
- Ingen takket for hjelpa! 
  

 

Fjelloppsyn Stein Kaasin fra Vingelen er en glad mann i kveld. Dagens redningsaksjon ved 
Eventjønna vest for Bratthøvollen ble både spektakulær og en smule dramatisk. Bukkene hang 
sammen, men det nyttet ikke å komme nærmere dyrene enn 40 til 50 meter. Kaasin hadde to 
valg: Skyte den ene bukken, eller sikte på gevirstengene. Kaasin valgte det siste alternativet og 
priser seg lykkelig for det. 18. oktober 2005 ble en ny merkedag for den fjellvante vingelsingen. 

 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 
 

 

 
Her forteller Stein Kaasin hva som skjedde vest for Bratthøvollen i dag: 

- Erik Ydse så to storbukker på Rundhøgda for én måned siden. Bukkene hang sammen. Om det er de 
samme dyrene, er heller tvilsomt. Storbukkene som jeg hjalp i dag, ble i alle fall observert i området sist 
søndag. Da hang de sammen. 

I går kveld diskuterte vi hva som kunne gjøres for å befri bukkene. En mulig løsning var å la bukkene gå et 
par dager til i håp om at den ene kanskje kom til å felle geviret. Brunsten er over og enkelte storbukker har 
allerede felt hodepryden. 

Da jeg kom fram til dyrene i dag, brukte jeg først tid på å observere. Sjøl om dyrene hang sammen, virket 
bukkene å være i god form. De spiste samtidig, og de drakk samtidig. Mest gikk det i snø. Etter ei stund 
forsøkte jeg å stresse dyrene i håp om å komme nær nok til å hjelpe, men det nyttet ikke. Jeg vurderte også 
å skyte den ene bukken, men likte ikke den løsningen. Begge dyrene var jo i god form. Valget falt til slutt på 
blyspissene. Jeg siktet mot gevirstengene, og etter det tredje skuddet brakk den ene stanga og bukkene var 
plutselig fri. De sprang hver til sitt, uten å stikke innom meg for å takke for hjelpa! Begge virket raske og 
fine, humrer Kaasin som på spørsmål fra undertegnede om dagens redningsaksjon er det mest spesielle 
han har vært med på i villreinfjellet, benekter det. For noen år siden opplevde han noe kanskje ingen før har 
vært vitne til. Også det i villreinjakta, men da uten kamera i ryggsekken. 
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Storbukk spiddet kalv 

- I en villreinflokk som jeg observerte med kikkert, så jeg plutselig at en av storbukkene forsøkte å feie unna 
en kalv som stod i vegen for ham. Storbukken dyttet til kalven bakfra. En av langpiggene i geviret gikk inn i 
kalven og kom ut igjen oppe på ryggen. Dermed ble kalven hengende fast og storbukken gikk berserk. Den 
ristet kalven som til slutt havnet oppe i geviret. Deretter forsøkte storbukken "å flå" kalven mot bakken. Etter 
ei stund slapp kalven fri, stygt skadet. Ei uke etter fant vi kalven igjen. Den levde, men var full av betente 
sår - og ble derfor omgående avlivet. I ettertid har også jeg hatt med kamera i ryggsekken, forsikrer dagens 
redningsmann.  

 

Stein Kaasin i samtale med Jon Horten (arkivfoto: A. Nyaas) 
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