
- Ikke unormalt tap av villreinkalver til rovdyr 

 

 

- I løpet av 24 observasjonsdøgn i fjellet i mai og juni fant vi restene av tre kalver 

drept av predatorer. I tillegg fant vi ei død villreinsimle. Ørn var det relativt mye av. 

Jerv ble ikke observert, og overraskende få spor. Seks av kalvingene fulgte vi ekstra 

nøye, men vi avdekket ingen avvik fra normal atferd. Fem kalver ble observert 

alene, kanskje forlatt av mødrene? Kalvingsforholdene var meget gode med mye 

snø og sen avsmeltning. Dagene i fjellet ga ingen indikasjoner på unormalt stort tap 

til rovdyr. Spørsmålet blir da: Hvorfor går bestanden ned? 
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Seniorforsker og prosjektleder Kjetil Bevanger (NINA) hadde ikke fasitsvaret på 

bestandsnedgangen i Forollhogna da han i dag presenterte rapporten etter vårens bredt 
anlagte kalveprosjekt i villreinområdet. Lydhøre tilhørere på Malmplassen på Tolga var 

villreinutvalget og villreinnemnda. I tillegg møtte representanter fra det rådgivende 

utvalget i Forollhogna nasjonalpark. 

 

Pilotprosjekt  

Hensikten med pilotprosjektet som har skapt bred oppmerksomhet også i de øvrige 

villreinområdene i Sør-Norge, var å kartlegge mulige årsaker til bestandsnedgangen de 
senere årene. Eksempelvis viste vinterens flytelling 1354 dyr, som er langt under vedtatt 

målsetting på 1700 til 1800 vinterdyr. I forsøket på å bygge opp igjen vinterbestanden, 
har villreinutvalget kjørt med halvvert jaktkvote i 2003 og 2004 (400 dyr mot 800 
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tidligere). I høst ble jaktkvoten redusert med ytterligere 100 dyr, til 300. Gledelig var 
derimot årets kalvetelling utført fra fly den 30. juni. Den viste 63,2 kalver per 

simle/ungdyr, mot 55 kalver per simle/ungdyr i fjor sommer. Åtte villreinområder er med 

i overvåkingsprogrammet i regi av NINA, og årets kalvetelling bekrefter at Forollhogna 
igjen topper lista over antall fødte kalver per 100 simler/ungdyr. 

 

Færre storbukker  

Langt nær så hyggelig var resultatet av strukturtellingen utført på tampen av 
villreinjakta. Høstens telling viser at det blir stadig lengre mellom de store 

villreinbukkene i området. I en flokk på 100 dyr er det nå bare 11 bukker som er 3,5 år 
og eldre, mens området har en målsetting på minimum 20 prosent storbukk. Også i 2003 

og 2004 ble det registrert nedgang i antall storbukker i Forollhogna. 

 

Hvorfor?    

- Faktorene som styrer tilveksten i et villreinområde er dødelighet, rekruttering, 
utvandring og innvandring. Mye mer arbeid må til, og langt større ressurser må settes 

inn, dersom vi skal finne fram til gode svar på bestandsnedgangen. Er stor trafikk i 
området en av forklaringene? Studier på Hardangervidda viser at reinen velger områder 

med lav ferdsel. Ro under kalvinga er spesielt viktig. Hva med jakta? Tar vi ut for store 
dyr? Hva med insektpresset i området? Til forskjell fra Snøhetta og Rondane har 

villreinen i Forollhogna få snøleier å søke tilflukt på når insektplagen blir for ille. Og sist, 
men ikke minst: Hva med mulig utvandring til andre villreinområder? Det ryktes at det 

skal være sett typisk Forollhogna-rein både i Rondane og i Sølnkletten. Sistnevnte 

område har de senere årene  hatt en uventet tilgang på mellom 200 og 300 dyr. Mange 
tror at dette er hognarein, noe bare en DNA-analyse kan bekrefte eller avkrefte, 

presiserer Kjetil Bevanger. 
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