
Følger villreinens bevegelser året igjennom 

 

Denne fostringsflokken på Spellmovollen i Såttåhaugen fotografert ved flytelling 27. mai i fjor er én av i alt 108 

kartfestede villreinobservasjoner i SNO-regi i Forollhogna i 2006. Foto: Arne Nyaas 

FOROLLHOGNA: Registreringer av villreinens arealbruk settes nå i system, blant 
annet i Forollhogna hvor SNO i fjor loggførte 108 sikre observasjoner. Og 

registreringene, de kommer til å fortsette. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Villreinen bryr seg ikke om grenser. Bruken av leveområdene varierer både gjennom 

året, mellom år, og over lengre perioder. I Stortingsmelding nr. 21 (2004 - 2005) slås 
det ettertrykkelig fast at villreinens leveområder skal sikres. Fordi en stor andel av den 

europeiske villreinbestanden befinner seg i Norge, er villreinen å betrakte som en norsk 
ansvarsart.  

I stortingsmeldingen "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand" (nr. 21, 2004 

- 2005) er sikring av villreinens leveområder definert som ett av ti nasjonale resultatmål 
og rangert som nummer tre i rekken. Betydelige ressurser settes derfor inn for å nå 

målet. Ett viktig skritt på veien er kartleggingen av arealbruken. Sentralt i dette 
innsamlingsarbeidet står Statens naturoppsyn (SNO). 

Samler inn data 

- Vi gjør ikke annet enn å skaffe data til veie, både ved egen innsats og ved tjenestekjøp. 

Vi loggfører alt når vi er ute i felten, opplyser Erik M. Ydse som er SNOs koordinator i 
Forollhogna-området. Ydse presiserer at villreinutvalget er en viktig samarbeidspartner 

for SNO, og at alle observasjoner som gjøres i forbindelse med flytellingene vinter og 
vår, utgjør en viktig del av kartleggingen. Det samme gjør observasjonene til 

oppsynskorpset. 

108 kartplott 

GPS-koordinatene og opplysninger om flokkstørrelse og sammensetning fra 108 
observasjoner foretatt i 2006 er nå lagt inn i databasen. 

mailto:arnny@online.no


- Arbeidet er spennende og givende, medgir Ydse som bekrefter at tilsvarende 
registreringer er i gang i flere villreinområder i Sør-Norge. 

- Mange er involvert i arealbruksregistreringene. Over tid vil vi kunne danne oss et 

noenlunde sikkert bilde av arealbruken, mener SNO-koordinatoren i Forollhogna. 
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