområder. Det blir videre presentert tall fra SSB som viser hvilke 
   villreinkommuner som har flest fritidsbygninger og størst tetthet. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  4-5 
 
 
Område /sted:  Lom 
Tittel:   Bygger ikke i fjellheimen 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som gjennom et intervju med ordfører Simen Bjørgen tar for 
   seg Lom kommune og deres linje når det gjelder hytteutbygging og 
   motorferdsel i utmark. Kommunepolitikerene har valgt å legge seg på ei 
   linje som skiller seg fra andre kommuner ved sin forsiktige  
   hyttepolitikk og ved å være restriktive når det gjelder motorferdsel i 
   utmark. Stillhet og ro i fjellet er en målsetning og et fortrinn ved  
   markedsføringen av reiselivsproduktet Lom. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  6-8 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   -Det er plass nok til alle 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av Smuksjøseter Fjellstue i hjertet av Rondane og 
   vertskapet der. Roar Skaugen, som har drevet stedet i 30 år, forteller fra 
   oppstarten rundt 1950 og om utviklingen av turistbedriften fram til i 
   dag. Han kommer med råd og synspunkter når det gjelder forvaltningen 
   av fjellområdet i forhold til å drive en fjellstue i et område med store 
   villreininteresser. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  9-12 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane 
Forfatter:  Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg 
Innhold:  En artikkel fra Østlandsforskning som presenterer utviklingen i antall 
   fritidsboliger i Rondaneregionen og lokalisering i forhold til villreinens 
   leveområde. Kommunevise tall for antall fritidsboliger oppført i ulike 
   tidsperioder, blir vist i tabeller og figurer. Utviklingen fordelt på  
   Rondane sør og Rondane nord presenteres, samt et kart som viser  
   hyttekonsentrasjoner i forhold til villreinområdet. Det konkluderes med 



   at antall fritidsboliger øker, men det kan samtidig se ut som om hyttene 
   trekkes lenger vekk fra villreinens leveområde. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  13-16 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Fjellvandrerne og villreinen 
Forfatter:  Tor Punsvik og Vemund Jaren 
Innhold:  Tekst som i hovedsak er hentet fra boka ”Målrettet villreinforvaltning – 
   skjøtsel av bestander og bevaring av leveområder”. Den tar for seg 
   ferdsel i villreinområder og hvilke effekter den kan ha på villreinen. 
   Den forklarer hvorfor villreinen er så sårbar for forstyrrelse og stress og 
   hvordan forstyrrelse påvirker en villreinbestand direkte eller indirekte. 
   Variasjoner i sårbarhet for forstyrrelse mellom bestander og  
   dyrekategorier presenteres. Det blir satt søkelys på den tradisjonelle 
   ferdselen til fots eller på ski samt nye former for friluftsliv i fjellet i 
   forhold til å ta hensyn til villreinen.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  17-18 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   På villreinjakt med ”Tundra” 
Forfatter:  Simen Bretten 
Innhold:  En skildring av villreinjakt i Snøhetta øst der tidligere oppsyn i  
   Dovrefjell tar oss med på jakt sammen med jaktkamerater samt huskyen 
   Tundra. Det berettes om forberedelser, innlosjering, matlaging og alt 
   som hører med rundt selve jakta. Lokalisering av rein, ofte med god 
   hjelp av Tundra, samt posisjonering og selve fallet beskrives levende. 
   Det viktige etterarbeidet med slakting og håndtering av kjøtt får god 
   plass.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  19-23 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Flere felt villrein 
Forfatter:  Madli Irene Judin og Trond Amund Steinset 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2006 der tabell over 
   felte dyr i 2006 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med felte dyr i perioden 1996 -2006 totalt  
   for hele landet. Noen enkeltresultater blir kommentert: Økende  
   utbytte på Hardangervidda, Vinje den største villreinkommunen, høy 
   fellingsprosent i Forollhogna og Oppland det største villreinfylket. 
Årgang:  2007   
Sidetall:  24-25 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 



Tittel:   Kongeørn og villrein 
Forfatter:  Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som tar for seg kongeørnas predasjon på villrein. Det  
   presenteres tilfeldig materiale fra observasjoner som er gjort av  
   kongeørn som angriper villrein i forbindelse med annet feltarbeid på 
   Hardangervidda. Det er ikke gjort systematiske studier på dette feltet, 
   men ut fra disse observasjonene kan det tyde på at ørna har utviklet 
   rovdyratferd i forhold til rein, tilsvarende har reinen utviklet anti- 
   predatoratferd overfor ørn. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  26-30 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Viddareinen gjennom året 
Forfatter:  Olav Strand, Tobias Falldorf og Kjetil Bevanger 
Innhold:  En presentasjon av resultater fra NINA sine studier av villreinstammen 
   på Hardangervidda der GPS-teknologien er tatt i bruk. Det fokuseres 
   her på økologiske resultater fra prosjektet, med reinens bruk av vidda 
   gjennom året med store årstidsvariasjoner, som det sentrale. Tre  
   årstider; kalvinga, sommeren og vinteren blir sett på i detalj. Resultater 
   når det gjelder aktivitetsnivå, vandringer og araealbruk presenteres og 
   diskuteres ut fra blant annet områdets særtrekk, beitetilgjengelighet og 
   kvalitet samt menneskelig aktivitet. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  31-35 
 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   ”opplev Forollhogna” – langt på vei et standardverk i forvaltning 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  Bokanmeldelse av boka ”opplev Forollhogna” skrevet av Karl H. Brox, 
   Per Jordhøy og Jon J. Meli og utgitt av Snøhetta forlag og   
   Villreinutvalget i Forollhogna i 2006. Bruken og forvaltningen av 
   området, lokalkunnskap og fagkunnskap, resultater fra   
   forskningsprosjekter på villrein, ny kunnskap om tidligere tiders fangst 
   av rein, geologi, flora og fauna er viktige temaer i boka. Den er rikt 
   illustrert med flotte naturfotografier.   
Årgang:  2007 
Sidetall:  36 
 
 
Område /sted:  Setesdal  
Tittel:   Når villrein sender SMS-meldinger 
Forfatter:  Tor Punsvik og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som tar for seg prosjektet som er igangsatt i Setesdal  
   Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder der radiomerking skal gi 
   kunnskap om bl.a. villreinens områdebruk. Formålet med prosjektet, 
   utfordringer og hovedproblemstillinger, ambisjoner, eierskap og  
   framdriften i prosjektet blir presentert. 



Årgang:  2007 
Sidetall:  37-40 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Min mening: - Fjellet er vårt 
Forfatter:  Asbjørn Amble 
Innhold:  Eit lesarinnlegg som skildrar gleden ved å oppleve fjellet på ulike vis, 
   og som samstundes rettar kritikk mot byråkratar som har teke eigedom 
   over fjellet og ikkje høyrer på bygdefolket. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  41 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Kvar held reinen seg? 
Forfatter:  Johan Vaa 
Innhold:  Ein artikkel som peikar på at det finst to slag kunnskap: den formelle og 
   den uformelle. I radiomerkingsprosjektet på Hardangervidda er det 
   kome fram ein del formell kunnskap som forfattaren meiner det er 
   farleg å konkludera sikkert med utan å trekkje inn den meir uformelle 
   kunnskapen frå erfaringer som er gjort gjennom mange år. Det vert i 
   den samanheng presentert fellingsstatistikk frå midtvidda som syner ein 
   annan arealbruk enn prosjektet har funne, og som difor ikkje kan  
   konkludera med at reinen skyr områder med ferdsel frå turistar, men må 
   vera open for langtidssvingningar i arealbruken.   
Årgang:  2007 
Sidetall:  42-43 
 
 
Område /sted:  Vuludalen, Stor-Elvdal 
Tittel:   I Barths fotspor – villreinfangst i Vuludalen 
Forfatter:  Runar Hole og Elling Utvik Wammer 
Innhold:  En artikkel som beskriver fangstanlegget i Vuludalen som er et av de 
   største fangstgropsystemene i Rondane kartlagt av Sonja og Edvard K. 
   Barth. Med bakgrunn i dateringer som er gjort av gropene diskuteres det 
   hvem fangstfolkene var og hvor de bodde, når fangstgropene var  
   i bruk og om de var fra samme tid eller fra ulike epoker og om det var 
   flere fangstanlegg eller ett stort. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  44-49 
 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   Bukkekamp i Forollhogna 
Forfatter:  Rune Fossøy 
Innhold:  Beretning om en tur inn i Forollhogna på jakt etter opplevelser og gode 
   bilder av rein i brunst. Forfatteren opplever en dramatisk bukkekamp 
   der to storbukker kjemper på liv og død i en halv time, før den ene må 
   gi tapt. 



Årgang:  2007   
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:  Lordalen, Lesja 
Tittel:   Eit framifrå fangstanlegg for rein i Lordalsfjella 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Ein artikkel som skildrar fangstanlegget ved Fellingvatnet i Reinheimen 
   oppdaga av fangstminnegranskaren Øystein Mølmen. Konstruksjon, 
   utforming og funksjon i høve til reinstrekket vert skildra. Kart og bilete 
   illustrerer dette godt. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  52-57 
 
 
Område /sted:  Lordalen, Lesja 
Tittel:   Fangstanlegget ved Fellingvatnet i et kulturhistorisk perspektiv 
Forfatter:  Espen Finstad og Anitra Fossum 
Innhold:  En artikkel som tar for seg den kulturhistoriske sammenhengen ved 
   fangstanlegget ved Fellingvatnet i Reinheimen. Alder på fangstanlegget 
   blir diskutert og sammenlignet med lignende fangstanlegg andre steder 
   der bruksperioden er bedre kjent. Videre blir samfunnet som dannet 
   rammen omkring bruken av fangstrusa ved Fellingvatnet diskutert. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  58-61 
 
 
Område /sted:  Tynset og Folldal 
Tittel:   Kikkertens betydning i reinsfjellet – samt gleden ved kløving 
Forfatter:  Bernt Øien 
Innhold:  En beretning fra villreinjakt der betydningen av en god kikkert blir 
   demonstrert ved situasjoner der rein blir oppdaget. Videre blir felling av 
   storbukk beskrevet samt slitet med å frakte ut kjøttet. Et mislykket 
   forsøk på å bruke kløvhest på neste jakttur beskrives, samt en  
   avsluttende tur der det felles en kalv. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  62-64 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Konsekvensar av tannslitasje hos svalbardrein 
Forfatter:  Vebjørn Veiberg, Atle Mysterud og Rolf Langvatn 
Innhold:  Ein artikkel som presenterar resultat frå eit forskningsprosjekt på  
   Svalbardrein der graden av tannslitasje relaterast til dei direkte  
   konsekvensane dette har for reinen si næringsutnytting. Materialet syner 
   mellom anna korleis aldersrelatert tannslitasje fører til dårlegare  
   tyggeeffektivitet.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  65-67 
 



 
Område /sted:  Lofthus, Hardanger 
Tittel:   Attraktiv jakt- og fiskelinje 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som presenterer jakt- og fiskelinja ved Hardanger  
   Folkehøgskule. Den tar for seg alle jakt- og fiskeaktivitetene som denne 
   populære linja, og lærer Karl Gunnar Hoven, kan tilby elever fra ulike 
   deler av landet. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  68-71 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2006 
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand  
Innhold:  En oppsummering fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  
   villreindelen som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og  
   variasjon i økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført  
   overvåking etter samme metodikk siden starten i 1991. Resultater, 
   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 
   i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane 
   Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og  
   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Resultatene publiseres også på 
   NINA sine hjorteviltsider på internett. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  72-73 
 
 
Område /sted:  Snøhetta 
Tittel:   Svarthøskredet i Snøhetta; håndtering og prøvetaking av dyrene  
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som tar for seg arbeidet som ble gjort i forbindelse med 
   snøskredet som tok med seg en stor reinsdyrflokk i Svarthøa i Snøhetta 
   vest. Hele arbeidsprosessen og metodikken i prøvetaking av prøver blir 
   beskrevet fra den dagen dyrene ble funnet til etterkontroll av rasstedet 
   blir gjort når snøen er borte. Rekognosering, ettersøk etter skadde dyr, 
   utgraving av dyr, nedfrakting, slakting, prøvetaking, etterkontroll og 
   analysering blir beskrevet.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  74-79 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   På ettersøk med gråhund 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En kort artikkel som beskriver forfatterens ettersøk etter en skadeskutt 
   reinsbukk i Nordfjella villreinområde. Med hjelp av elghunden Bonzo, 
   blir bukken funnet og avlivet. Den har da en skade nede ved klauven 
   etter en prosjektildel. 
Årgang:  2007 



Sidetall:  80 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinens kjøkkenkrok – gravet ytrefilèt av villrein 
Forfatter:  Rolf Øvrum 
Innhold:  En framgangsmåte for graving av villreinkjøtt, her ytrefilèt, samt tips til 
   hvordan den kan serveres. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  81 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nordfjella informerer via www.villreinen.no 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En kort notis som tipser om at oppsynsrapport fra Nordfjella  
   villreinområde er lagt ut på nettstedet www.villreinen.no. Videre blir en 
   kort oppsummering av oppsynsrapporten presentert.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  81 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda nasjonalpark 25 år 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En reportasje fra markeringen av 25-års jubilèet for Hardangervidda 
   nasjonalpark, hvor Fylkesmannen i Hordaland hadde invitert til  
   konferanse. Det refereres fra en paneldebatt satt sammen av  
   representanter fra grunneiersida, forvaltningsaktører og   
   interesseorganisasjoner der hovedtemaet var om verdiene på Vidda ble 
   forvaltet rett. Videre hvilken betydning det har vært for bruken av 
   Vidda at det gjennom 25 år har vært en nasjonalpark med verneregler.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  82-84 
 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   På jakt med tunge videoskyts 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av Per Forsetlund fra Singsås som har premierevisning 
   av jaktfilmen ”Jakten på Hognabukken”. Han har tidligere gitt ut flere 
   jaktfilmer med villrein, rype og jakt i Sør-Afrika som temaer, og  
   kommer i tillegg snart med en film om elgjakt. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  85-87 
 
 
Område /sted:  Nord-Gudbrandsdalen 
Tittel:   Historisk unike funn fram i dagen 
Forfatter:  Per Jordhøy 



Innhold:  Ein artikkel som presenterar fortidsfunn oppdaga i 2006, knytta til 
   fangst av rein. Dette året har fonnene i fjellheimen vore historisk småe, 
   noko som har avdekka nye fortidsminne. I tillegg har reparasjon av 
   Aursjødemningen med tilhøyrande nedtapping gjeve høve til å finna 
   spor etter fangstfolk.  
Årgang:  2007 
Sidetall:  88-91 
 
 
Område /sted:  Setesdal 
Tittel:   Kjært barn har mange navn: Heibergheiene, Njardarheim Veidemark, 
   Njardarheim 
Forfatter:  Lars Arne Bay 
Innhold:  Ein artikkel som fortel om bakgrunnen til Thorvald Meyer Heiberg som 
   kjøpte opp store fjellområde i Sør-Norge på byrjinga av 1900-talet. Sitat 
   frå dagboknotat presenterast og gjev innsyn i kva tankar og idear han 
   hadde med oppkjøpa. Her vart etterkvart forvaltningen av villrein  
   sentralt saman med ei tilrettelegging og økonomisk utnytting som var 
   langt føre si tid. Overtaking av eigedommen ved Quisling under krigen 
   og staten etter krigen vert òg omhandla. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  92-94 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Hardangervidda 
Forfatter:   
Innhold:  En kort notis som presenterer statistikk fra villreinjakta på   
   Hardangervidda 2006. Kommunevis fordeling av kvote og felte dyr 
   presenteres, samt den totale fordelingen på bukk, simle, ungdyr og 
   kalv. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  94 
 
 
Område /sted:  Rondane 
Tittel:   Just Thoner`s møte med reinsjegere i Rondane 1901 
Forfatter:  Rune Moseng 
Innhold:  Utsnitt av Just Thoner`s artikkel fra DNT`s årbok for 1907, der han 
   skildrer opplevelser han hadde på en lengre tur i Rondane sammen med 
   lokale reinsjegere. Reinsjegerenes lynne og væremåte blir levende 
   skildret i artikkelen sammen med gode beskrivelser av hvordan han 
   opplevde Rondanes fjell og natur.   
Årgang:  2007 
Sidetall:  95-97 
 
 
Område /sted:  Friisvegen 
Tittel:   Skaffet kongelig mat i en fei 
Forfatter:  Arne Nyaas 



Innhold:  En presentasjon av forfatteren, professoren og jegeren Jens Andreas 
   Friis med utgangspunkt i Friis-bua og steinmonumentet til minne om 
   Friis og ”Kongsbukken” som han felte i 1860. Det er også et utdrag fra 
   Friis bok ”Tilfjelds i Ferierne” der jakten på kongsbukken blir skildret, 
   da en gard i bygda raskt trengte reinssteik i forbindelse med kongelig 
   besøk. Videre er det en faktadel hentet fra Wikipedia om Friis og hans 
   arbeid som forfatter og språkforsker der det samiske språk var sentralt.   
Årgang:  2007 
Sidetall:  98-100 
 
 
Område /sted:  Ottadalen og Snøhetta 
Tittel:   Viktig undersøkelse gjennomført 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Hovedtrekk fra en spørreundersøkelse blant villreinjegere i Ottadalen 
   og Snøhetta som en del av NJFFs arbeid med å gjøre jakta mer human. 
   Resultater som omhandler jegernes alder, kjønn, jakterfaring, omfang 
   av øvelsesskyting, antall felte dyr, jaktmåte, skytestilling,   
   samarbeidsjakt, skuddavstand, skudd på dyr i bevegelse, bom- og  
   skadeskudd mm blir presentert. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  101-104 
 
 
Område /sted:  Hardangervidda 
Tittel:   Avlivet 19 skadde dyr 
Forfatter:   
Innhold:  En kort notis som er hentet fra oppsynsrapporten for Hardangervidda 
   der antall lovbrudd, skadde dyr samt jaktutøvelse blir presentert. 
Årgang:  2007 
Sidetall:  104 
 
 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   Forventede klimaendringer og ei framtid for villreinen 
Forfatter:  Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som tar for seg hvilke effekter en klimaendring vil kunne 
   komme til å få på norske villreinstammers livsmiljø. Erfaringer fra 
   Svalbard blir brukt for å skissere framtidsbilder for reinen på fastlands-
   Norge. Det blir diskutert mulige framtidige klimaendringer og forventa 
   effekter på reinens arealbruk og bestandsdynamikk i noen utvalgte 
   villreinstammer i Norge. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  4-8 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kalving og klima – kalvingstidspunktet i et skiftende miljø 
Forfatter:  Øystein Holand, Mauri Nieminen, Knut H. Røed og Atle Mysterud 
Innhold:  En artikkel som beskriver et forsøk der hensikten var å se på hvilken 
   effekt ulik paringstidspunkt på simler hadde på simlas drektighetstid og 
   investering i kalven. Forsøket gikk bl.a. ut på å bedekke to simlegrupper 
   med 20 dagers mellomrom. Resultatet viste 12 dagers gjennomsnittlig 
   kalvingstidspunkt, altså en forkortning av drektighetstid. Videre viste 
   vekter på kalver og simler at simler som fødte seint ikke kompenserte 
   dette med økt investering i kalven. Simler som ble seint paret  
   produserte et overskudd av simlekalver. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  10-14 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   En tropisk parasitt hos rein 
Forfatter:  Rolf Egil Haugerud og Arne C. Nilssen 
Innhold:  Med bakgrunn i et lite bilde i Villreinen 2007 som viste parasitter  
   funnet i bihulene på en rein felt under jakt i Setesdal Ryfylke, beskriver 
   artikkelforfatterne her nærmere det nesten sensasjonelle funnet,  
   geografisk sett, av parasittarten Linguatla arcitica – reinens bihulemark. 
   Bihulemarkens biologi og livssyklus omtales.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  15-19 
 
 
Område /sted:  Dovre 
Tittel:   Husmorferie – en jaktdokumentar 
Forfatter:  Line Bretten Aukrust 
Innhold:  En skildring fra en jakttur på Dovre der jaktopplevelser blir levende 
   beskrevet. Forfatteren forteller om forberedelser, jaktsituasjoner og 
   etterarbeidet med villreinjakta. Dessuten beskrives andre   
   naturopplevelser og tanker rundt det å jakte rein. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  20-23 



 
 
Område /sted:  Forollhogna 
Tittel:   Jegerundersøkelsen i Forollhogna høsten 2007 
Forfatter:  Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som beskriver og oppsummerer en spørreundersøkelse 
   foretatt av villreinutvalget og NINA blant jegere i Forollhogna høsten 
   2007. Målsetningen var å lære mer om hvilke dyr jegerne feller. Bl.a. 
   ble det kartlagt hva jegerne mente kjennetegnet et fint dyr av ulike 
   typer. Jegerne ble også oppfordret til å ta bilder av de felte dyrene til 
   bruk for å ta ulike mål av dyrene.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  24-26 
 
 
Område /sted:  Nordfjella 
Tittel:   Nuteguten 
Forfatter:  Per Aksel Knudsen 
Innhold:  En liten artikkel som beskriver en reinskalv som slo seg til på stølen 
   Grønenut og fikk navnet Nuteguten. Mora døde sannsynligvis på  
   sommeren og kalven ble etterlatt alene. Kalven ble så satt ut i  
   Nordfjella i nærheten av artsfrender med håp om at den vil klare seg 
   godt. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  27 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Kalving i sør 
Forfatter:  Olav Strand 
Innhold:  En artikkel som setter fokus på reinens kalvingsområder i Langfjella. 
   Det forklares i kortet trekk om de områdevise forskjellene i reinens 
   bruk av kalvingsområder på Hardangervidda og Setesdal Ryfylke. 
   Reinkalvenes evne og tilpasning til å overleve de første dagene  
   beskrives. Det blir også satt fokus på problemstillingen ved om jakt 
   fører til en form for anti-evolusjon ved at de store dyrene i stammen tas 
   ut.   
Årgang:  2008 
Sidetall:  28-30 
 
 
Område /sted:  Norefjell - Reinsjøfjell 
Tittel:   Atferdsresponser hos villrein overfor skiløper og kiter 
Forfatter:  Marte Synnøve Lilleeng, Jonathan E. Colman, Magnus Dehli Vigeland, 
   Bjørn Dahle og Eigil Reimers 
Innhold:  En artikkel basert på en mastergradsoppgave som tar for seg villreinens 
   atferdsrespons ved direkte provokasjon fra skiløper og kiter. Målet 
   var å se hvilke påvirkninger kiteskiing har på frykt- og fluktatferd hos 
   villrein. Resultatene viste bl.a. at villrein i Norefjell-Reinsjøfjell viste 



   kraftigere og tidligere reaksjoner på forstyrrelser fra kiteskiere enn 
   skiløpere.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  31-34 
 
 
Område /sted:  Sjodalen i Vågå 
Tittel:   Veolianlegget – det store fangstanlegget i Sjodalen 
Forfatter:  Kjersti Tidemansen og Jan Stokstad 
Innhold:  Ein artikkel som presenterer fangstanlegget for villrein i Sjodalen i 
   Vågå kommune. Korleis fangstanlegget vart bygd opp, utforma og 
   plassert i landskapet i høve til reinen sine trekkruter og bruk av  
   området, vert belyst. Vidare vert samfunnet og kulturen rundt folka som 
   dreiv denne fangsten av villrein skildra. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  35-38 
 
 
Område /sted:  Aursjøen, Lesja og Nesset 
Tittel:   Overraskende dateringer 
Forfatter:  Runar Hole 
Innhold:  En artikkel som presenterer resultater fra dateringer av organisk  
   materiale i fangstgroper som ble gravd ut i Aursjøen i Lesja og Nesset 
   kommuner da fangstgroper ble tilgjengelige ved nedtapping av  
   magasinet i 2006. Resultatene var overraskende da det ble funnet en
   fangstgrop som kunne dateres så langt tilbake i tid som 790–520 f.kr. 
   mens en annen ble datert til tida mellom 1445 og 1470 e. kr.  
   Høykonjunkturperioden for fangst var rundt 1200-tallet. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  39-42 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Hvordan forvalte Svalbardreinen? 
Forfatter:  Tor Punsvik og Ronny Aanes 
Innhold:  En artikkel som tar for seg svalbardreinen i forbindelse med den første 
   forvaltningsplanen for svalbardrein som kommer på plass i 2008.  
   Historikk og forvaltning av svalbardreinen presenteres samt dens  
   tilpasninger til et liv i arktisk klima, både kroppslige tilpasninger og 
   tilpasninger ved bruk av områder. Hvilke kunnskapsbehov som trengs 
   og hva som bør vektlegges i en bestandsplan diskuteres.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  43-45 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Reinsjakt på Svalbard i 2007 
Forfatter:  Tor Punsvik 
Innhold:  Reinsjakta på Svalbard i 2007 presenteres i denne artikkelen. Rammene 
   og organiseringen av reinsjakta, bestandskartlegging i forkant av jakta, 



   fellingsresultatene samt oppsynsordningene omtales. Jaktområder vises 
   på kart. 
Årgang:  2008  
Sidetall:  46-48 
 
 
Område /sted:  Svalbard 
Tittel:   Nytt dataprogram for behandling av reinjakt på Svalbard 
Forfatter:  Vidar Bakken og Tor Punsvik 
Innhold:  En presentasjon av et nytt dataprogram for behandling av søknader, 
   trekking av jakt samt datainnsamling for reinjakt på Svalbard.  
   Programmets oppbygging og funksjoner beskrives.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  48-49 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Noen bilder fra villreinjakta 2007 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av et knippe med bilder av felte rein fra ulike  
   villreinområder hentet fra Jeger, hund og våpen fra villreinjakta i 2007. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  50-51 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   4670 villrein felt i 2007 
Forfatter:  Statistisk sentralbyrå 
Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2007 der tabell over 
   felte dyr i 2007 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  
   presentert sammen med felte dyr i perioden 1996 -2007 totalt  
   for hele landet. Noen enkeltresultater blir kommentert: Redusert felling 
   på Hardangervidda, høyest fellingstall i Rondane villreinområde, 
   økt fellingstall i Forollhogna og Oppland det største villreinfylket. 
Årgang:  2008   
Sidetall:  52-53 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene 
   fra villreintellingene i 2007 
Forfatter:  Roy Andersen, Per Jordhøy, Olav Strand 
Innhold:  En oppsummering fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  
   villreindelen som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og  
   variasjon i økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført  
   overvåking etter samme metodikk siden starten i 1991. Resultater, 
   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 
   i 2007 i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, 
   Rondane Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og 



   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Resultatene publiseres også på 
   NINA sine hjorteviltsider på internett. 
Årgang:  2008   
Sidetall:  54-55 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinmannen 
Forfatter:  Kjell Haugerud 
Innhold:  En presentasjon av Per Jordhøy. Lesjing som utvandret til Trøndelag og 
   ble rådgiver i NINA. I dette intervjuet forteller han om ulike sider ved 
   det å jobbe som villreinforsker og problemstillinger og utfordringer i 
   forvaltningen av villreinen. Spesielt blir det fokusert på villreinen i 
   Rondane og arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan 
   for Rondane, der hans rapport ”Problematikk omkring ferdsel og  
   villrein i Rondane” er sentral.   
Årgang:  2008 
Sidetall:  56-59 
 
 
Område /sted:  Lesja 
Tittel:   Glimt frå eit utruleg fjelliv – om friluftsmannen, jegeren, historikaren 
   og offiseren Øystein Mølmen 
Forfatter:  Per Jordhøy 
Innhold:  Ein presentasjon som med basis i forteljingar frå hyttebøker i  
   Lesjafjellet, gjev eit mangfoldig glimt av Øystein Mølmen si store 
   interesse for det som skjer i fjellet og det virket han har utført i mange 
   år. Fiskekultivering, jaktoppsyn, guide for kronprins Harald,  
   viltgranskingar og ikkje minst gransking av gamle fangstkulturar står 
   sentralt i Mølmen sitt  engasjement og som vert omtala her. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  60-66 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   De gamle fjellbuene 
Forfatter:  Bjørn Wegge 
Innhold:  En artikkel som tar for seg gamle buer i fjellet som vitner om eldre 
   tiders virksomhet og levesett knyttet til fjellet. Funksjonen og hvem 
   som brukte disse buene blir beskrevet. De eldste buene stammer fra 
   veidefolk som fanget villrein. Senere ble buer satt opp i forbindelse med 
   falkefangst, fedrifter, fiske i fjellvatna, uthenting av vinterfòr,  
   moseplukking, snarefangst av ryper og villreinjakt. Det karakteristiske 
   ved de ulike buene beskrives også i artikkelen.    
Årgang:  2008 
Sidetall:  67-71 
 
 
Område /sted:  Rondane og Sølnkletten 
Tittel:   Konstruktivt samarbeid i nord 



Forfatter:  Håvard Rønning, Ingar I. Elgevasslien og Raymond Sørensen 
Innhold:  En presentasjon av ulike prosjekter som er startet opp i 2007 på  
   registreringer og sammenstillinger av villreindata i Rondane og  
   Sølnkletten villreinområder. Villreinutvalgene i Rondane har startet 
   innsamling av historiske data i Rondane, Det er startet opp arbeid med 
   kartlegging av fangstanlegg på Tjønnseterfjellet. Sølnkletten  
   villreinnemnd gir ut kart over områdebruk i Sølnkletten. Norsk  
   villreinsenter sammenstiller alle tilgjengelige data i Rondane og  
   Sølnkletten som skal danne det villreinfaglige grunnlaget for ny  
   fylkesdelsplan for Rondane og Sølnkletten. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  72-75 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   2007 – et veiskille i norsk villreinforvaltning. 40/60. 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En presentasjon av de nye villreinnemndene for perioden 2008-2011 
   samt forskriftsendringene som har trådt i kraft i villreinforvaltningen. 
   De viktigste endringene: reduksjon i antall villreinnemnder fra 23  
   til 9, krav om en samordnet forvaltningsplan innen det enkelte  
   villreinområde og krav om en kvinneandel på minst 40%. Det refereres 
   også til viktige innspill fra ulike parter når det gjelder høringsrunden i 
   forkant av forskriftsendringene. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  76-79 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Nye villreinnemnder konstituert 
Forfatter:  Espen Rusten 
Innhold:  Referat fra oppstartsmøtet for de nye villreinnemndene for  
   villreinområdene nord for Sognefjorden som ble holdt på Dombås den 
   13. og 14 feb. 2008. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  80 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Norsk Villreinsenter er opprettet 
Forfatter:  Rune Bergstrøm 
Innhold:  En presentasjon av Norsk villreinsenter som har to avdelinger; en på 
   Dovre og en i Tinn. Oppbygging, formål, hovedoppgaver og de  
   viktigste arbeidsområdene til Norsk villreinsenter blir her presentert. 
   Norsk villreinsenter skal være en kunnskapskilde og skal jobbe med 
   formidling, rådgivning og dokumentasjon. Samarbeid med andre  
   aktører vektlegges i arbeidet til Norsk villreinsenter. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  81-82 
 



 
Område /sted:   
Tittel:   Min mening – radiomerking av villrein 
Forfatter:  Alf Waaler 
Innhold:  Leserinnlegg som stiller seg kritisk til gjennomføringen av Norsk  
   institutt for naturforskning sitt merkeprosjekt av villrein i   
   Setesdalsheiene, Hardangervidda og Nordfjella i 2007. Det settes først 
   og fremst fokus på tidspunkt for merking som etter løyve fra  
   Forsøksdyrutvalget kunne gjennomføres fram til 1. april, noe forfatteren 
   peker på er altfor nær kalvetidspunkt for villrein. Det blir også rettet 
   kritikk mot Villreinrådet, SNO og Hardangervidda Fjelloppsyn som 
   ikke har reagert.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  84-85 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Radiomerking av viltlevende dyr 
Forfatter:  Øystein Os og Jon M. Arnemo 
Innhold:  Et innlegg som på bakgrunn av kritisk søkelys på innfanging og  
   radiomerking av ville dyr, forklarer hensikt og framgangsmåte ved 
   radiomerking av ville dyr, og her spesielt når det gjelder villrein. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  86 
 
 
Område /sted:  Dovrefjell   
Tittel:   Min mening – Overtramp på Dovrefjell? 
Forfatter:  Torgrim Sørseth 
Innhold:  Et leserinnlegg som retter søkelyset mot utbygging og drift av Snøheim 
   og bevaring av veien inn til Snøhetta. Det pekes på betydninger en økt 
   trafikk i dette området vil få for villrein og fjelløkosystemet på Dovre. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  87-88 
 
 
Område /sted:  Dovre 
Tittel:   Snøheimveien: Debatten i Stortinget 4. mars 2008 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Referat fra deler av debatten i Stortinget den 4. mars 2008 angående 
   Snøheimveien. Vedtaket åpner for sivil bruk av veien til Snøheim fram 
   til 2012. Innen da skal det gjennomføres en utredning som viser  
   virkninger vei og trafikk har for miljøet og villreinstammen i området. 
   Innlegg fra stortingsrepresentanter fra de ulike partiene refereres.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  89-97 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Villreinens kjøkkenkrok 



Forfatter:  Øystein Landsgård 
Innhold:  En side med gode tips om mørning og tilberedning av viltkjøtt. Det gis 
   tips om behandling av viltkjøttet fra slakting til tilberedning for å få så 
   godt og mørt kjøtt som mulig. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  98 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Bøker til nytte og glede 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Omtale av fire bøker om natur og fjell: Alt om rypa av Hans Chr.  
   Pedersen og Dag H. Karlsen, Viltet av Olav Hjeljord og praktboka 
   Rondane av Frank Ivar Hansen – alle utgitt på Tun Forlag. Den fjerde er 
   Norsk jaktleksikon utgitt av Friluftsforlaget. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  99 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Spennende villreinjakt 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  Omtale av en ny jakt-DVD; ”Reinsdyrjakt” av Kristoffer Paulsen og 
   Martin Blom. Filmen er et godt håndverk som gir mange gode råd om 
   villreinjakt og hva som kreves av en villreinjeger. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  100 
 
 
Område /sted:  Vest-Jotunheimen 
Tittel:   Hjernemarken – en klimavinner 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som omtaler parasitten hjernemark (Elaphostrongylus) på 
   bakgrunn av at det vår og høst 2007 ble funnet 20 døde dyr i Vest-
   Jotunheimen. Følgene av klimaendringer som gir gunstigere betingelser 
   for hjernemarken samt symptomer og livssyklus hos hjernemarken 
   nevnes i artikkelen.  
Årgang:  2008 
Sidetall:  101 
 
 
Område /sted:   
Tittel:   Åtte knallfine timer i det blå… 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En fotoreportasje som viser bilder fra lufta av ulike fjellområder med 
   villrein. Bildene ble tatt i forbindelse med kalvetellinger. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  102-103 
 
 



Område /sted:   
Tittel:   Riksrevisjonen hever pekefingeren 
Forfatter:  Arne Nyaas 
Innhold:  En artikkel som tar for seg Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig 
   arealplanlegging og arealdisponering der det vises at store   
   sammenhengende naturområder fortsatt reduseres som følge av  
   veibygging, tekninske inngrep og oppføring av bygninger – i første 
   rekke fritidhus. I områder med villrein viser undersøkelsen at det ikke 
   er noen reduksjon av byggeaktivitet. Det blir presentert en tabell som 
   viser antall bygninger i og i nærheten av villreinområder i perioden 
   1985 – 2005. 
Årgang:  2008 
Sidetall:  104 
 
 
 



 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   Gammelbukken i Bratthøa 

Forfatter:  Olav Strand 

Innhold:  En artikkel, som med utgangspunkt i forfatterens møte med en  

   utgammel returbukk i Forolhogna, tar for seg sammensetningen i en 

   reinsdyrstamme med ulike generasjoner av dyr. Både det genetiske 

   bidraget og ytre påvirkning i form av jaktseleksjon, miljø, konkurranse 

   om mat, tekniske inngrep mm virker inn på stammens sammensetning 

   og hvilke dyr som overlever. Spesielt blir betydningen av   

   jaktseleksjonen belyst.    

Årgang:  2009 

Sidetall:  4-6 

 

 

Område /sted:  Langfjella 

Tittel:   Villreinen og krystallkula 

Forfatter:  Olav Strand, Per Jordhøy og Roy Andersen 

Innhold:  En artikkel som presenterer metoder for å danne et best mulig  

   kunnskapsgrunnlag i forvaltningen av villrein. Dette er metoder som 

   skal gi kunnskap om bl.a. hvor de viktigste områdene reinen bruker er, 

   når på året de bruker disse, hvor de viktigste trekkorridorene finnes og 

   reinens toleranse for menneskelige inngrep og forstyrrelser. GPS- 

   teknologi og fly- og satelittbilder gir mulighet for å fremskaffe denne 

   kunnskapen. Et forskningsprosjekt i Langfjella der denne metodikken er 

   brukt, blir presentert. Beskrivelse av området, reinens bruk av  

   Langfjella gjennom året, effekten av menneskelige inngrep og  

   forstyrrelser er sentralt. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  7-12 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Villrein og veger 

Forfatter:  Bjørn Iuell 

Innhold:  Artikkelen tar for seg hvordan veger og den aktiviteten som utføres i 

   tilknytning til disse påvirker naturmiljøet, spesielt i forhold til villrein. 

   Det settes fokus på veger som en barriere for villreinens   

   sesongvandringer og hvilke avbøtende tiltak som kan fungere for å 

   redusere skadevirkningene på villreinstammene. Tunneler,  

   viltoverganger, plassering av nye veger, brøytekanter og stoppforbud er 

   noen av tiltakene som diskuteres.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  13-16 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Villrein og kraftlinjer 

Forfatter:  Eigil Reimers 



Innhold:  En artikkel basert på forskningsresultater der det i Nord-  

   Ottadalsområdet ble undersøkt hvilken betydning kraftlinjer har på 

   reinens adferd i forhold til beiting og trekk. Resultatene som presenteres 

   baserer seg på en indirekte metode der beiteslitasjen på lavbeitene ble 

   målt og en direkte metode der reinflokkene i området ble kartfestet. 

   Resultatet fra denne undersøkelsen viste at kraftlinja hadde ingen effekt 

   som trekkhinder for reinen.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  17-19 

 

 

Område /sted:  Lesja 

Tittel:   Villreinjakt i Lesjafjellene 

Forfatter:  Kjell Sandåker 

Innhold:  En beretning fra villreinjakta i Lordalen høsten 2008. Det fortelles om 

   forberedelser til jakta, oppsetting av leirplass, lokalisering av dyr,  

   felling  av en mindre bukk, slakting og bæring. Utnytting av viltet og 

   tips om matretter omtales også. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  20-23 

 

 

Område /sted:  Dovrefjell 

Tittel:   Storfornøyde førstegangsjegere 

Forfatter:  Camilla Bjørndal og Ingrid Nerhoel 

Innhold:  En beretning fra villreinjakt i Dovrefjell fra to førstegangsjegere.  

   Observasjoner og innpåstilling av større og mindre flokker reinsdyr blir 

   skildret samt jaktsituasjoner der forfatterne feller hver sin rein. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  23-25 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Beitekartlegging – hvordan gjør vi det i dag? 

Forfatter:  Leif Kastdalen 

Innhold:  En artikkel som med bakgrunn i målet om å forbedre   

   kunnskapsgrunnlaget i villreinforvaltningen tar for seg en metodikk 

   brukt for å fremskaffe best mulig data om beitegrunnlaget. Artikkelen 

   gir en oversikt over metoder for å måle kvaliteten på reinbeitene med 

   spesiell vekt på bruk av optiske sensorer i fly eller satellitt. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  26-30 

 

 

Område /sted:  Svalbard 

Tittel:   Svalbardreinen som miljøbarometer og forskningsobjekt 

Forfatter:  Tor Punsvik 

Innhold:  En artikkel om Svalbardreinen som tar utgangspunkt i en fersk  

   forvaltningsplan der det reises spørsmål om kunnskapsbehov og  

   forvaltningspraksis. Svalbardreinens tilpasning til det harde klimaet 



   samt et historisk tilbakeblikk på Svalbardreinen presenteres. Videre 

   drøftes reinens funksjon som et mulig miljøbarometer i lys av  

   klimaendringene og hvordan økte temperaturer vil påvirke bestanden på 

   Svalbard. Artikkelen omtaler også dagens forvaltning av Svalbardreinen 

   samt hvilken kunnskap en ønsker å få gjennom forvaltning og forskning 

   i framtiden. 

Årgang:  2009   

Sidetall:  31-33 

 

 

Område /sted:  Fjellheimen 

Tittel:   Fjellheimen villreinområde 

Forfatter:  Per Jordhøy, Olav Strand og Arne Nesheim 

Innhold:  Ein omfattande presentasjon av Fjellheimen villreinområde som byrjar 

   med skildring av landskap, klima, geologi og topografi. Vidare tek han 

   for seg fangstanlegg og bågåstøer som er funne i området. Reinen sin 

   bruk av leveområde gjennom året knytta til tilgjengeleg beite vert  

   presentert saman med bestandshistorikk til reinen frå oppstart i 1930-

   åra med utsetjing av tamrein som gradvis har fått status som villrein. 

   Forvaltninga av bestanden med teljingar, bestandsplan, slaktevekter 

   mm vert presentert. Til slutt vert inngreps- og uroingsbiletet i  

   Fjellheimen villreinområde med vasskraft, trafikk, turisme og  

   hyttebyggjing omtala.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  34-42 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   5155 villrein felt i 2008 

Forfatter:  Statistisk sentralbyrå 

Innhold:  En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2008 der tabell over 

   felte dyr i 2008 av ulike kategorier i alle villreinområdene blir  

   presentert sammen med figurer over felte dyr i perioden 1980 -2008 

   totalt for hele landet og for Hardangervidda. Det er felt flest villrein i 

   Rondane og Forollhogna villreinområder og fortsatt redusert felling på 

   Hardangervidda.  

Årgang:  2009   

Sidetall:  44-45 

 

 

Område /sted:  Dovrefjell 

Tittel:   Kunstig hi og medbrakt niste 

Forfatter:  Arild Landa, Nina E. Eide, Øystein Flagstad og Jiska van Dijk.  

Innhold:  En artikkel som tar for seg metodikk og resultater fra de første årene fra 

   Avlsprogrammet for fjellrev på Sæterfjellet i Dovrefjell. Etableringen 

   av vellykkede metoder for avl av fjellrev i fangenskap og for  

   tilbakeføring i naturen presenteres. Resultater så langt med antall  

   ynglinger, antall hvalper født, utsettinger og dødelighet blir omtalt i 

   artikkelen. Videre skisseres framtidas utfordringer. 

Årgang:  2009 



Sidetall:  46-48 

 

 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   En spesiell jakttur 

Forfatter:  Håkon Bakken 

Innhold:  En spesiell jakttur i Forollhogna der artikkelforfatteren beskriver en 

   spesiell hendelse under jakt på småvilt. Ved retur ned fra fjellet i  

   måneskinn møter han ei spesiell gruppe mennesker i gråe kapper,  

   syngende sakralt. Han sitter igjen med spørsmål om hva dette  

   kunne være etter at de har passert og forsvunnet langs stien. 

 Årgang:  2009 

Sidetall:  49 

 

 

Område /sted:  Skinnarbu, Hardangervidda 

Tittel:   Topp tilbud til motivert ungdom 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold:  En presentasjon med mye bilder av et kurs i villreinjakt rettet mot  

   ungdom fra Tinn og Vinje kommuner. Norsk Villreinsenter Sør på 

   Skinnarbu i Telemark inviterte til gratis kurs i fem dager der  

   ungdommene fikk en bred innføring i alle sider ved villreinjakt. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  50-51 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Nytt fra jervforskningen 

Forfatter:  Arild Landa, Roel May, Jiska van Dijk og Roy Andersen 

Innhold:  En artikkel fra det norske jervprosjektet ”Jerven – og en verden i  

   endring” som oppsummerer ny kunnskap om jervens økologiske rolle 

   og tilpasning til økosystemet. Det blir presentert resultater fra  

   prosjektets to deler; den ene på jervens romlige økologi og den andre på 

   jervens matsøk og jaktstrategier. Jervens områdebruk i forhold til de 

   andre store rovdyrartene er sentralt i studiene. Kunnskap om jervens 

   predasjon på sau presenteres også.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  52-54 

 

 

Område /sted:  Lesja 

Tittel:   ”Villreinjegerane kjem” – ei historie i tre akter 

Forfatter:  John Olsen 

Innhold:  Ein presentasjon av utstillinga ”Villreinjegerane kjem” på Lesja  

   bygdemuseum som er ei moderne utstilling som fortel villreinjakta si 

   historie. Det vert fokusert på utviklinga i jaktteknologien og på  

   samfunnet som jakt og fangst var ein viktig del av. Det vert satsa på å 

   nå barn, unge og skuleklasser og publikums eiga deltaking vert fokusert 

   i denne utstillinga. 

Årgang:  2009 



Sidetall:  55-59 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene 

   fra villreintellingene i 2008 

Forfatter:  Roy Andersen og Olav Strand 

Innhold:  En oppsummering fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  

   villreindelen som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og  

   variasjon i økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført  

   overvåking etter samme metodikk siden starten i 1991. Resultater, 

   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 

   i 2008 i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, 

   Rondane Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og 

   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Resultatene publiseres også på 

   NINA sine hjorteviltsider på internett. 

Årgang:  2009   

Sidetall:  60-61 

 

 

Område /sted:  Reinheimen 

Tittel:   Ein fangstgradient i særklasse 

Forfatter:  Per Jordhøy, Runar Hole og Endre Hage 

Innhold:  Ein artikkel som presenterer kartleggjing av eit av reinfangstanlegga i 

   Reinheimen, nærare lokalisert til Gravdalen. Bakgrunn og nytten av 

   kartleggjing av slike fangstanlegg vert presentert før det spesifikke 

   fangstanlegget i Gravdalen vert omtala meir i detalj. Gode bilete og 

   skissar av anlegget fortel saman med teksten korleis dette   

   fangstanlegget var oppbygd og fungerte. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  62-67 

 

 

Område /sted:  Austfjordnes på Svalbard 

Tittel:   Blant rein og bjørn 

Forfatter:  Tommy Sandal 

Innhold:  En gjengivelse fra et oppslag i Svalbardposten der det berettes om en 

   spesiell hendelse opplevd av fangstmannen på Austfjordnes. På jakttur 

   oppdaget han en isbjørn som tok et reinsdyr og det beskrives hvordan 

   isbjørnen gikk fram i avliving og håndtering av byttet. Etter at bjørnen 

   forlot kadaveret ble reinsdyret og plassen undersøkt nøyere for å finne 

ut    mer om framgangsmåte, avliving og reinsdyrets kondisjon. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  68-69 

 

 

Område /sted:  Njardarheim 

Tittel:   Jaktpremie fra øverste hylle 

Forfatter:  Karl G. Hoven 



Innhold:  En artikkel fra den årlige opplæringsjakta i Njardarheim for elever ved 

   Hardanger folkehøgskule. Bilder og tekst beskriver forberedelser til 

   jakta, selve jaktutøvelsen og opplevelser i forbindelse med jaktturen der 

   fellingen av en storbukk var høgdepunktet.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  70-75 

 

 

Område /sted:  Nordfjella 

Tittel:   Mørke skyer i horisonten 

Forfatter:  Per Aksel Knudsen 

Innhold:  Et omfattende leserinnlegg som setter søkelyset mot planer for ulike 

   menneskelige inngrep som vil berøre Nordfjella villreinområde. Dette 

   gjelder planer om bygging av en gondolbane i Flåm i et viktig  

   kalvingsområde, planer om et nytt kraftmagasin med linjetrasè og 

   kraftverk som vil berøre viktige villreinområder samt tilrettelegging av 

   sti- og løypenett som vil komme i konflikt med villreininteresser.  

   Tamrein som innslag på turisthytter blir også nevnt som en mulig  

   trussel mot villreinstammen.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  76-79 

 

 

Område /sted:  Dovre 

Tittel:   Gamle fangstgropsystem for rein i Dovreregionen, Sør-Noreg:  

   Indikatorar for tidlegare trekkmønster og habitatbruk. 

Forfatter:  Per Jordhøy 

Innhold:  Ein artikkel som tek for seg det store fangstgropsystemet på Dovrefjell 

   og utfrå lokalisering, oppbygnad og funksjon forklarar tidlegare  

   trekkmønster og bruk av ulike område gjennom sesongen. Artikkelen 

   går òg inn på korleis fangstgropene ligg i terrenget i høve til topografi 

   og vegetasjon. Vidare blir fangstgropene sin konstruksjon forklart sett 

   opp mot m.a. jaktform. Funn av gamle fangstreiskap fortel òg  

   mykje om reinens bruk av området gjennom tida. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  80-85 

 

 

Område /sted:  Rendalen 

Tittel:   Lot seg imponere i Rendalen 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold:  En kort oppsummering fra et seminar om eldre tiders jakt- og  

   fangstkultur i Rendalsfjellene som samlet over 100 deltakere.  

   Fangstkulturen i Rendalsfjellene med et stort antall fangstgroper var 

   hovedtema. En dag i felt og en dag inne med foredrag. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  86 

 

 

Område /sted:   



Tittel:   En villrein-nestor går fra ”borde” 

Forfatter:  Jon J. Meli 

Innhold:  Et porterett av Jan Hageland sitt arbeid for og med villrein i forbindelse 

   med at han takker av som sekretær for Villreinrådet i Norge. Det  

   beskrives arbeidet han har utført fra hans første jobb som fjelloppsyn 

   der han ble engasjert i villreinspørsmål til han ble valgt som sekretær i 

   Villreinrådet. Det gis samtidig et tilbakeblikk på arbeidet med å få til et 

   samarbeid på tvers av villreinområdene som etter hvert førte til  

   oppstarten av Villreinrådet. Jan Hagelands jobb på Fjellstyrene i  

   Opplands settefiskanlegg de siste 20 årene, blir også omtalt.   

Årgang:  2009   

Sidetall:  87-89 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Bøker til glede og nytte 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold:  Omtale av tre bøker. Den første med tittelen ”Vandringer i Setesdal 

   Vesthei” med redaktør Harald Flå utgitt av Friluftsforlaget. Den neste ei 

   bok om natur, kultur og historie rundt Femunden, Engerdalen og  

   tilgrensende områder kalt ”På Kjølens rand i krig og fred” av Olav 

   Sundet, utgitt på Snøhetta forlag. Den siste boka ”På sporet av de fire 

   store” tar for seg spor og tegn, feltbiologi og praktisk forvaltning rundt 

   de fire store rovdyrene. Redaktør er Arne Johs. Mortensen og boka er 

   utgitt av Høyskoleforlaget.    

Årgang:  2009 

Sidetall:  90 

 

 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   Redaktøren jakter også rein.. 

Forfatter:  Hallvard Urset 

Innhold:  En reportasje fra et villreinoppsyn i Forollhogna    

   villreinområde der forfatterens møte med redaktøren for bladet  

   Villreinen, Arne Nyaas på villreinjakt blir omtalt. Artikkelen gir en kort 

   presentasjon av det arbeidet Nyaas gjør, samtidig med at den beskriver 

   en vellykket felling av en reinskalv.  

Årgang:  2009 

Sidetall:  91-92 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Kjøkkenkroken: Den sorte gryte 

Forfatter:  Rolf Øvrum 

Innhold:  Oppskrift på en gryterett med reinskjøtt som hovedbasis. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  93 

 

 

Område /sted:   



Tittel:   Til minne om Norman Heitkøtter 

Forfatter:  Jan Olav Solstad 

Innhold:  Et minneord om den kjente fjelloppsynsmannen Norman Heitkøtter som 

   i 40 år var ansatt som oppsyn i Sel fjellstyre. Hans arbeid og sterke 

   engasjement for fjelløkosystemet, naturvern og villreinen blir vektlagt i 

   minneordet. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  94 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Til minne om Idar Hansen 

Forfatter:  Egil Vågan 

Innhold:  Et minneord om Idar Hansen, bl.a. leder i Sunndal fjellstyre og leder i 

   Snøhetta villreinutvalg. Hans engasjement for villreinforvaltingen i 

   Snøhette blir trukket fram i minneordet. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  95 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Til minne om Jakob N. Gjengedal 

Forfatter:  Oddmund Støylen 

Innhold:  Eit minneord om Jakob N. Gjengedal som mellom anna var leiar for 

   Førdefjella villreinutval. Hans engasjement for grunneigarane sine rettar 

   og langvarige organisasjonsarbeid knytta til villrein vert framheva. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  95 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   www.villreinen.no 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold:  En presentasjon av den nye nettadressa www.villrein.no som ble lansert 

   i januar 2009. Dette er en nettadresse der all informasjon om villrein 

   samles med Villreinrådet og Norsk Villreinsenter som utgivere. Blant 

   annet har samtlige villreinområder og alle villreinnemndene fått egne 

   sider og sida skal også få engelsk og tysk språkdrakt. Videre blir  

   nyheten om at bladet Villreinen skal digitaliseres presentert. 

Årgang:  2009 

Sidetall:  96 

 

 

 

http://www.villrein.no/


Område /sted:   

Tittel:   Jubileum og forvaltning 

Forfatter:  Øystein Landsgård 

Innhold:  En hilsen fra lederen i Villreinrådet i anledning 25-års jubileum for 

   oppstarten av Villreinrådet og for årboka Villreinen. Det trekkes fram 

   hva Villreinrådet har fått utrettet og hva som er villreinrådets funksjoner 

   og arbeidsområder. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  3 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Villreinrådet gjennom 25 år 

Forfatter:  Jan Hageland 

Innhold:  Det orienteres her om opprettelsen av villreinrådet der behovet for et 

   samarbeid mellom villreinområdene og mellom lokale forvaltere og 

   myndighetene var hovedgrunnen. Videre fortelles det om bakgrunnen 

   for ønsket om å opprette Villreinrådet samt et felles informasjonsblad; 

   Villreinen. Det blir referert fra møter og stiftelsesmøtet på Hovden i 

   1987, samt listet opp aktuelle temaer fra de årlige landsmøtene. Øvrige 

   saker som Villreinrådet har jobbet med omtales, samt en oversikt over 

   medlemmer som har sittet i styret gjennom disse 25 åra.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  4-8 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   ”Gammelredaktøren” hilser til alle 

Forfatter:  Jon J. Meli 

Innhold:  En hilsen og et tilbakeblikk fra arbeidet med Villreinen fra Jon J. Meli, 

   som var redaktør av Villreinen i perioden 1986 -2002 samt medlem av 

   Villreinrådet en periode. Det blir også fra nåværende redaktør skrevet 

   noen ord om hans innsats og ulike verv som har gitt ham Kongens 

   fortjenestemedalje i sølv. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  9 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Norsk villreinforvaltning gjennom 25 år 

Forfatter:  Vemund Jaren 

Innhold:  Forfatteren ser i denne artikkelen tilbake på hvordan organisering, 

   innhold og perspektiver i villreinforvaltningen har utviklet seg gjennom 

   de siste 25 åra. I perioden 1985-1990 settes det fokus på en ny  

   organisering og nye virkemidler med bl.a. oppretting av villreinutvalg 

og    villreinnemnder. På 1990-tallet ble det mer fokus på bevaring og  

   bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder, mens perioden 

   2000-2010 har i større grad handlet om arealforvaltning og større fokus 

   på sammenhengende leveområder. Utfordringer framover blir skissert.  

Årgang:  2010 



Sidetall:  10-15 

 

 

Område /sted:  Setesdal Ryfylkeheiene 

Tittel:   Villreinforvaltning i SR gjennom 25 år – tilbakeblikk og refleksjoner 

Forfatter:  Tor Punsvik 

Innhold:  Artikkelen tar for seg villreinforvaltningen og dens utfordringer i  

Setesdal Ryfylkeheiene gjennom de siste 25 årene. Det omhandler 

grunneierengasjement, konflikter i forhold til andre samfunnsinteresser, 

trusler mot villreinstammen og hvordan fokus på villreinens 

leveområder har bedret seg de siste årene bl.a. gjennom opprettelse av 

verneområder. Videre hvordan organiseringen av forvaltningen har 

gjennomgått endringer i denne perioden og noen tanker om videre 

utfordringer. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  16-18 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   25 år med forskning over tregrensa 

Forfatter:  Olav Strand og Eigil Reimers 

Innhold: En artikkel som oppsummerer hovedtrekkene i den forskningen som har 

vært gjort på villrein og viser til de viktigste forskningsresultatene. 

Forfatterne tar for seg det vi vet om villreinen og hvilke kunnskaper 

forvaltningen trenger videre. Hovedtemaer som berøres er 

næringstilgang, bestandsstørrelser og betydningen av forstyrrelser og 

inngrep. Videre omtales teknologien som brukes i villreinforskningen 

og hvordan denne kan bidra til bedre kunnskap om villreinstammene.   

Årgang:  2010 

Sidetall:  20-27 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Om reinsdyrfangsten på Sumtangen i gamal tid 

Forfatter:  Svein Indrelid 

Innhold: Ein artikkel som tek for seg dei gamle fangsttradisjonane på villrein ved 

Finnsbergvatnet nord på Hardangervidda. Segner om korleis fangsten 

praktisk foregjekk, videre korleis dei fyrste undersøkingane av denne 

fangstkulturen og buplassane i området tok til på 1800-talet og 

diskusjonen dei neste 100 årene kring kven det var som hadde budd der 

og drive reinsfangsten ved Sumtangen, inntil det vart påvist at det 

dreide seg om steinalderbuplassar. Artikkelen tek vidare for seg notidas 

undersøkingar om kven som dreiv fangsten, omfang, når og korleis 

fangsten foregjekk og korleis fangstsamfunnet fungerte.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  28-34 

 

 

Område /sted:  Breheimen 

Tittel:   Breheimen vernet i fjor høst 



Forfatter:  Red. 

Innhold: En kort artikkel om opprettelsen av Breheimen nasjonalpark med 

tilliggende verneområder med offisiell åpning i august 2010. 

Beliggenhet, størrelse og navn på landskapsvernområder og 

naturreservat i tillegg til nasjonalparken listes opp. De viktigste 

verneformålene samt litt om Skjåk kommune som Norges største 

nasjonalparkkommune blir også omtalt. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  35 

 

 

Område /sted:  Hjerkinn   

Tittel:   Hjerkinn: Spennande kulturminne i villreinen sitt rike 

Forfatter:  Runar Hole, Kjersti Tidemansen og Henriette Aasen 

Innhold: Artikkelen er delt i tre. Fyrste del tek for seg kulturminneregistreringa i 

Hjerkinn skytefelt. Framgangsmåten i feltarbeidet, type kulturminne 

som er funne samt eit oversiktskart over skytefeltet med markerte 

kulturminne. Andre del skildrar massefangstanlegget på Vålåsjåhøgde 

og korleis det er oppbygd medan siste del tolkar korleis fangstanlegget 

har fungert. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  36-42 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Eg ser dei – i syningom 

Forfatter:  Per Jordhøy 

Innhold:  Fine fjellbilete og ein kort tekst der det er sitert frå dikt om fjell. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  43 

 

 

Område /sted:  Ottadalen 

Tittel:   Ottadalen villreinområde 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En omfattende presentasjon av Ottadalen villreinområde, som er delt i 

Ottadalen Sør og Ottadalen Nord og er ett av ti nasjonale 

villreinområder. Artikkelen tar for seg opprettelsen av Ottadalen 

villreinområde, naturforhold og kulturminner. Videre blir forvaltning av 

jakta og jaktutøvelsen presentert samt oversikt over løyver og felte dyr 

siden 1967. Oppsynsordning, villreinutvalgets sammensetning og 

rettighetshavere blir også omtalt.    

Årgang:  2010 

Sidetall:  44-50 

 

 

Område /sted:  Ottadalen 

Tittel:   Villreinutvalget viser veg i det interkommunale samarbeidet 

Forfatter:  Arne Nyaas 



Innhold: Et referat fra årsmøtet i villreinutvalget i Ottadalsområdet der det 

refereres både fra den faglige delen fra møtet, om problematikken 

tamrein-villrein i området samt mer generelt om Ottadalsområdet.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  51-52 

 

 

Område /sted:  Luster 

Tittel:   Reetablering av en villreinstamme i Luster sin del av Breheimen 

Forfatter:  Jonathan E. Colman og Marte Synnøve Lilleeng 

Innhold: En artikkel som tar for seg planene om en reetablering av villrein i 

Luster sin del av Breheimen. Bakgrunn og målet for en reetablering 

beskrives. Forfatterne tar for seg reetablering generelt og beskriver hva 

som må til for at det skal lykkes. Videre blir reetablering i Luster 

vurdert og ulike mulige metoder for reintroduksjon diskutert. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  53-57 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Tamreindrifta på Hardangervidda 

Forfatter:  Per Jordhøy og Olav Strand 

Innhold: Artikkel som tek for seg tamreindrifta på Hardangervidda frå starten sist 

på 1700-talet då 100 rein vart henta frå Røros. Den vidare utviklinga av 

tamreindrifta vert skildra, samar som slo seg til i området og starta med 

tamrein, stiftinga av Opdal Renkompani og problema med 

samanblanding av villrein og tamrein inntil tamreindrifta vart nedlagd i 

1957. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  58-61 

 

 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   Nytt kartleggingsarbeid i Forollhogna 

Forfatter:  Per Jordhøy og Raymond Sørensen 

Innhold: En kort artikkel som tar for seg arbeidet med kartlegging av villreinens 

arealbruk i Forolhogna i forbindelse med ny regional plan for området. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  62 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Tellinger er viktige, men været avgjør… 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En gjennomgang av framgangsmåten og metodikken under 

minimumstellinger av villrein fra fly beskrives i denne artikkelen. 

Videre gås det gjennom nødvendig utstyr som skal til for å gjennomføre 

en telling, både under feltarbeidet og under bearbeiding i etterkant. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  63-66 



 

 

Område /sted:  Biri 

Tittel:   Viktig trening før jakt 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En kort presentasjon av en ny skytesimulator ved Honne Hotell og 

konferansesenter og Skogbrukets kursinstitutt på Biri som i samarbeid 

med Biri JFF på denne måten har lagt til rette for våpenopplæring og 

øvelsesskyting før jakt. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  67 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Noen bilder fra villreinjakta 2009 

Forfatter:   

Innhold:  Bilder innsendt av lesere av Villreinen fra villreinjakta 2009. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  68-69 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   5183 villrein felt i 2009 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En oppsummering av utbyttet under villreinjakta i 2008 der tabell over 

felte dyr i 2009 i alle villreinområdene blir presentert samt ei liste over 

de 10 største områdene etter antall felte dyr. Det er felt flest villrein i 

Rondane og Forollhogna villreinområder mens uttaket på 

Hardangervidda er på tur opp. Over 8000 villreinjegere har vært på jakt.  

Årgang:  2010   

Sidetall:  70-71 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Skadeskyting i villreinfjellet 

Forfatter:  Kjell Sandåker 

Innhold: En artikkel der en villreinjeger tar for seg skadeskytingsproblematikken 

i villreinfjellet. Det settes fokus på viktigheten av treningsskyting og 

hvordan dette kan gjøres for å redusere muligheten for skadeskyting når 

jakta kommer. Med utgangspunkt i en reell situasjon fra villreinjakt, blir 

det også pekt på hvor små marginer som skal til for at skadeskyting 

skjer og diskutert hva som kan gjøres for å redusere dette, bl.a. ved 

holdningsskapende arbeid.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  72-73 

 

 

Område /sted:  Hjerkinn 

Tittel:   Villreinjaktkurs for ungdom – et populært tilbud på Hjerkinn 

Forfatter:  Espen Rusten og Heidi Ydse 



Innhold: En presentasjon av villreinjaktkurset som ble arrangert for ungdom på 

Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn høsten 2009. Opplegget og 

innholdet på kurset blir beskrevet. Temaer som forvaltning, historie, 

utstyr, jaktetikk var sentralt. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  74-76 

 

 

Område /sted:  Hjerkinn 

Tittel:   Kurset, som Arnt Inge opplevde det.. 

Forfatter:  Arnt Inge Aalbu 

Innhold: Forfatteren, som var en av kursdeltakerne på villreinjaktkurset for 

ungdom ved Norsk Villreinsenter Hjerkinn høsten 2009, beskriver her 

sine erfaringer fra kurset samt opplevelsen ved å felle sin første villrein 

på etterfølgende jakt. Han beskriver de ulike temaene som ble tatt opp 

under kurset. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  77-78 

 

 

Område /sted:  Knutshø 

Tittel:   På jakt i Knutshø 

Forfatter:  Svein Andreassen 

Innhold: En beretning fra villreinjakt i Knutshø der forfatteren beskriver to 

jaktdager med observasjoner av rein og felling av simle første dagen og 

kalv andre dagen. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  79-80 

 

 

Område /sted:  Knutshø 

Tittel:   Felte bukk med uvanlig gevir 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En beretning fra villreinjakt i Knutshø der en jeger felte en bukk med et 

uvanlig gevir. Bilde som viser geviret. Jegere som har felt rein med 

lignende gevir etterlyses. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  81 

 

 

Område /sted:   

Tittel: Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene 

fra villreintellingene i 2009 

Forfatter:  Roy Andersen og Olav Strand 

Innhold:  En oppsummering fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  

   villreindelen som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og  

   variasjon i økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført  

   overvåking etter samme metodikk siden starten i 1991. Resultater, 

   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 

   i 2009 i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, 



   Rondane Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og 

   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Noen områder ble ikke  

   strukturtelt i 2009 pga snøforhold. Resultatene publiseres også på  

   NINA sine hjorteviltsider på internett. 

Årgang:  2010   

Sidetall:  82-83 

 

 

Område /sted:  Lesja 

Tittel:   Spennande bukkejakt ved gamle fangstminne 

Forfatter:  Runar Hole 

Innhold: Ei skildring av eit fangstanlegg for rein funne av reinsjegrar i 

Sletthalldalen i Dalsida statsallmenning i 2009. Kart over plassering og 

bilete av fangstinnretningar. Det spesielle med anlegget er at 

fangstgropene er uvanleg lange. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  84-85 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   En jeger utenom det vanlige 

Forfatter:  Hallvard Urset 

Innhold: En presentasjon av jegeren Odd Arvid Nordset. Det skildres utøvelsen 

av jakta på de ulike artene han jakter på, hvor mange han har felt av 

ulike arter og hvilken lidenskap jakta er for denne rutinerte og allsidige 

jegeren.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  86-87 

 

 

Område /sted:  Dovre og Rondane 

Tittel:   Villreinprosjektene i Dovre og Rondane 

Forfatter:  Olav Strand 

Innhold: Med utgangspunkt i et folkemøte på Rondheim, beskriver forfatteren i 

denne artikkelen arbeidet med villreinprosjektene som pågår i Dovre og 

Rondane. Det er vektlagt en forskning basert på brukermedvirkning i 

disse prosjektene som deles inn i tre fagområder; villreinens bruk og 

tilpasning i Snøhettaområdet, ferdeselsregistreringer og 

brukerundersøkelser samt en samfunnsfaglig del.  Metodikk for 

radiomerking av rein med bruk av GPS-sendere beskrives i artikkelen.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  88-90 

 

 

Område /sted:  Skinnarbu 

Tittel:   Steinbu, laboratorium og kartlegging 

Forfatter:  Norsk Villreinsenter Sør 

Innhold: En presentasjon av prosjektene og arbeidsoppgavene som Norsk 

Villreinsenter Sør på Skinnarbu vektlegger for tida. Ved hjelp av 

krisepakkemidler i 2009, bygges det opp et lite samlings og –



undervisningsbygg kalt Steinbua, samt et laboratorium. Registreringer i 

forbindelse med regionale planer for de nasjonale villreinområdene er 

også et viktig arbeidsfelt. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  92 

 

 

Område /sted:  Hjerkinn 

Tittel:   Skaper omtale før fundamentering 

Forfatter:  Norsk Villreinsenter Nord 

Innhold: En presentasjon av arbeidet ved Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn 

der planlegging av et nytt bygg på Tverrfjellet er i fokus. Videre 

planlegges det videre utvikling ved villreinsenteret bl.a. med en sti som 

omhandler fangstkulturminner.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  93 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   ”Sett rein” – et nytt verktøy 

Forfatter:  Arne J. Mortensen og Raymond Sørensen 

Innhold: En presentasjon av et nytt verktøy i arbeidet med å kartlegge villreinens 

områdebruk kalt ”Sett rein”. I prinsippet er det registrering av tid, sted, 

flokkstørrelse, evt. struktur og opplysninger om atferd. Volum og 

langsiktighet samt at det blir registrert i en digital form som muliggjør å 

ta i bruk nye verktøy i arbeidet med å analysere dataene, gjør dette til et 

nytt og nyttig verktøy i villreinforvaltningen. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  94-95 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Statens naturoppsyn sitt ”villrein-team” 

Forfatter:  Statens naturoppsyn 

Innhold: En kort presentasjon av opprettelsen av et ”Villrein-team” i regi Statens 

Naturoppsyn bestående av fem personer. Det forklares årsaken til 

opprettelsen av teamet samt arbeidsoppgaver tillagt teamet. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  96 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Kjøkkenkroken – Reinsdyrkjøtt – eksotisk og vilt 

Forfatter:   

Innhold:  Oppskrifter på tilberedning av reinsdyrkjøtt på ulike måter 

Årgang:  2010 

Sidetall:  97 

 

 

Område /sted:  Nord-Fron og Sør-Fron 



Tittel:   Tjønnseterfjellet-Gråhø i Rondane: Et viktig observasjonsområde 

Forfatter:  Morten Liebe og Geir Johan Groven 

Innhold: En presentasjon av prosjektet ” Registrering av villreinen sin 

områdebruk i Tjønnseterfjellet – Gråhø, Nord-Fron og Sør-Fron 

kommuner 2007-2009. Mål å kartlegge villreinen sin områdebruk for 

bruk i videre arealplanlegging, forvaltning og vurdering av ferdsel. Kart 

over observasjoner samt registrerte fangstgroper presenteres. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  98-99 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Foto-rapport fra Hardangervidda 

Forfatter:  Leidulf Vaagen 

Innhold: Bilder og naturskildringer fra forfatterens 8 dager på Hardangervidda i 

kalvingstida for rein 2009. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  100-101 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Ustedalen og Sønstevatn på Hardangervidda 

Forfatter:  Per Jordhøy, Olav Strand, Runar Hole og Raymond Sørensen 

Innhold: Ein artikkel som tek for seg kartlegging av reinstrekk på 

Hardangervidda der ulike typer data vert brukt for å styrke 

dokumentasjonen av sentrale problemstillingar i høve til endringar i 

reinen sin arealbruk. Fangstgroplokalitetar, menneskelege inngrep, 

GPS-logg frå merka reinsdyr samt gamle trekkvegar vert sett saman for 

å utdjupe dette. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  102-106 

 

 

Område /sted:   Finse 

Tittel:   Fjellreven er tilbake på Finse 

Forfatter:  Arild Landa, Øystein Flagstad, Nina E. Eide og Olav Strand 

Innhold: Ein artikkel som skildrar arbeidet med utsetjing av fjellrev frå 

Avlsprogrammet på Finse. Finsebestanden si historie der farmrev 

overtok for fjellrev siste 10-15 åra vert òg skildra samt ein meir generell 

del om fjellrev. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  107-108 

 

 

Område /sted:  Norefjell 

Tittel: Virkningen av jakt på villreinens frykt og fluktatferd i Norefjell-

Reinsjøfjell 

Forfatter:  Eigil Reimers 

Innhold: En artikkel som presenterer et studium på villreinens frykt og 

fluktatferd i Norefjell-Reinsjøfjell på bakgrunn av bekymringen for at 



økende fritidsaktivitet i fjellet påvirker reinens atferd og derigjennom 

kondisjon, reproduksjon og dødelighet. Metodikk der det ble målt 

fryktavstander, fluktavstander og avstand flyktet presenteres samt 

resultatene av forsøkene. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  109-111 

 

 

Område /sted:  Svalbard 

Tittel:   En sommer på 79-80 grader Nord 

Forfatter:  Karl Gunnar Hoven 

Innhold: En beretning fra forfatterens sommer på Svalbard som feltinspektør hos 

Sysselmannen. Arbeidsoppgavene til en feltinspektør beskrives sammen 

med skildringer av Svalbard-naturen, dyrelivet og opplevelser i 

forbindelse med feltinspektørjobben. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  112-117 

 

 

Område /sted:  Svalbard 

Tittel:   En minnerik Svalbard-tur 

Forfatter:  Raymond Sørensen 

Innhold: En beretning om opplevelser av natur og dyreliv på Svalbard i 

forbindelse med den årlige strukturtellingen som gjennomføres i regi 

NINA. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  118-119 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Ryper i fokus på villreinmøte 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En artikkel som refererer fra vårmøtet til villreinutvalget på 

Hardangervidda der rype og rypeforvaltning var hovedtema. Det 

refereres fra innlegget som Hans Chr. Pedersen holdt samt fra meninger 

fra panelet i en ”rype-debatt”. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  120-121 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Skal sikre villreinens leveområder 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En artikkel som tar utgangspunkt i Miljøverndepartementets 

”bestillingsbrev” til fylkeskommunene der målet er at villreinens 

leveområder skal sikres gjennom regionale planer. Det orienteres i 

artikkelen om arbeidet med de nasjonale villreinområdene og de 

europeiske villreinområdene som samme brev la opp til. Det refereres 

videre til arbeidet med og status for fylkesdelplanen for Hardangervidda 

ved fylkesvaraordfører i Telemark, Lars Bjaadal. 



Årgang:  2010 

Sidetall:  122 

 

 

Område /sted:  Hjerkinn 

Tittel:   Landsmøte med moskussafari 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Referat fra landsmøtet i Villreinrådet på Hjerkinn 12. og 13. juni. 

Økonomi i villrennemndene, arbeidsmål for Villreinrådet i 2010, 

valgresultat, faglig del og moskussafari var hovedinnhold på 

landsmøtet. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  123 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Dette er årgang nr. 25 av VILLREINEN – og vi har grunn til å feire! 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En kort oversikt over villreinområdene i Norge og en liten orientering 

om VILLREINEN som har 25-årsjubileum. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  124 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Til minne om Jon Torfinn Haugen 

Forfatter:  Lars Arne Bay 

Innhold: Eit minneord om fjellmann og oppsynsmann i Njardarheim, Jon Torfinn 

Haugen, som gjekk bort siste året.  

Årgang:  2010 

Sidetall:  125 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Lover storstilt feiring i 2013 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Et kort referat fra ”midtveisseminaret” arrangert av 

Miljøverndepartementet i forbindelse med arbeidet med fylkesdelplaner 

for prioriterte fjellområder der villreinens leveområder skal sikres. Ti 

villreinområder som får nasjonal status samt oppretting av to europeiske 

villreinregioner i 2013 er sentralt. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  125 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   To Vidda-bøker som folk står i kø for å kjøpe 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Bokomtale av to bøker fra Hardangervidda som kom ut i 2009. Øvre 

Numedal fjellstyre ga ut boka ”Fjellfolkets Rike” med Lidvard Hytta 



som forfatter, mens Telemark Historielag ga ut boka ”Langs Kvenna – 

før og no” med Johan Vaa som forfatter. 

Årgang:  2010 

Sidetall:  128 

 

 

 



Område /sted:  Svalbard 

Tittel:   Villreinvenner på Svalbard 

Forfatter:  Øystein Landsgård 

Innhold: En reportasje med bilder fra en tur til Svalbard som ble arrangert for å 

markere Villreinrådets 25- årsjubileum, der mange villreinvenner 

deltok. Reportasjen beskriver opplegget på turen, båtturen langs 

vestkysten og de ulike severdighetene som deltakerne fikk med seg på 

Svalbard de fire dagene turen varte.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  4-7 

 

 

Område /sted:  Snøhetta 

Tittel:   Jakta på ”Gavebukken” 

Forfatter:  Jan Hageland 

Innhold: Som takk for lang og tro tjeneste som sekretær og kasserer for 

Villreinrådet, fikk Jan Hageland kort på fritt dyr i valgfritt 

villreinområde som gave. Valget falt på Snøhetta og han beskriver her 

opplevelsene rundt det å jakte på storbukken i Snøhetta. Etter ca en uke 

med jakt, ble bukken felt og båret ned fra fjellet.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  8-11 

 

 

Område /sted:  Skjåk 

Tittel:   Stig Aaboen: Sjef i 18 år for to millioner dekar fjell-Norge 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Et lengre intervju med Stig Aaboen som er allmenningsstyrer for Skjåk 

Allmenning som kommer inn på de ulike sidene ved hans jobb i 

allmenningen og ulike tillitsverv han har og har hatt i bl.a. 

villreinutvalg, villreinnemnd og villreinråd. Hans tanker og meninger 

om villreinforvaltning, verneprosesser, utbygginger og ulike hendelser 

blir belyst. I tillegg et avsnitt om Skjåk utmarkssenter som et viktig 

kompetansesenter. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  12-16 

 

 

Område /sted:  Lesja 

Tittel:   Unik opplevelse i Lesjafjellet 

Forfatter:  Bjarne Fossøy 

Innhold: Ei skildring frå reinsfjellet der to fotografar som skal fotografere rein 

brått får sjå ein jerv som jagar reinsflokken. Med gode bilete og ei 

levande skildring tek forfattaren lesaren med på ei unik og spennande 

oppleving i Lesjafjellet. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  18-19 

 

 

Område /sted:  Vågå 



Tittel:   Miniseminar i Brimiland 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: I forbindelse med 25-årsjubileet til Villreinrådet og årboka Villreinen 

ble det arrangert et miniseminar på Brimi Fjellstuggu i Vågå som her 

omtales. Tema for seminaret var verdiskaping knyttet til villrein, 

villreinfjellene og bygdene rundt. Kveldsprogrammet foregikk på 

Vianvang hos Arne Brimi med mat og drikke som et av kveldens 

høgdepunkt.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  20-22 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Jakter på gamle Vidda-bilder 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Artikkel som omtaler arbeidet og planleggingen med ei ny bok om 

reinen på Hardangervidda. Forfatterne Johan Vaa og Kjell Bitustøyl blir 

presentert og de beretter om bokprosjektet og hvilke tema boka tar for 

seg. De ønsker å gjøre bokprosjektet kjent for publikum for på denne 

måten å komme i kontakt med personer som sitter på bildemateriale. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  24-25 

 

 

Område /sted:  Dovrefjell 

Tittel:   Fjellreven ynglar att på Dovrefjell 

Forfatter: Arild Landa, Roger Meås, Roy Andersen, Nina E. Eide og Øystein 

Flagstad 

Innhold: Artikkel som oppsummerer resultata frå avlsprogrammet for fjellrev på 

Dovrefjell i 2010, samt attende til starten i 2007. Litt historikk om 

utdøyinga av fjellreven på Dovrefjell på 90-talet vert omtala. Vidare tek 

artikkelen for seg kvelpane si tilvenning til eit liv i det fri, dødelighet, 

utvandring og langvandringar til nye område. Litt om fjellreven som ein 

kritisk truga art vert òg omtala.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  26-28 

 

 

Område /sted:  Blefjell og Hardangervidda 

Tittel: Innvandrere fra Hardangervidda med atferd preget av stor 

turistvirksomhet 

Forfatter:  Eigil Reimers, Knut H. Røed, Øystein Flaget og Eivind Lurås 

Innhold: Et sammendrag av en fagartikkel som sammenligner reinens frykt- og 

fluktatferd i Blefjell og på Hardangervidda. Den vurderer forskjellene i 

atferd i de to områdene i forhold til genetisk tilhørighet og turistmessig 

påvirkning. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  30-32 

 

 



Område /sted:   

Tittel:   Hvor mange dyr er det i denne flokken? 

Forfatter:   

Innhold: En konkurranse der leseren skal anslå antall rein på et foto av en stor 

villreinflokk på Hardangervidda.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  33 

 

 

Område /sted:  Reinheimen 

Tittel:   Liafjellet i Reinheimen, ein fjelltange med uvanleg rik fangstkultur 

Forfatter:  Runar Hole og Kjersti Tidemandsen 

Innhold: Ein presentasjon av fangstanlegget på Liafjellet i Reinheimen der eit 

kartleggjingsarbeid vart igangsett i 2010 av NINA for å få oversikt over 

fangstminne i fjellområdet. Lokalisering og historikk rundt 

fangstanlegget, kartleggjingsarbeidet, utforminga av fangstanlegget, 

alder på fangstanlegget samt bilete og kart som syner anlegget vert 

presentert. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  34-36 

 

 

Område /sted:  Nordfjella 

Tittel:   Fangstminner i Nordfjella 

Forfatter:  Per Jordhøy, Runar Hole og Anders Mossing 

Innhold: Ein artikkel som presenterer fangstminner i Nordfjella villreinområde. 

Desse vert illustrert med oversiktskart over anlegga og foto. Elles vert 

måten fangstminna vart registrert på samt fordeling av type fangstminne 

presentert. Det vert òg omtala meir i detalj to ulike typer fangstminne, 

eit fangstgropsystem ved Helleberg og eit bågåstøanlegg ved Klovafjell.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  38-41 

 

 

Område /sted:  Nordfjella 

Tittel:   To tusen flokk-observasjoner 

Forfatter:  Anders Mossing 

Innhold: I forbindelse med bestilling fra MD av regionale planprosesser for de ti 

nasjonale villreinområdene har stiftelsen Norsk Villreinsenter (NVS) 

fått i oppdrag av DN å gjennomføre prosessen. Senter Sør presenterer 

her arbeidet som blir gjort i Nordfjella villreinområde. Prosjektgruppa 

for prosjektet og involverte kommuner blir presentert. Videre legges det 

fram data og vises kart for de mange tusen observasjonene som er gjort 

av flokker i Nordfjella. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  42-44 

 

 

Område /sted:  Snøhetta og Setesdal Ryfylke 

Tittel:   Radiomerking av bukker 



Forfatter:  Roy Andersen og Olav Strand 

Innhold: En artikkel som tar for seg pilotprosjektet med radiomerking av bukker 

for å få økt kunnskap med arealbruk hos reinsbukker. Radiomerking av 

bukker er nytt og utfordringer ved dette, erfaringer som er gjort og 

metodikken som ble brukt blir her presentert. Videre beskrives 

oppfølgingen av de merkede bukkene og de første resultatene på 

arealbruken hos bukkene presenteres.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  46-49 

 

 

Område /sted:  Sel   

Tittel:   Villrein på timeplanen 

Forfatter:  Espen Rusten, Heidi Ydse og Jan Olav Solstad 

Innhold: En artikkel som omhandler et prosjekt tilrettelagt for elever ved Otta 

ungdomskole i regi Norsk Villreinsenter Nord i samarbeid med Otta 

ungdomskole og flere andre bidragsytere. Naturmangfoldet i Rondane 

er hovedtema og villreinen går igjen som en rød tråd i prosjektet. 

Artikkelen omhandler opplegget med forarbeid på skolen, tur til fjells 

på ekskursjon og etterarbeid på skolen.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  50-52 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Hva lærer du av å spise rein? 

Forfatter:  Tina Dahl og Brita Homleid Lohne 

Innhold: En artikkel som beskriver en kursdag som naturveilederne ved Norsk 

Villreinsenter Sør arrangerte for lærere på sørlandet. Målsetningen med 

kurset var å formidle kunnskap om villreinen koblet til praktiske øvelser 

med partering av reinskjøtt og tillaging av mat. Artikkelen tar for seg 

kursopplegget og fagstoff rundt villreinen som en viktig kulturbærer 

som var i fokus på kursdagen.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  53-55 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Formidling ved Norsk Villreinsenter Sør 

Forfatter:  Lena Romtveit, Tina Dahl og Brita Homleid Lohne 

Innhold: Ein presentasjon av arbeidet som Norsk Villreinsenter Sør gjer når det 

gjeld formidling av, og opplæring om, villrein. Det vert punktvis 

presentert kva Norsk Villreinsenter kan by på av kunnskapsformidling 

og kva for aktivitetar og kurs dei har gjennomført så langt.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  56-57 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Klima, beite og kalvingsområder for villrein på Hardangervidda  



Forfatter:  Jan Heggenes, Jarle Viskjer, Anders Mossing og Reidar Borgstrøm  

Innhold: Artikkel som tar for seg villreinens valg av kalvingsområder på 

Hardangervidda og den tydelige endringen av valg som har skjedd på 

nokså kort tid. Dette blir diskutert opp mot klimamessige forhold, i 

første rekke hvordan snødybde påvirker beitet, beiteadferd og dermed 

valg av kalvingsområder. Det presenteres kart over simlenes arealbruk i 

kalvetida, registrerte kalvingsområder over tid samt figurer fra 

snømålinger.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  58-61 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Kunnskap om villreinens arealbruk gir gode styringsmuligheter 

Forfatter:  Anders Mossing 

Innhold: En artikkel som tar for seg kunnskapen om villreinens arealbruk 

gjennom året som forskning på Hardangervidda gjennom flere år har 

gitt, sett i sammenheng med undersøkelser gjort i forhold til hvordan 

menneskelig aktivitet påvirker villreinen. Ut fra dette diskuteres tanker 

rundt en differensiert forvaltning der en styrer menneskelig aktivitet til 

de ulike årstidene etter hvilke områder villreinen bruker til samme 

årstider.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  62-64 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Oppsynet med villreinjakta 

Forfatter:  Esben Bøe 

Innhold: En artikkel som tar for seg villreinjaktoppsynet og hvordan det er 

organisert og hvilke samarbeidspartnere som er involvert. Videre listes 

det opp de viktigste punktene som villreinjegere må følge for å sikre en 

human og sikker jaktutøvelse med best mulig resultat for jeger og rein.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  65-67 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Necrobacillose hos villrein 

Forfatter:  Kjell Handeland 

Innhold: En artikkel som omhandler en sjukdom forårsaket av bakterien 

Fusobacterium necrophorum. Hos villrein ytrer den seg som en 

betennelse i beina, kalt fotråte. Artikkelen tar for seg historiske fakta i 

forhold til rein, ulike varianter av sjukdommen og utbruddet på 

villreinstammen i Rondane i 2007 og 2008. Årsakene til utbruddene blir 

også omtalt. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  68-69 

 

 



Område /sted:  Lærdal 

Tittel:   Med lokal guide i Lærdalsfjella 

Forfatter:  Per Jordhøy 

Innhold: Eit møte med Jakob Vik frå Lærdal som lenge har vore ein av ildsjelane 

når det gjeld villrein og natur i Lærdalsfjella. Forfattaren blir med han 

på tur i fjellet der både villrein, fiske, fangstminner, historie og andre 

naturopplevingar er i fokus. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  70-72 

 

 

Område /sted:  Lærdal 

Tittel:   På Lærdals-besøk hjå Lars Nesse 

Forfatter:  Per Jordhøy 

Innhold: Forfattaren vitjar Lars Nesse, sauebonde, villreinforvaltar og jegar frå 

Borgund i Lærdal og tek del i sauesanking saman med han. Fjella, 

villreinen, støler og jakt er tema dei kjem inn på på turen. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  73-75 

 

 

Område /sted:  Aurland 

Tittel:   Stølsliv i særklasse 

Forfatter:  Per Jordhøy 

Innhold: I denne artikkelen tek forfattaren turen til stølen til Anne Karin og 

Harald Skjerdal i Aurland. Her vert det travle, men trivelege livet på 

stølen med geit, mjølking og ysting skildra saman med 

naturopplevingar og spor etter gamle fangsttradisjonar i området.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  76-79 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Jakt, fjell og vidde 

Forfatter:   

Innhold:  Disse sidene presenterer innsendte bilder fra leserne av Villreinen. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  80-81 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   5447 villrein felt i 2010 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En oppsummering av tall fra villreinjakta i 2010 fra statistisk 

sentralbyrås fellingsstatistikk. De 10 største områdene etter antall felte 

dyr blir kort presentert sammen med et nærmere fokus på tallene fra 

Hardangervidda. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  82 

 



 

Område /sted:   

Tittel:   Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2010 

Forfatter:  Roy Andersen og Olav Strand 

Innhold:  En oppsummering fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt –  

   villreindelen som er et verktøy for å fange opp langsiktighet og  

   variasjon i økologiske prosesser i naturen. Det er nå gjennomført  

   overvåking etter samme metodikk siden starten i 1991. Resultater, 

   gjennomføringer og kommentarer fra kalvetellinger og strukturtellinger 

   i 2010 i de områdene som er med; Forelhogna, Knutshø, Snøhetta, 

   Rondane Sør og Nord, Setesdal Ryfylke, Ottadalen, Hardangervidda og 

   Reindalen på Svalbard, blir presentert. Resultatene publiseres også på 

   NINA sine hjorteviltsider på internett. 

Årgang:  2011   

Sidetall:  83-84 

 

 

Område /sted:  Rondane 

Tittel:   Tjønnseterfjellet –Gråhø i Rondane: Har observert flokker siden 2007 

Forfatter:  Morten Liebe og Geir Johan Groven 

Innhold: Artikkel som oppsummerer prosjektet ”Registrering av villreinen sin 

områdebruk innen observasjonsområdet i Nord-Fron og Sør-Fron” som 

pågikk i perioden 2007-2009, med sluttrapport i 2010. Planer om 

videreføring, registreringene som et nyttig verktøy for 

villreinforvaltningen, praktisk gjennomføring i datainnsamlingen samt 

resultater med kart over observasjoner blir presentert.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  85-86 

 

 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   Snart ulv i villreinfjell? 

Forfatter:  Per Aksel Knudsen 

Innhold: En artikkel som med bakgrunn i et observert ulveangrep på ei simle i 

Forollhogna, tar for seg utfordringen med å ha rovdyr og spesielt ulv i 

fjellområdene der villreinen holder til. Den omhandler hvilke 

rovdyrtilpasninger villreinen har gjort for å redusere faren for at kalver 

blir tatt av rovdyr og hva som kan skje dersom ulv fritt får vende tilbake 

til disse områdene. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  87-88 

 

 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   Skjøt to simler med helmantlet ammunisjon   

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En straffesak fra villreinjakta i Forollhogna i 2009 der en jeger felte to 

simler med helmantlet ammunisjon og ble idømt en bot på 12000 

kroner samt saksomkostninger. Bakgrunnen for domsavsigelsen, 

vitneforklaringer og ankespørsmålet blir her presentert    



Årgang:  2011 

Sidetall:  89 

 

 

Område /sted:  Svalbard 

Tittel:   Råd om turer på Svalbard 

Forfatter:  Tor Punsvik 

Innhold: I denne artikkelen kommer forfatteren med gode råd til de som 

planlegger turer på Svalbard blant annet med bakgrunn i at det kan være 

farlig å ferdes i dette området. Momenter som trekkes fram er 

turplanlegging, lovverk og rammer i forhold til ferdsel på Svalbard, 

verna kulturminner, måter å ferdes på, klær og utstyr, sikring og 

samband, navigasjon, hvordan håndtere det å ferdes på isbreer og ved 

brekanter i båt samt oppførsel i forhold til farlige dyr.   

Årgang:  2011 

Sidetall:  90-93 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel: Heibergheiane – Njardarheim veidemark – Njardarheim. Kjært barn har 

mange navn 

Forfatter:  Lars Arne Bay 

Innhold: Ei reportasje frå ein jakttur i Heibergheiane, eller Njardarheim der 

forfattaren er jaktguide for to jenter som skulle jakte rein i dette 

området. Historikken til eigedomen blir gjort rede for i reportasjen i 

tillegg til jaktopplevingane og skildring av felling av kvar sin bukk for 

dei to jentene.  

Årgang:  2011 

Sidetall:  94-95 

 

 

Område /sted:  Heibergheiene 

Tittel:   Unik jakthistorie skrevet av Frantz Rosenberg: På jakt i Heibergheiene 

Forfatter:  Frantz Rosenberg 

Innhold: Ei jakthistorie fra Heibergheiene henta fra boka ”Storvildtjagt i Norge 

og Alaska” av Frantz Rosenberg. Her skildrer han en lengre jakttur over 

mange dager i ulike deler av Heibergheiene sammen med sin lokale 

guide Ingebret. Han beskriver området, naturen, terrenget, været og 

jaktsituasjonene inngående. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  96-101 

 

 

Område /sted:   

Tittel:    

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Bokanmeldelser av tre bøker som er utkommet i 2010 og 2011. Dette er 

”I hjartet av Norge” skrevet av Egil Ulateig, en del av Lesja kommune 

sin bygdebokserie. Videre ”Jegerprøven med Norges Jeger- og 

Fiskerforbund” med redaktør Tore Larsson. Den tredje boka som er 



anmeldt er ”Til Dovrefjell faller”, skrevet av Jon Ø. Nestavoll og utgitt 

på Snøhetta forlag. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  102 

 

 

Område /sted:   

Tittel:    

Forfatter:  Tor Punsvik 

Innhold: Bokanmeldelse av boka ”Jeger i Svalbards villmark, Tommy Sandal – 

tradisjonell fangstmann i moderne tid”, skrevet av Julie C. Knarvik og 

Sverre Chr. Jarild. Utgitt i 2010 på Kagge forlag. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  103 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Til minne om Peik Bendixen 

Forfatter:  Jon Dale 

Innhold:  Minneord om Peik Bendixen som gjekk bort i februar 2011. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  104 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Til minne om Kåre Fekjan 

Forfatter:  Jørn Howlid og Halvor G. Garås 

Innhold:  Minneord om Kåre Fekjan som gikk bort i mars 2011. 

Årgang:  2011 

Sidetall:  104 

 

 



Område /sted:   

Tittel:   Kunsten å være kalv 

Forfatter:  Olav Strand 

Innhold:  Artikkelen tar for seg en reinskalv sin utvikling og utfordringer det  

første leveåret. Hvilke prøvelser og erfaringer kalven må gjennom fra 

den som nyfødt må tilpasse seg et tøft miljø, gjennom vår og sommer, 

jakttida på høsten, leting etter vinterbeiter til en ny vår der kalven jages 

fekk fra mora og skal klare seg på egen hånd. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  4-6 

 

 

Område /sted:  Lærdal 

Tittel:   -Største opplevinga eg har hatt i fjellet 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: Jakob Vik fra Lærdal hadde en spesiell opplevelse i villreinfjellet som 

ble presentert i Villreinen 2011. I den forbindelse fikk redaksjonen i 

Villreinen ordnet med en tegning som viste hendelsen og som ble 

overlevert Vik    

Årgang:  2012 

Sidetall:  7 

 

 

Område /sted:  Setesdal 

Tittel:   GPS-prosjektet i Setesdalsområdene 

Forfatter:  Olav Strand, Roy Andersen, Per Jordhøy og Manuela Panzacchi 

Innhold:  En presentasjon av et forskningsprosjekt gjennomført av NINA som har  

fokusert på reinens arealbruk i Setesdal Austhei og Setesdal Vesthei-

Ryfylkeheiene. Prosjektet har hatt som hovedmål å kartlegge reinens 

arealbruk i disse områdene generelt og i utvalgte fokusområder spesielt. 

Spesielle fokusområder blir presentert og det blir foreslått hva 

forvaltningen bør prioritere videre.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  8-13 

 

 

Område /sted:  Setesdal 

Tittel:   Nådde vi målene med GPS-merking i Setesdalsområdene? 

Forfatter:  Tor Punsvik og Per Øyvind Grimsby 

Innhold: En artikkel som tar for seg GPS-merkingen av villrein i 

Setesdalsområdene og presenterer bakgrunnen for prosjektet, hvem som 

deltok og hvilke mål som ble satt for prosjektet. Videre blir det 

diskutert om målene ble nådd og hvilke utfordringer som bør følges opp 

med GPS-merket rein.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  13-15 

 

 

Område /sted:  Setesdal Ryfylke  

Tittel:   Hvordan øke områdebruken? 



Forfatter:  Lars Arne Bay og Tor Punsvik 

Innhold: En artikkel som stiller spørsmål om hva som er den beste strategien for 

å få villreinen tilbake til gammelt villreinland. Den spør seg hvilke mål 

villreinforvaltningen bør styres etter og presenterer flere mål med 

utgangspunkt i villreinstammen i Setesdal Ryfylke-heiene. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  17-18 

 

 

Område /sted:  Langfjella 

Tittel:   Villreinen i Langfjella 

Forfatter: Olav Strand, Roy Andersen, Lena Romtveit, Anders Mossing, 

Raymond Sørensen 

Innhold: En artikkel som tar for seg særtrekkene med villreinbestanden i 

Langfjella og hvilke muligheter forvaltningen har i forbindelse med 

bevaring av villreinen der. Viktige funksjonsområder i Langfjella blir 

presentert og det blir diskutert hva som må gjøres for at villreinen skal 

på nytt ta i bruk viktige arealer.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  19-25 

 

 

Område /sted:  Forollhogna 

Tittel:   Fra dagboka til Kåre 

Forfatter:  Kåre Guldvik 

Innhold:  På oppfordring fra redaksjonen i Villreinen forteller Kåre Guldvik,  

kjent oppsynsmann fra Forollhogna, en historie hentet fra sin dagbok. 

Etter en lang oppsynsdag under villreinjakt, får han øye på en 

skadeskutt kalv i en større flokk og beskriver hvordan han stiller innpå 

og til slutt får kalven på skuddhold. Han beretter om sine tanker rundt 

episoden, kjærligheten til villreinen og fjellet og mangel på jaktmoral 

hos enkelte jegere.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  26-27 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Snøhetta villreinutvalg 50 år 

Forfatter: Arne Nyaas 

Innhold: Et referat fra feiringen av 50-årsjubileet til Snøhetta villreinutvalg på 

Dombås i mai i fjor med fagprogram, festmiddag og ekskursjon på 

Dovrefjell. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  28-29 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Fjellrevrekord for Skandinavia 

Forfatter: Arild Landa, Øystein Flagstad, Nina E. Eide, Mari Tovmo, Roger Meås, 

Roy Andersen og Kristine Ulvund 



Innhold: Ein artikkel som tek for seg bestandsstatusen til fjellreven i Noreg i 

2011. Ikkje sidan 60-talet finn ein liknande bestandstal og antal 

ynglingar. Fjellrevstamma på Dovre og resultat frå avlsprogrammet vert 

presentert der registrert overleiing hjå utsette fjellrevar, vert vektlagd. 

Vidare omhandlar artikkelen fenomenet med smågnagarsyklusar og 

verknaden dette har på fjelløkosystemet.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  30-32 

 

 

Område /sted:  Blefjell 

Tittel:   Blefjell sliter – er gaupa hovedårsaken? 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En kort artikkel som fokuserer på Blefjell villreinområde og årsak til at 

villreinstammen enkelte år opplever en uforklarlig nedgang eller 

stagnasjon i vekst. Det pekes på gaupa som en sannsynlig årsak og vises 

til predasjonsstudier fra Finnmark som Scandlynx har gjort. 

Villreinrådet i Blefjell har bestilt en egen rapport fra NINA der bl.a. 

kunnskapsstatus om gaupas predasjon på rein er tema.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  33 

 

 

Område /sted:  Rondane 

Tittel:   Ferdsel i villreinens rike 

Forfatter:  Vegard Gundersen, Olav Strand, Ingrid Nerhoel, Line Camilla Wold,  

Manuela Panzacchi og Knut Fossgard 

Innhold:  En artikkel som tar for seg effekten ferdsel har på villrein i Rondane.  

Metoder og resultater for ferdselsundersøkelser blir presentert og 

sammenholdt mot bruken av området hos GPS-merket villrein. Det bør 

bygges kunnskap om ferdsel og hvilke effekter det utøver på villreinen 

for å kunne iverksette avbøtende tiltak. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  34-37 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Kiterne på Hardangervidda 

Forfatter:  Knut Fossgard, Vegard Gundersen og Olav Strand 

Innhold:  En artikkel som setter fokus på snøkiting, hvem snøkiterne er og  

hvordan de forholder seg til en potensiell forstyrrelse av villreinen. 

Dette er undersøkt gjennom en spørreundersøkelse rettet mot kitere og 

resultatene som svarene ga, blir her diskutert. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  38-41 

 

 

Område /sted:  Nordfjella 

Tittel:   Et møte med Nordfjella 

Forfatter:  Karl G. Hoven 



Innhold:  En kort jaktreportasje fra en jaktdag i Nordfjella villreinområde der  

forfatteren deltok som sherpa for en villreinjeger der alt gikk på skinner 

og to bukker blir felt.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  42-43 

 

 

Område /sted:  Nordfjella 

Tittel:   Ei rekrutterende reinsjakt med smak av de gode gamle dager 

Forfatter:  Tor Kristian Tveitehagen 

Innhold:  En artikkel som tar for seg villreinjakta i Nordfjella villreinområde ved  

å presentere jakthistorier fra flere jaktturer som artikkelforfatteren 

deltok på i 2010. Flere spennende jaktsituasjoner og vellykkede 

fellinger blir skildret.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  44-50 

 

 

Område /sted:  Blefjell 

Tittel:   Rovdyr, ørn og villrein – kunnskap og fremtidige utfordringer 

Forfatter:  Kjetil Bevanger, John Odden og John D. Linnell 

Innhold:  En kort artikkel som presenterer en rapport som er laget for å undersøke  

hvilke faktorer som kan bidra til å påvirke villreinbestanden i et område 

som Blefjell. Først og fremst med fokus på om predasjon fra gaupe kan 

være årsak til lav bestandstilvekst. Predasjonsundersøkelser i Scandlynx 

fra andre deler av Skandinavia bli gjennomgått. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  50 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   5423 villrein felt i 2011 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold:  Statistikk fra villreinjakta i 2011 som bla annet presenterer kvoter,  

fellingsprosent og ei liste over de ti villreinområdene som felte flest dyr. 

Videre litt om utviklingen i villreinjakta på Hardangervidda. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  51 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Villreinjakt og rekruttering 

Forfatter:  Kjell Sandåker 

Innhold:  Noen tanker omkring rekruttering til villreinjakt i et forvaltningsmessig  

perspektiv samt en oppfordring om at etablerte villreinjegere tar med 

seg unge jegere på villreinjakt for å sikre nok jegere i framtidens 

villreinforvaltning.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  52 

 



 

Område /sted:  Blefjell 

Tittel:   Villreinen som skolefag 

Forfatter:  Halvor G. Garås 

Innhold:  En artikkel fra elevjakt med elever fra Kongsberg VGS- avd Saggrenda  

og Naturbruksgymnasiet i Ljusdal. To jenter følges under villreintelling 

i Blefjell, på reinsjakt i samme område og elgjakt i Sverige. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  53-56 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   En storbukk og to fjellrever… 

Forfatter:  Per Skotvedt 

Innhold: En kort rapport med bilder fra oppsyn under villreinjakta i Dovre der 

forfatteren beskriver opplevelser med villrein og fjellrever. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  57 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Kalvetilvekst i enkelte villreinområder 

Forfatter:  Eigil Reimers 

Innhold:  En artikkel som presenterer metodikk og foreløpige resultater fra et  

prosjekt som tar for seg studier av kalvetilvekst i ulike villreinområder. 

Framgangsmåte i strukturtellingen som gir kalvetilvekst beskrives og 

sammenlignes med metodikken i andre studier, forsøkets resultater fra 

flere villreinområder presenteres og mulig anvendelse av resultatene 

diskuteres. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  58-62 

 

 

Område /sted:  Vulufjell 

Tittel:   Jaktforvaltning i Vulufjell 

Forfatter:  Per Erik Sannes, Per Jordhøy, Morten Liebe, Geir Johan Groven 

Innhold:  Artikkel som presenterer forvaltningen av villreinjakta i  

Vulufjellområdet. Villreinbestandens utvikling fra 1970 beskrives samt 

tildelings- og avskytingspolitikk i det samme tidsrommet. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  62-64 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Kjøkkenkroken 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En kort presentasjon av nettstedet www.matprat.no som formidler 

suverene mattips. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  64 

http://www.matprat.no/


 

 

Område /sted:  Nord-Fron og Sør-Fron 

Tittel:   Tjønnseterfjellet-Gråhø i Rondane: 2012 – siste året med registreringer 

Forfatter:  Morten Liebe, Geir J. Groven, Per Jordhøy og Per Erik Sannes 

Innhold:  Artikkel som presenterer resultater fra prosjektet ”Registrering av  

villreinen sin områdebruk innen observasjonsområdet i Nord-Fron og 

Sør-Fron”. Praktisk gjennomføring, resultater av registreringene og 

sluttføring av prosjektet beskrives.   

Årgang:  2012 

Sidetall:  65-66 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Villreinnemndene 2008-2011; organisering, funksjon og resultater 

Forfatter:  Hans Olav Bråtå, Per Kristian Alnes og Merethe Lerfald 

Innhold:  En artikkel som presenterer et prosjekt der Østlandsforskning har  

evaluert villreinnemndenes funksjon og struktur gjennom bl.a. 

spørreundersøkelser. Innføring av villreinnemndene, endringer i 

nemndene, hvem som sitter i nemndene, nemndenes påvirkningskraft i 

forvaltningen av villreinen og de største utfordringene framover er blant 

det som er undersøkt.   

Årgang:  2012 

Sidetall:  68-71 

 

 

Område /sted:   

Tittel: Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskapning og 

samfunnsutvikling 

Forfatter:  Hans Olav Bråtå 

Innhold: Utdrag fra en utredning fra Østlandsforskning som er en del av arbeidet 

med regionale planer for fjellområder med villrein. ØF fikk i oppdrag 

fra fylkeskommunene å lage en utredning som tok for seg villreinen og 

villreinfjellet som kilde til samfunnsutvikling og verdiskaping. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  71-73 

 

 

Område /sted:  Sel 

Tittel:   Stadig nye fangstminne blir oppdaga 

Forfatter:  Per Jordhøy, Runar Hole, Rolf Sørumgård og Raymond Sørensen 

Innhold: Ein presentasjon av eit fangstanlegg frå Formokampen i Sel kommune 

der funnet, utsjånad av anlegget, funksjon og plassering i terrenget vert 

skildra, òg med bilete og teikning.   

Årgang:  2012 

Sidetall:  74-75 

 

 

Område /sted:  Sel 

Tittel:   Kulturminner om villreinfangst: Målrettet satsing i Rondane 



Forfatter:  Hans Olav Bråtå og Runar Hole 

Innhold:  Artikkel som omtaler satsingen på verdiskaping ved bruk av   

kulturminner for turistbedrifter i Høvringen/Putten-området. Samarbeid 

mellom forskningsmiljøer og turistbedrifter der bl.a. gamle 

fangstanlegg og andre kulturminner i fjellet blir brukt for å gi et tilbud 

til fjellturister, bl.a. med guida turer og selvguidede turruter. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  76-77 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   På jakt etter gamle knoker 

Forfatter:  Tina Dahl og Brita Homleid Lohne 

Innhold:  En presentasjon av en idè rundt det å gå på skattejakt i naturen. Her blir  

et reinsdyr kokt for å få knokler som kan settes sammen igjen i den 

hensikt å bl.a. kunne lære om dyrets oppbygging. Videre skisseres et 

scenario der en skoleklasse graver fram knokler av reinsdyret sammen 

med forhistoriske gjenstander og ut fra det undrer seg over hvordan ting 

henger sammen.   

Årgang:  2012 

Sidetall:  78-79 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Jakt, fjell og vidde 

Forfatter:   

Innhold:  Leserens egne bilder av rein, reinsjakt og fjellet. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  80-83 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Hvor stort er vinterbeitearealet på Hardangervidda? 

Forfatter:  Dag K. Bjerketvedt, Arvid Odland og Jan Heggenes 

Innhold: En presentasjon av en gjennomgang av ulike publikasjoner som har tatt 

for seg vinterbeitet på Hardangervidda der bl.a. areal, lavbiomasse, 

lavproduksjon og vinterbeitenes utvikling i perioder blir studert. Videre 

hvordan teknikker som er brukt i vurderingen av vinterbeitene samt 

hvilken betydning enkelte områder har som vinterbeite. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  84-89 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Kan få stor betydning for villreinen: Hardangerviddatunnelen 

Forfatter:  Per Aksel Knudsen 

Innhold: En artikkel som presenterer planer for et tunnelalternativ som 

”Aksjonsgruppa for Hardangervidda-tunnelen” arbeider med. 

Forfatteren trekker fram ulike prosjekter som har sett på hvordan ulike 



menneskelige aktiviteter og installasjoner påvirker villrein og diskuterer 

hvordan en tunnel vil virke inn på villreinen på Hardangervidda.   

Årgang:  2012 

Sidetall:  90-91 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

Tittel:   Mer samjakt på vidda 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En presentasjon av arbeidet som blir gjort av fjellstyrer og andre 

rettighetshavere i forvaltningen av villreinen og villreinjakta på 

Hardangervidda på en best mulig måte.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  92-93 

 

 

Område /sted:  Svalbard 

Tittel:   Svalbardreinen og klimaendringer 

Forfatter:  Åshild Ønvik Pedersen 

Innhold: En artikkel som setter fokus på hvordan klimaendringene vil påvirke 

bestanden av Svalbardrein. Snø- og isforhold, planter og vekstsesong, 

andre plantespisende arter, parasitter og overvåking av villreinen er 

temaer som tas opp. Videre gis en faktaoversikt om svalbardreinen. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  94-97 

 

 

Område /sted:  Dovre 

Tittel:   Moskus som skremte rein 

Forfatter:  Kjetil Bevanger 

Innhold: En kort fortelling fra en opplevelse på Dovre der forfatteren observerer 

interaksjoner mellom rein og moskus der reinsdyra tydelig blir skremt 

av moskusene. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  98 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Hva skjer med rypekyllingene? 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold:  En artikkel som oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet på  

rype som professor Johan B. Steen universitetet i Oslo gjennomførte i 

Dalsbygda i 1997-2000. Resultatene som presenteres tar for seg hva 

som skjedde med rypekyllingene den første sommeren. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  100-101 

 

 

Område /sted:  Hardangervidda 

 



Tittel:   Tamreindrift og samisk påverknad på Hardangervidda 

Forfatter:  Kjell Bitustøyl 

Innhold: Ein omfattande artikkel som tek for seg historikken med tamreindrift på 

Hardangervidda frå byrjinga sist på 1700-talet. Forfattaren ser nærare 

på kvar tamreinen kom frå og kven dei samiske gjetarane og eigarane 

var og kva for tamreinselskap som var viktige aktørar. Det vert òg 

presentert kart som syner kvar tamreindriftene fòr og kvar tamreinen 

kom frå.  

Årgang:  2012 

Sidetall:  102-107 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Landsmøtet på Honne i 2011 

Forfatter:  Arne Nyaas 

Innhold: En reportasje med utgangspunkt i landsmøtet i Villreinrådet i Norge der 

årboka Villreinen og nettstedet www.villreinen.no var i fokus. Videre 

blir viktige hendelser i Villreinrådet beskrevet og samarbeidet mellom 

Norsk Villreinsenter og Villreinrådet belyst. Styret i Villreinrådet 

presenteres. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  108-109 

 

 

Område /sted:  Våmur-Roan 

Tittel:   Tellebilder fra Vårmur-Roan 

Forfatter: Ikke oppgitt 

Innhold: En kort presentasjon av villreinstammen i Våmur-Roan villreinområde 

beliggende i kommunene Fyresdal, Nissedal og Kvitseid. Etablering av 

villrein i området, stammens utvikling samt telleresultater blir 

presentert fulgt av bilder fra siste års minimumstelling 

Årgang:  2012 

Sidetall:  110 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Olav Brøste til minne 

Forfatter:  Stig Aaboen 

Innhold: Minneord etter Olav Brøste som omtaler hans sterke engasjement for 

fjellet og villreinen helt tilbake til 1950-tallet. Hans navn knyttes bl.a. 

til opprettelsen og driften av Ottadalen Villreinområde. 

Årgang:  2012 

Sidetall:  111 

 

 

Område /sted:   

Tittel:   Øystein Mølmen til minne 

Forfatter:  Per Jordhøy 

http://www.villreinen.no/


Innhold: Minneord etter Øystein Mølmen som mellom anna omtalar hans liv i 

fjellet og hans innsats for villrein gjennom arbeidet med 

villreinstammen i Ottadalen og kartlegging av gamle fangstanlegg 

Årgang:  2012 

Sidetall:  112 

 

 

 



Område sted:  Hardangervidda. Generell interesse. 

Tittel:   Hvordan er det å være rein 

Forfatter:  Olav Strand og Roy Andersen 

Innhold: Om mulighetene til å følge reinsdyra ved hjelp av GPS sendere. Dette har gitt 

ny og verdifull kunnskap om reinen og reinens leveområder. Kunnskapen er 

brukt i regionale planer og annen forvaltning. 

 Dette er nå utviklet videre til å kunne henge kameraer på reinsdyra og ta 

bilder. Enheten kan programmeres slik at den tar bilder i interessante områder 

f.eks. i nærheten av bilvei, stier eller viktige trekk-korridorer. 

Årgang: 2013 

Sidetall: 4 – 7 

 

 

Område/sted: Hardangervidda 

Tittel: Hardangervidda et forvaltningsmessig krevende område. 

Forfatter: Arne Nyaas 

Innhold Referat fra utfordringer i forvaltningen diskutert på høstmøtet 2012 og 

vårmøtet 2013. Lav felling er et problem. Kvoter, jaktfrie soner, lavflyging i 

forbindelse med flytelling, tuneller på Rv 7 ble diskutert. 

Årgang 2013 

Sidetall 8 – 11 

 

 

Område / sted Rondane 

Tittel Fjellfolk og villrein 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Omtale av boka «Fjellfolk og villrein» skrevet av Per Jordhøy om sentrale 

personer i villreinforvaltninga i Rondane. 

Årgang 2013 

Sidetall 11 

 

 

Område / sted  

Tittel Norske rovdyr 

Forfatter Arne Nyaas 



Innhold Omtale av boka «Norske rovdyr» skrevet av Kjetil Bevanger 

Årgang  2013 

Sidetall 11 

 

Område / sted Setesdal Ryfylke 

Tittel Nytt villreinprosjekt på gang i Setesdal Ryfylke 

Forfatter Tor Punsvik og Olav Strand 

Innhold Målet er at villreinen skal ta i bruk større deler av villreinområdet. Kan dette 

oppnås ved å øke dyretettheten, kombinert med tiltak for å øke dyras 

framkomlighet og ta vare på tradisjonsbærere? Prosjektet er en fortsettelse av 

et stort prosjekt som foregikk i 2006 – 2010.  

 Dette nye prosjektet tar for seg spesielle sårbare punkter og mulighetene for 

tiltak. 

Årgang 2013 

Sidetall 12 – 13 

 

Område / sted Snøhetta 

Tittel Horisont Snøhetta 

Forfatter Olav Strand, Vegard Gundersen, Katrina Rønningen og Frode Flemsæter. 

Innhold Utredning om hvordan Snøheim og Snøheimvegen påvirker villreinen og 

framtidig forvaltning. 

Årgang  2013 

Sidetall 14 – 21 

 

Område / sted Rondane, Nordfjella og Snøhetta. 

Tittel En sti er ikke en sti for villreinen. 

Forfatter Vegard Gundersen, Olav Strand, ManuelaPanzacchi og Ingrid Nerhoel. 

Innhold Artikkelen viser noen enkle sammenhenger mellom folks bruk av fjellet og 

villreinens arealbruk fra de tre villreinområdene. 

Årgang 2013 

Sidetall 22 – 25 

 

 

Område / sted   



Tittel Nye spor etter fjellreven 

Forfatter Kristine Ulvund, Nina Eide, Øystein Flagstad, Arild Landa, Roger Meås, Roy 

Andersen, Mari Tovmo. 

Innhold Bestandstatus for fjellreven med grunnlag både i utsettinger og naturlig 

forynging. 

Årgang  2013 

Sidetall 26 -29 

 

Område / sted 

Tittel Fjellrev og raudrev: Kvifor er fjellreven så avhengig av lemen? 

Forfatter: Arild Landa, Kristine Ulvund, Nina Eide, Roger Meås, Mari Tovmo, Øystein 

Flagestad og Roy Andersen. 

Innhold På trass av tilleggsforing får fjellreven berre fram kvalpar i år med mange 

smågnagarar. Kvifor er det slik? 

Årgang 2013 

Sidetall 30 – 32 

 

Område / sted Forollhogna, Rondane Sør og Nordfjella. 

Tittel Parasittundersøkelser av villrein med spesiell vekt på hjernemark 

Forfatter Kjell Handeland 

Innhold I 2012 ble det gjennomført parasittologiske undersøkelser av villrein felt under 

jakt i tre ulike villreinområder: Forollhogna, Rondane Sør og Nordfjella. 

Undersøkelsen ble gjort på avføringsprøver og omfattet påvisning og telling 

av egg av løpe-tarmparasitter, og larver av lungeorm og hjernemark. 

Årgang 2013 

Sidetall 33 

 

Område 

Tittel Heitkøtters Naturvernpris 2012 tildelt Per Jordhøy 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Per Jordhøy ble tildelt Heitkøtters Naturvernpris for 2012 for sitt store arbeid 

med kunnskapsoppbygging og formidling for å ta vare på fjellnaturen. 

Årgang 2013 

Sidetall 34 – 35 

 



Område Fjellheimen 

Tittel Hjå fjellfantar på Vikafjellet 

Forfatter Per Jordhøy 

Innhold På besøk på Vikafjellet. Gamal bruk, fiske og fangst. 

Årgang 2013 

Sidetall 36 – 39 

 

Område  

Tittel 5450 villrein felt i 2012 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Fellingsstatistikk 1990 – 2012 

Årgang 2013 

Sidetall 40 

 

Område 

Tittel Oppsummering av resultatene fra villreintellingene i 2011 – 2012 

Forfatter Per Jordhøy, Roy Andersen og Olav Strand, NINA 

Innhold Kalvetellinger og strukturtellinger fra overvåkingsområdene og kalvetelling i 

Ottadalsområdet. 

Årgang 2013 

Sidetall 41 – 42 

 

Område Hardangervidda 

Tittel Aksel Tveitnes lavgransking på Hardangervidda 1951 – 1979 

Forfatter Dag K. Bjerketvedt 

Innhold Omfattende vurdering av lavens betydning for antall reinsdyr på 

Hardangervidda. 

Årgang  2013 

Sidetall 43 – 47 

 

Område Hardangervidda 

Tittel Villrein, lavvolum og turistar. 

Forfatter Johan Vaa 



Innhold Lavvolum og dermed beitetrykk og arealbruk av rein på Hardangervidda er 

påverka av avstand til turistløyper. Kan også tolkast til at dyra likar seg best 

ved turisthyttene.. 

Årgang 2013 

Sidetall 48 

 

Område Rondane, Hardangervidda, Forollhogna, Ottadalen Nord og Sør, Nordfjella 

Tittel Blir villrein med tidligere tamreinpåvirkning mer sky med årene? 

Forfatter Eigil Reimers, Knut H. Røed, Jonathan E. Colman 

Innhold Det er forventet at villrein med tidligere tamreinpåvirkning og som utsettes for 

omfattende jakt, ville reetablere økt vaktsomhet og frykt- og fluktatferd lik 

historisk viltlevende villrein. Vi har lenge forundret oss over at denne 

forventningen ikke synes å slå til. Det har vi sett nærmere på og presenterer 

resultater fra en undersøkelse der vi analyserer genetikk og atferd i ulike 

villreinbestander i Sør-Norge. 

Årgang 2013 

Sidetall 49 – 52 

 

Område Svalbard 

Tittel Svalbardrein og isbjørn 

Forfatter Eigil Reimers og Sindre Eftestøl 

Innhold Om Svalbardreinens fluktreaksjon på isbjørn i forhold til mennesker. 

Årgang 2013 

Sidetall 53 – 55 

 

Område Ottadalen 

Tittel Med reinen som læremeister 

Forfatter Dag Nyøygard 

Innhold Om tverrfagleg prosjekt på Lalm skule i Vågå 

Årgang 2013 

Sidetall 56 

 

Område Forollhogna 

Tittel «Skolejakt» i 21 år 

Forfatter Arne Nyaas 



Innhold Villreinjakt og tilberedning av kjøttet for 7. klasse ved Dalsbygda skole i 21 

år. 

Årgang 2013 

Sidetall 57 

 

Område Snøhetta 

Tittel Alle tiders jakt, takka vera ei gamal fangstgrav 

Forfatter Runar Hole 

Innhold Jakthistorie frå Drugshøa 

Årgang 2013 

Sidetall 58 -59 

 

Område Sølnkletten 

Tittel Fangstsystem i Gravskardet 

Forfatter Runar Hole og Rolf Sørumgård 

Innhold Om fangstsystemet i Gravskardet mellom fjella Skjellåkinna og 

Gravskardhøgda. 

Årgang 2013 

Sidetall 60 – 62 

 

Område Snøhetta 

Tittel Kraftig tilbakegang i moskusbestanden. 

Forfatter Bjørn Rangbru 

Innhold Reduksjon i moskusbestanden med 80 – 90 dyr pga lungebetennelse. 

Årgang 2013 

Sidetall 63 – 64 

 

Område Rondane 

Tittel Første fostringsflokken observert. 

Forfatter Morten Liebe, Geir J. Groven, Per Jordhøy, Per Erik Sannes 

Innhold Om flokkobservasjoner og observasjon av første fostringsflokken i 

Tjønnseterfjellet – Gråhø i Nord-Fron og Sør-Fron. 

Årgang 2013 



Sidetall 65 – 66 

 

Område Rondane 

Tittel Tjønnseterfjellet: Villdyra vender tilbake 

Forfatter Morten Liebe, Geir J. Groven, Per Jordhøy, Per Erik Sannes 

Innhold Beskrivelse av reinen som vender tilbake til Tjønnseterfjellet i årene 2007 – 

2012. 

Årgang 2013 

Sidetall 68 

 

Område Novaya Zemlya 

Tittel Historikk og dagens situasjon: Villrein på Novaya Zemlya 

Forfatter Ivan A. Mizin, Russian Arctic National Park. Oversatt av Kjetil Bevanger. 

Innhold Historikk og dagens situasjon om villrein på Novaya Zemlya.. 

Årgang 2013 

Sidetall 69 – 71 

 

Område 

Tittel Anestesi av rein. 

Forfatter Jon M. Arnemo, Alina L. Evans, Marianne Lian, Øystein Os 

Innhold Artikkelen beskriver aktuelle medikamenter til sedasjon, immobilisering og 

anestesi an norsk rein og Svalbardrein. 

Årgang 2013 

Sidetall 72 – 74 

 

Område 

Tittel Uttak av villrein på Sør-Georgia 

Forfatter Carl Erik Kilander og Knut Nylend 

Innhold Om utskyting av villrein utsatt på Sør-Georgia i kvalfangst perioden 

Årgang 2013 

Sidetall 75 – 79 

 

Tittel Jegerbilder 2012 



Årgang 2013 

Sidetall 80 – 81 

 

Område Lærdal – Årdal villreinområde 

Tittel Strukturteljing 2012: Lærdal Årdal villreinområde 

Forfatter Rein-Arne Golf 

Innhold Litt om historikk og grundig beskrivelse av strukturtelling 2012 

Årgang 2013 

Sidetall 82 – 83 

 

Område Setesdal 

Tittel Offentlig planarbeid: Hvordan sikre villreininteressene? 

Forfatter Jørn Haug, Tor Punsvik 

Innhold Villreininteressene må med når de første strekene settes i oppstart av offentlig 

arealplanarbeid i villreinfjell. Dermed kan en forebygge unødig strid, dårlig 

samarbeid og sure forsinkelser. Regionale planer kan bidra til samordna 

arealpolitikk over kommunegrensene. 

Årgang 2013 

Sidetall 84 – 87 

 

Område Knutshø 

Tittel Storbukk med stygg skuddskade 

Forfatter Ola Husom 

Innhold Beskrivelse av stygg skuddskade. 

Årgang 2013 

Sidetall 88 

 

Område 

Tittel Villrein som reiselivsattraksjon 

Forfatter  Arne Nyaas 

Innhold Ulike måter å kunne bruke villreinen som reiselivsattraksjon forutsetter sterkt 

samarbeid mellom næringsinteressene og villreininteressene. 

Årgang  2013 

Sidetall 89 



Område Svalbard 

Tittel Svalbardreinen: En nøkkelart i økosystemet 

Forfatter Åshild Ø. Pedersen, Eva Fuglei 

Innhold Svalbardreinen er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen 

gjennom effekter på flere trofiske nivå i næringsnettet. Artikkelen gir en 

oversikt over svalbardreinens rolle i tundrøkosystemet og belyser noen av 

utfordringene reinen vil møte i et varmere klima. 

Årgang 2013 

Sidetall 90 – 94 

 

Område Hardangervidda 

Tittel Frå gjetar til jeger – samisk kunnskap i sørnorske fjell. 

Forfatter Kjell Bitustøyl. 

Innhold Artikkelen bygger på prosjektet »Fjellkulturen knytt til Hardangervidda og 

tilstøytande fjellområde – og samisk påverknad». 

Årgang 2013 

Sidetall 96 – 102 

 

Område Rondane 

Tittel William Biltons reinsjakt i Rondane i 1837 

Forfatter Rune Moseng 

Innhold Historisk fortelling om engelskmann på jakt i Norge 

Årgang 2013 

Sidetall  103 – 107 

 

Område Hardangervidda 

Tittel Praktbok om Vidda-reinen 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Omtale av ny bok om Hardangervidda skrevet av Johan Vaa og Kjell Bitustøyl 

Årgang 2013 

Sidetall 108- 109 

 

Område Blefjell 

Tittel Ny rapport om rovvilt og villrein 



Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Var predasjon av gaupe hovedforklaringen til at villreinbestanden på Blefjell 

ble neset halvert i løpet av 2004 til 2006. NINA rapport 978 har sett nærmere 

på dette uten at den kunne gi en klar konklusjon. 

Årgang 2013 

Sidetall 110 – 111 

 

 

 

 

 



Innhold Villreinen 2014 

Område/sted  

Tittel   Kan vi gjøre noe for å bedre villreinens «kår» i villreinområdene? 

Forfatter  Øystein Landsgård 

Innhold   Lederartikkel 

Årgang    2014 

Sidetall   3 

 

Område / sted  Lesja. Snøhetta 

Tittel   Førstegangsjeger på reinsjakt 

Forfatter  Anne Kirsti Noren 

Innhold   Omtale av Lesja Jeger- og Fiskerforening sin jaktcamp 

Årgang   2014 

Sidetall   4 – 6 

 

Område / sted  Forollhogna 

Tittel   Prosjekt rettet mot ungdom 

Forfatter  Terje Borgos 

Innhold Villreinutvalget i Forollhogna gjennomført et prosjekt rettet mot ungdom for 

å rekruttere nye villreinjegere. Tilbudet omfattet klasseundervisning på 

vårparten og jakt i august / september. 

Årgang  2014 

Sidetall 7 – 8 

 

Område Forollhogna 

Tittel Rapport fra Rennebu Ungdomsskole 

Forfatter Ronny Martinsen 

Innhold Reinsjakt i ungdomsskolen. 

Årgang 2014 

Sidetall 9 

 

Område Knutshø 



Tittel Opplæringsjakt i Knutshø 

Forfatter Ulf Veidahl 

Innhold Ungdomslederen i NJFF Østfold hadde med seg fire ungdommer på 

opplæringsjakt i Knutshø.  

Årgang 2014 

Sidetall 10 – 11 

 

Område / sted Hardangervidda 

Tittel Avlsprogrammet for fjellrev: Nå står Vidda for tur. 

Forfatter Arild Landa, Kristine R. Ulvund, Nina E. Eide, Roger Meås, Lars Røed-Eriksen, 

Anne-Mathilde Thierry, Øystein Flagestad og Roy Andersen. 

Innhold Om avlsprogrammet for fjellrev som nå satser mer på Hardangervidda. 

Årgang 2014 

Sidetall 12 – 14 

 

Område / sted  

Tittel Ulv foretrekker elg framfor villrein. 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Bob Hayes har forsket på ulv og villrein i Yukon i 20 år og har skrevet ei bok 

om dette «Wolves of the Yukon». 

Årgang 2014 

Sidetall 15 – 18 

 

Område / sted  

Tittel Lat og fet – nervøs og slank. 

Forfatter Eigil Reimers 

Innhold Villreinen i Forollhogna, Ottadalsområdet og Norefjell – Reinsjøfjell er 

etterkommere fra tidligere tamreindrifter og kjennetegnes ved større vekter, 

flere drektig simler som bærer fram kalv, større kalvetilvekst og også flere 

gevirløse dyr.  

Jakt har i liten grad påvirket dyrenes fryktadferd. 

Kan forklaringen på vektforskjellene mellom tamrein- og villreinopphav være 

knyttet til forskjeller i atferd og ikke den tradisjonelt brukte 

beiteforklaringen. 



 

Årgang    2014 

Sidetall   19 -21 

 

Område / sted  Hardangervidda 

Tittel   Valgte feil kalkkilde 

Forfatter  Beate Aase Heidenreich 

Innhold   Om en rein som hadde spist en rygghvirvel og satt den fast i tennene. 

Årgang   2014 

Sidetall   22 

 

Område / sted  Hardangervidda 

Tittel   «Fare for rein» - Rv 7 stengt i to døgn 

Forfatter  Arne Nyaas 

Innhold Avtale med Statens Vegvesen om at Rv 7 skal stenges dersom rein er i ferd 

med å krysse vegen. 

Årgang 2014 

Sidetall 23  

 

Område / sted  

Tittel Kan skje i mange villreinområder innen 2022: Revisjon av 

kraftverkskonsesjoner. 

Forfatter Siri Wølneberg Bøthun og Olav Strand 

Innhold Formålet med revisjon av konsesjonsvilkårene i eldre konsesjoner er å bedre 

miljøtilstanden i regulerte vassdrag ved å sette nye vilkår for å rette opp 

miljøskader og ulemper som har oppstått som følge av reguleringen. 

 Artikkelen gir en grundig gjennomgang. 

Årgang 2014 

Sidetall 24 – 30. 

 

Område / sted Setesdal Ryfylke 

Tittel Full rulle i villreinprosjektet 



Forfatter Olav Strand og Tor Punsvik 

Innhold Oppdatering av 5 årig villreinprosjekt som startet opp siste år. 

Årgang 2014 

Sidetall 31  

 

Område / sted Nordfjella 

Tittel Nordfjella: Sterkt berørt av kraftutbygginger. 

Forfatter Siri Wølneberg Bøthun, Olav Strand og Per Aksel Knudsen 

Innhold Grundig gjennomgang av kraftutbygginga sin innvirkning på villreinen i 

området. 

Årgang 2014 

Sidetall 32 -37 

 

Område / sted  

Tittel Jaktstatistikken: Hardangervidda utgjør forskjellen 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Jaktstatistikk 1988 – 2013 

Årgang 2014 

Sidetall 38 -39 

 

Område / sted 

Tittel Overvåkingsprogrammet for hjortevilt: Oppsummering av resultatene av 

villreintellingene i 2013 

Forfatter Per Jordhøy, Roy Andersen og Olav Strand    

Innhold Oppsummering av resultatene av villreintellingene i overvåkingsområdene i 

2013 

Årgang 2014 

Sidetall 40 – 41 

 

Område / sted Snøhetta vestområde 

Tittel Snøhetta vestområde høsten 2013. To dager på strukturtelling 

Forfatter Per Skotvedt 



Innhold Beskrivelse av turen. 

Årgang 2014 

Sidetall 42 – 44 

 

Område / sted Rondane Sør 

Tittel Villrein i myr- og skoglandskap i Ringsaker og Hamar 

Forfatter Finn Audun Grøndahl og Paul Granberg 

Innhold Grundig beskrivelse av reinens bruk av og tilpasning til dette noe utypiske 

villreinterrenget 

Årgang 2014 

Sidetall 46 – 50 

 

Område / sted 

Tittel Teknikken med massefangst av villrein i Nord-Gudbrandsdalen 

Forfatter Runar Hole 

Innhold Artikkelen deler massefangstanleggene i flere typer og prøver å klassifisere 

dem ut fra terreng og tid. 

Årgang 2014 

Sidetall 52 – 56 

 

Område / sted Hardangervidda 

Tittel Vellykket på Vidda 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Om minimumstellinger på Hardangervidda 2013 og 2014 

Årgang 2014 

Sidetall 57 

 

Område / sted Rondane 

Tittel Miljøverndepartementet vedtok nasjonalt villreinområde i Tjønnseterfjellet. 

Forfatter Morten Liebe, Geir Johan Groven, Per Erik Sannes, Per Jordhøy. 



Innhold Etter omfattende registreringer fra 2007 og fram til nå har 

Miljøverndepartementet innlemmet denne delen av Rondane Sølnkletten i 

nasjonalt villreinområde. 

Årgang 2014 

Sidetall 58 – 59 

 

Område / sted Rondane 

Tittel Skal registrere områdebruken i Veslfjellet – Kuva i Rondane 

Forfatter Morten Liebe, Geir Morten Groven, Per Erik Sannes, Per Jordhøy 

Innhold Vedtak og forberedelse til registrering av villreinens områdebruk i dette 

området. 

Årgang 2014 

Sidetall 60 

 

Område / sted Hardangervidda 

Tittel Styrtfangstanlegget i Gravskar på Hardangervidda 

Forfatter Otto Blehr 

Innhold Beskrivelse av en rekke styrtfangstanlegg for villrein på Hardangervidda 

Årgang 2014 

Sidetall 61 – 64 

 

Område / sted Sør – Georgia 

Tittel Uttak av villrein på Sør - Georgia – del II – 2014. 

Forfatter Knut Nylend 

Innhold Uttak av de siste vel 3 000 dyra på Sør – Georgia 

Årgang 2014 

Sidetall 65 – 69 

 

Område / sted 

Tittel Hvor langt løper en skadeskutt rein 

Forfatter Sigbjørn Stokke og Jon M. Arnemo 



Innhold En ny og universell modell for å kvantifisere skadeskyting viser at en villrein 

som løper lenger enn 120 meter etter å ha blitt truffet av et skudd, må 

betraktes som skadeskutt. 

Årgang 2014 

Sidetall 70 – 72 

 

Område / sted 

Tittel Blyrester fra kuler og hagl i viltkjøtt er en helserisiko 

Forfatter Jon M. Arnemo og Sigbjørn Stokke. 

Innhold Det er konsensus innen legevitenskapen om at bly er helseskadelig for 

mennesker, uansett mengde. Vi undrer oss derfor over hva som driver 

tilhengerne av blyammunisjon til å bagatellisere heleserisikoen ved inntak av 

bly. 

Årgang 2014 

Sidetall 73 – 74 

 

Område / sted Reinheimen og Breheimen 

Tittel Imponerende av Per Jordhøy 

Forfatter Bjarne Fossøy 

Innhold Omtale av boka «Reinsdyra i Reinheimen og Breheimen. Frå pil og boge til 

lasso og gevær» som Per Jordhøy er redaktør for. Artikkelen har også en 

oversikt over andre bøker som Per Jordhøy er sterkt involvert i. 

Årgang 2014 

Sidetall 75 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Skal kartlegge ferdselene 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Startskuddet har gått for et bredt anlagt ferdselsprosjekt i 

Forollhognaområdet. Det nye prosjektet kommer til å gå over tre år, med 

Norsk Institutt for Naturforskning  som fagansvarlig. 

Årgang 2014 

Sidetall 76 – 78 

 



Område / sted Snøhetta 

Tittel Turistrafikken i Snøhetta skaper problemer for reinen. 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold En sterk økning i turisttrafikken skaper problemer for grådyra som utestenges 

fra viktige beiteområder. Den store endringen kom med reetableringen av 

turisthytta Snøheim, hevder oppsynsleder Arne Granlund. 

Årgang 2014 

Sidetall 79 – 80 

 

Område / sted Snøhetta 

Tittel Samler ny kunnskap i Snøhetta 

Forfatter  Arne Nyaas 

Innhold I mars 2014 ble 10 nye simler i Snøhetta merket med GPS-sendere, tre simler 

på vestområdet og sju simler på østområdet. To av simlene på østområdet 

har i tillegg til vanlig GPS-sender fått montert et lite kamera til halsbåndet. 

Årgang 2014 

Sidetall 81 

 

Område / sted  

Tittel Europeiske villreinregioner på vent 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Det regionale planarbeidet som omfatter 10 av villreinområdene i Sør – 

Norge, er ennå ikke avsluttet. Tre regionale planer gjenstår. Dermed må 

lanseringen av to europeiske villreinregioner også settes på vent. Lanseringen 

vil synliggjøre Norges internasjonale ansvar for de siste bestander av den 

opprinnelige ville fjellreinen i Europa. 

Årgang 2014 

Sidetall 82 

 

Område / sted  

Tittel Ryper, forvaltning, jakt og opplevelser 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Flere artikler om rypeforvaltning og opplevelser. Det meste fra Dalsbygda 

Årgang 2014 



Sidetall 83 – 97 

 

Område/ sted  

Tittel Populær jakt i fritt fall 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Om nedgangen i rypebestanden 

Årgang  2014 

Sidetall 84 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Har gått 392 mil på 18 år 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Om rypetaksering i Dalsbygda  

Årgang 2014 

Sidetall 85 – 86 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Dette er Dalsbygda i Os kommune (Hedmark) 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Vitale opplysninger om Dalsbygda 

Årgang 2014 

Sidetall 86 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Landskjent for godt rypeterreng 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Om Dalsbygda som rypeterreng 

Årgang 2014 

Sidetall 87 

 

Område / sted Forollhogna 



Tittel Rypejakta i Dalsbygda årene 1989 - 2013 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Taksering og jaktresultat Dalsbygda 

Årgang 2014 

Sidetall 88 – 89 

 

Område / sted Setesdal 

Tittel Vellykket rypeseminar i Bykle 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Fyldig omtale av rypeseminaret i oktober 2013 

Årgang 2014 

Sidetall 90 – 91 

 

Område / sted Troms 

Tittel Rypejakt i mektige Barras 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Omtale av folk og natur i indre Nord-Troms 

Årgang 2014 

Sidetall 92 -93 

 

Område / sted  

Tittel Jaktforvaltning etter naturmangfoldloven: Med ryper som eksempel 

Forfatter Tor Punsvik 

Innhold Naturmangfoldloven kom i 2009 og setter strenge krav til hvordan arters 

bestandsforhold skal være for at disse skal være høstbare. Men det synes å 

være betydelig avstand mellom liv og lære. Orintologer bør engasjere seg 

sterkere i hvordan høstbare fuglebestander forvaltes! 

Årgang 2014 

Sidetall 94 – 95 

 

Område / sted  

Tittel Boka mange har ventet på 



Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Omtale av boka « Rypeforvaltning. Rypeforvaltningsprosjektet 2006 – 2011 

og veien videre. 

Årgang 2014 

Sidetall 96 – 97 

 

Område / sted Svalbard 

Tittel Reinsdyrkjever og jaktstatistikk: Jegerne bidrar til ny kunnskap om 

svalbardreinen. 

Forfatter Åshild Ønvik Pedersen og Bård-Jørgen Bårdsen 

Innhold Jegerne har i 30 år lagt ned et betydelig arbeid med innsamling av 

underkjever og jaktstatistikk om felte reinsdyr på Svalbard. Innsatsen danner 

grunnlaget for ny kunnskap om svalbardreinen. 

Årgang 2014 

Sidetall 98 – 101 

 

Område / sted  

Tittel Landsmøte med fokus på arealforvaltning 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Om Landsmøtet i Villreinrådet på Honne 2013 

Årgang 2014 

Sidetall 102 – 103 

 

Område / sted Snøhetta og Knutshø 

Tittel Tips oss 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø og villreinnemnda for Rondane og 

Sølnkletten har laget en brosjyre for å klarlegge hvilke rolle villreinnemndene 

har. 

Årgang 2014 

Sidetall 104 

 

Område / sted  



Tittel Jakt, fjell og vidde 

Forfatter  

Innhold Bilder fra leserne fra jakta 2013 

Årgang 2014 

Sidetall 105 

 

Område / sted  

Tittel Ny bok om villrein i Norge trenger gode bilder og spesielle historier. 

Forfatter Tor Punsvik 

Innhold  

Årgang 2014 

Sidetall 106 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Bygger sperregjerde for å hindre tamreinovergang til Forollhogna 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Det bygges et 14 km langt sperregjerde for å hindre tamrein å komme inn i 

Forollhogna villreinområde. 

Årgang 2014 

Sidetall 107 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Dramatisk sammenstøt i fjellene mellom samer og bønder 

Forfatter Olav Kvikne 

Innhold Fra boka «Fra Sørland til Rondeslottet» utgitt på Tell forlag 1945 

Årgang 2014 

Sidetall 108 – 109 

 

Område / sted Snøhetta og Reinheimen 

Tittel Til minne om Olaf Heitkøtter 

Forfatter Per Jordhøy og Jan Hageland 



Innhold Minneord om Olaf Heitkøtter som døde i 2013 

Årgang 2014 

Sidetall 110 - 111 

Område / sted  

Tittel Innbrot 

Forfatter Siri Wølneberg Bøthun 

Innhold Dikt 

Årgang 2014 

Sidetall 112 

 

 

 

 

 



Innhold Villreinen 2015. 

 

Område / sted 

Tittel   Villreinrådet samordner og tilrettelegger for medlemmene 

Forfatter  Øystein Landsgaard 

Innhold   Lederartikkel 

Årgang   2015 

Sidetall   3 

 

Område / sted 

Tittel   La meg slippe å skyte deg til høsten 

Forfatter  Tore Andestad 

Innhold   Om bruk av kontrastklær i villreinjakta. 

Årgang   2015 

Sidetall   4 – 6 

 

Område / sted 

Tittel   Varme somre, et helvete for reinen. 

Forfatter  Erik Ydse 

Innhold   Om reinens plager med varmen 

Årgang   2015 

Sidetall   7 

 

Område / sted   

Tittel   Den ville fjellreinen 

Forfatter  Bjørn Rangbru 

Innhold   Filosofering omkring klimaendring og den ville fjellreinen. 

Årgang   2015 

Sidetall   8 – 9 

 

Område / sted  Reinheimen / Hardangervidda 



Tittel   Små marginger i villreinfjellet 

Forfatter  Kjell Sandåker 

Innhold   Jakthistorier med saftig innhold 

Årgang    2015 

Sidetall   10 – 12 

 

Område / sted   

Tittel   Min første rein, takk pappa 

Forfatter  Irene Bøen 

Innhold   Jakthistorie 

Årgang   2015 

Sidetall   13 

 

Område / sted  Snøhetta 

Tittel   En høstdag i villreinfjellet. 

Forfatter  Per Skotvedt 

Innhold   Beskrivelse av en fin høstdag 

Årgang   2015 

Sidetall   14 – 15 

 

Område / sted  Ottadalsområdet heretter Reinheimen / Breheimen 

Tittel   50-årsjubilant med ny villreinbok. 

Forfatter  Arne Nyaas 

Innhold Beskrivelse av boka «Reinheimen og Breheimen. Frå pil og boge til lasso og 

gevær». 

Årgang  2015 

Sidetall 16 

 

Område / sted Reinheimen / Breheimen 

Tittel Endrer navnet. 

Forfatter Stig Aaboen 



Innhold Om Stig Aaboen sin befatning med villreinforvaltningen i 24 år 

Årgang 2015 

Sidetall 17 

 

Område / sted Knutshø 

Tittel Aune barneskole på Oppdal: Populært villreinprosjekt. 

Forfatter Andreas Randen og Heidi Riise 

Innhold Beskrivelse av vellykket skoleprosjekt 

Årgang 2015 

Sidetall 18 – 19 

 

Område / sted 

Tittel Varmere klima – hva skjer med artene i høyfjellet 

Forfatter Nina E. Eide, Øystein Flagstad, Annika Hoffgaard, Stefan Blumentrath, 

 og Arild Landa. 

Innhold Nytt stort fjelløkologiprosjekt med fokus på menneskeskapte endringer. 

Årgang 2015 

Sidetall 20 – 22 

 

Område / sted 

Tittel Stor fagkonferanse på Røros i august 

Forfatter Olav Strand og Vemund Jaren 

Innhold I august samles verdens ledende forskere og forvaltere av rein og moskus i 

verdensarvbyen Røros. Dette blir en sjelden anledning til å bli oppdatert på 

kunnskapsfronten og delta i diskusjoner om store og små utfordringer i tida 

framover. 

Årgang 2015 

Sidetall 23 

 

Område / sted 

Tittel Den lange historien 

Forfatter Olav Strand, Per Jordhøy og Frid Kvalpskarmo Hansen. 



Innhold Vi har en lang og felles historie med villreinen, ukjent for de fleste, men 

allikevel en høyst levende og mangfoldig historie. Det er en historie om oss 

sjøl, vår bakgrunn og vår utviklingshistorie. I tillegg er dette også en historie 

som handler om framtida, om å ta valg og om å finne løsninger som 

balanserer utvikling og vern. 

Årgang 2015 

Sidetall 24 – 27 

 

Område / sted Rondane Nord / Formokampen 

Tittel Villreinen som bygde Norge 

Forfatter Frid Kvalpskarmo Hansen 

Innhold Om funn av et nytt massefangstanlegg på toppen av Formokampen. 

Årgang 2015 

Sidetall 28 – 31 

 

Område / sted Snøhetta 

Tittel Spennande kulturspor i Grovåskaret i Romsdalsfjella. 

Forfatter Per Jordhøy, Runar Hole og Dag Ringstad 

Innhold Frå fangstanlegg som smelta fram i Grovåskaret i 2014 og diverse teorier om 

utnytting av snøfonnene til fangst. 

Årgang 2015 

Sidetall 32 – 34 

 

Område / sted Reinheimen 

Tittel Fetegga: Bågåstøer og alpin fangst i eldre steinalder 

Forfatter Morten Ramstad og Runar Hole 

Innhold Frå fangstanlegg på toppen av Fetegga – langt vest i Mørefjella. 

Årgang 2015 

Sidetall 35 – 40 

 

Område / sted Hardangervidda / Hardangerjøkelen 

Tittel Fangstanlegg fra nyere tid ved Hardangerjøkelen. 

Forfatter Otto Blehr og Barbro Blehr 



Innhold Om stein samling ved Brattfonnvatnet som har virket / virker som bægarm 

for bukker på trekk sørover. 

Årgang 2015 

Sidetall 41 – 42 

 

Område / sted 

Tittel Overvåking av villrein 2014 

Forfatter Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav Strand 

Innhold Oppsummering av kalve- og strukturtellinger fra overvåkingsområdene. 

Årgang  2015 

Sidetall 43 – 46 

 

Område / sted  

Tittel Kartlegging av villreinens bruk – viktig også for de små områdene. 

Forfatter Anders Mossing 

Innhold Kartfestet og oppdatert kunnskap om hvordan reinen bruker områdene sine 

er viktig i mange sammenhenger. For forvaltningsmessige og/eller politiske 

avgjørelser har man behov for kunnskap om hva som faktisk finnes i et visst 

område. 

Årgang 2015 

Sidetall 48 – 49 

 

Område / sted 

Tittel Flokkdannelse som vern 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold To perfekte bilder av villreinflokker som danner spiral 

Årgang 2015 

Sidetall 50 

 

Område / sted Setesdalsområdet 

Tittel Kan vi stole på de regionale planene? 

Forfatter Tor Punsvik 



Innhold De regionale planene for villreinfjella er ikke juridisk bindende og det er 

grunn til å frykte at hensynet til villrein kan havne i bakleksa hvis lojaliteten til 

planene svikter. 

Årgang 2015 

Sidetall 52 

 

Område / sted Setesdalsområdet 

Tittel Nytt vindkraftanlegg i nasjonalt villreinområde 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold I juni i fjor ga Norges vassdrags- og energidirektorat konsesjon for bygging av 

vindkraftverk i Skveneheia i Åseral kommune i Vest-Agder (39 turbiner). 

 27. mai i år var det sluttbefaring i forbindelse med søknad om å bygge 37 

vindturbiner ved Hovatn i Bygland kommune i Aust-Agder. Begge lokalitetene 

ligger innenfor grensen for nasjonalt villreinområde. 

Årgang 2015 

Sidetall 53 

 

Område / sted Setesdalsområdet 

Tittel 420 kV-ledning bygges i 2016 – 2018 

Forfatter  Arne Nyaas 

Innhold Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentalnett. Ett viktig tiltak er 

å øke spenningen i nettet fra 300 – 420 kV. I Sirdal i Vest-Agder er det 

planlagt en ny trase som kommer til å berøre både nasjonalt villreinområde 

og hensynssone villrein. 

Årgang 2015 

Sidetall 54 

 

Område/ sted Setesdalsområdet 

Tittel Bygger 150 nye hytter i trekkområde for villrein. 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Kommunestyret i Valle i Setesdal har enstemmig vedtatt planprogrammet til 

kommuneplanen for årene 2014 – 2026. I planene åpnes det for bygging av 

inntil 150 nye hytter (fortetting) ved Bjørnevatn. Forskere fra NINA har påvist 

at dette er et viktig trekkområde for villreinen i Setesdal Austhei. 

Årgang 2015 



Sidetall 55 

 

Område / sted 

Tittel Villrein og verdiskaping: Uforenlige motsetninger eller bærekraftige 

muligheter. 

Forfatter Tine Sundtoft 

Innhold Forfatteren mener at villreinen kan brukes til verdiskaping, men uten at en 

kommer i fysisk nærkontakt med dyrene. Potensialet ligger først og fremst i 

formidling av historier og kunnskap om villreinen, og guiding i utkanten av 

reinens leveområde. 

Årgang 2015 

Sidetall 56 – 57 

 

Område / sted 

Tittel Villreinforskning – et tilbakeblikk 

Forfatter Eigil Reimers 

Innhold Tilbakeblikk på villreinforskningen som Eigil Reimers har deltatt i fra 1963 og 

fram til i dag 

Årgang 2015 

Sidetall 58 – 64 

 

Område / sted 

Tittel Unikt bildemateriale i ny bok 

Forfatter Olav Strand, Roy Andersen og Frid Kvalskarpmo Hanssen. 

Innhold Reinens egne bilder av ulike situasjoner. 

Årgang 2015 

Sidetall 64 

 

Område / sted Hardangervidda 

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

Forfatter Dag K. Bjerketvedt, Jan Heggenes og Arvid Odland. 

Innhold Artikkelen inneholder ulike tilnærminger til behovet for vinterbeite. 

Årgang 2015 



Sidetall 65 – 69 

 

Område/ sted 

Tittel Åpen database for «sett rein» 

Forfatter Arne Johs. Mortensen 

Innhold Beskrivelse av ny nasjonal base der både lokale og sentrale aktører bidrar 

med data og hvor alle som har bruk for geografiske søkbare villreindata kan 

hente kunnskap. 

Årgang 2015 

Sidetall 70 – 72 

 

 

Område / sted 

Tittel Møte 

Forfatter Siri Wølneberg Bøthun 

Innhold Dikt 

Årgang 2015 

Sidetall 73 

 

 

Område / sted Snøhetta 

Tittel Tiltak for å håndtere ferdsel i villreintrekk i Stroplsjødalen 

Forfatter Vegard Gundersen, Olav Strand, Arne Johs. Mortensen, Ingrid Nerhoel. 

Innhold Storhjulet rundt Snøhettamassivet er en del av villreinens sesongmessige 

trekk. I denne artikkelen vises hvordan kunnskap om de besøkende til 

Stroplsjødalen kan brukes til å finne gode tiltak som balanserer bruk og vern i 

villreinfjellet. 

Årgang 2015 

Sidetall 74 – 77 

 

Område / sted Nordfjella 

Tittel Nasjonalparker – et tveegget sverd ? 

Forfatter Per Aksel Knudsen 



Innhold Om villreinens behov og menneskelig ferdsel i Nordfjella. 

Årgang 2015 

Sidetall 78 – 80 

 

Område / sted Rondane Nord 

Tittel Registrering av villreinen sin områdebruk i Veslefjellet – Kuva 

Forfatter Morten Liebe, Geir Johan Groven, Per Erik Sannes, Kari Svendsgard og Berit 

Fiksdal. 

Innhold Mange brukerinteresser er knyttet til et relativt begrenset område. Vi trenger 

derfor mer kunnskap for å forvalte villreinområdene på en god måte. Det er 

fortsatt kunnskapshull i Rondane, selv med en fersk og solid FOU rapport på 

bordet. Hva viser resultatene etter to år med registrering av villreinen sin 

områdebruk i Veslfjellet – Kuva. 

Årgang  2015 

Sidetall 81 – 83 

 

Område / sted Svalbard 

Tittel Overvåking av svalbardreinen. 

Forfatter Åshild Ønvik Pedersen 

Innhold Lange biologiske tidsserier er nødvendige for å forstå hvordan 

klimaendringene påvirker arktiske økosystemer. KOAT er et omfattende, 

langsiktig overvåkingssystem rettet mot tundraøkosystemer på Svalbard og 

Varangerhalvøya.  

 I KOAT utvides den eksisterende overvåkingen av svalbardreinen og dens 

samhandlinger med andre dyrearter og vegetasjon på Svalbardtundraen. 

Årgang 2015 

Sidetall 84 – 87 

 

Område / sted 

Tittel 7944 villrein felt i 2014 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Jaktstatistikk og cesiummålinger 

Årgang 2015 

Sidetall 88 – 89 



Område / sted 

Tittel Jakt, fjell og vidde 2014 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Diverse bilder fra leserne fra 2014 

Årgang  2015 

Sidetall 90 – 91 

 

Område / sted 

Tittel 193 mil på tre dager 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Omtale og bilder fra flytelling i 2014 

Årgang 2015 

Sidetall 92 – 96 

 

Område / sted 

Tittel Stor interesse for Villreinrådets fagdager 

Forfatter Arne Nyaas 

Innhold Fra Villreinrådets fagdager på Skifer Hotell på Oppdal i juni 2014. 

Årgang 2015 

Sidetall 98 – 99 

 

Område / sted Forollhogna 

Tittel Fra et rypejegerliv 

Forfatter Jens Lillegraven 

Innhold Beskrivelse av rypejakt fra 1920 årene og framover. Eventyrlig mye rype 

Årgang 2015 

Sidetall 100 – 103 

 

Område / sted Ottadalsområdet 

Tittel Magnar Arnljot Sletta 1926 – 2014 

Forfatter Per Jordhøy 



Innhold Minneord om Magnar Sletta 

Årgang 2015 

Sidetall 104  
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