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Krig og
kjærlighet på
reinsafari

HOVEDSAKEN
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D
er er de, hvisker Halvor
Garås, naturbrukslæ-
rer ved skolen i Sag-
grenda. Han peker
mot noen grå flekker,
langt borte i det ende-

løse fjellandskapet. Det ligner en liten
koloni forvokst gråstein. Men plutselig
beveger flekkene seg.

– Rundt hundre dyr.Vær forsiktige.
Ikke lag noen lyder nå, fortsetter Garås,
og signaliserer at vimå begynne å
krype.

Sammenmed eleven GlennHaugen
Hansen fraVestfossen, åler vi oss bort-
over på knær og albuer, og prøver å
unngå såmange knitrende busker som
mulig.
Flekkene forsvinner ut av syne når vi

smyger oss nedover i søkketmellom
fjellkammene.Men svake lyder av gevir
som smellermot hverandre bekrefter at
dyrene fortsatt er der.

«Klakk», hører vi, som omnoen slår
to store kjeppermot hverandre.

Garås nikkermot et strategisk ut-
siktspunkt.Vi lusker oss opp og gjør oss
så usynlige sommulig. Så ser vi dem.
Like nedenfor oss er en flokk på over
hundre villrein.
– Se der, sier Garås ivrig og peker på

to bukker somhar låst hornene sam-
men.
– De er brunstige på denne tiden, og

kriger om å vinne simlenes gunst. Det er
drama i fjellet nå, sier han, og finner
fram speilreflekskameraet.
Læreren har vært elg- og reinjeger i

over 20 år,men nå liker han best å jakte
etter gode bilder.

– Jeg skytermed kameraet istedenfor
geværet, smiler han, og fyrer løs.

REINTELLING
Bildetakingen er ikke bare for egen for-
nøyelse. Fotoene skal brukes til å telle
reinsdyrene.
Det forklarer Garås allerede seks ti-

mer tidligere, når vimøter han og Han-
sen ved parkeringsplassen på Blefjell.
– Dette er en del av undervisnings-

opplegget til utmarksfaget.Vi skal telle
og kartlegge all reinen i område, sier
GlennHaugenHansen.
–Vi har fått oppgaven av BlefjellVill-

reinutvalg. De vil ha oversikt over be-
standen i forbindelsemed jakt og for-
valtning.Vi har også fått en kvote på to
ungdyr til undervisningsjakt,men det
er ikke hovedfokuset, legger Garås til.
De tomener Kongsberg videregående

skole avdeling Saggrenda er den eneste
skolen i landet som drivermed reintel-
ling. De har ogsåmer uteundervisning
enn skoler flest.
– Omhøsten er vi ute tre dager i uken.

Det er deilig. Jeg er veldig interessert i
skogen og liker å gå imarka. Du får sett
mye da som ikke alle andre får, sier han,
og skuer ut over dalførene.
Fjellet står i grønne og røde høstfar-

ger. Minusgradene har også ankommet,
og lagt et tynt frostlag over gresset.

SPRÅKTRØBBEL
SammenmedHansen og Garås, er fem
svenske elever. De er fra det svenske
Naturbruksgymnasiet i Ljusdal.
–Vi har samarbeidetmed dem i åtte

år.Vi ermed dempå jakt i Sverige, og de
teller villreinmed oss her. Det har blitt
en tradisjon, sier Garås, som også er
sekretær i BlefjellVillreinutvalg.
Til sammen er de 21 personer på fjel-

let i dag, seks fra Saggrenda og 15 fra
den svenske skolen.
– Lærere og elever er fordelt på ni

grupper ulike steder i fjellet. Fjellpartiet
er over 180.000 dekar, så det er enklere
å finne rein når vi er delt opp, sier lære-
ren, før han finner fram et kart for å
vise elevene hvor de skal gå.
–Vet dere hvor dere er, spør han.
– Hm?
–Vet ni hvor ni er, gjentar han på

svensknorsk, og fortsetter.
– Ok, gå til vesterenden av feltet der,

og såmøtes vi her igjen omnågon
timme.

Mens villreinen jakter på kjærligheten, er Glenn Haugen Hansen fra
Vestfossen på en helt annen jakt. – Han skal fintelle hele flokken.
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Det er drama i
fjellet nå.

HALVOR GARÅS

De fire elevenenikker og forter seg opp-
over stien.
– Det blir litt språkproblemer. De forstår

ikke alt som sies pånorsk, så jegmå legge
om litt, sier Garås før han sperrer opp øy-
nene.
– Nej, nej! Inte gå der.Hold til venster!Til

venster!

VILLREINENS E18
Etter ny forklaringsrunde er svenskenepå
riktig spor. Og vi følger lærerGarås og elev
Hansen til «villreinens E18», enpassasje
mellom to avÅklivannene midt påBlefjell.
– Denhar fått kallenavnet fordi såmange

rein går den ruta.Mennå er den jo helt
tom.Vi får være tålmodige, sier Garås.
Morgentåkenhar for lengst gitt tapt for

solas varme stråler, og vi kan komfortabelt
slå oss ned og få litt varmt å drikke.
Så ringer telefonen.Deretter knitrer det i

sambandet. Ingen av de andre elevgrup-

penehar sett noen reinsdyr ennå. Garås
ber oss ombli sittendemens han går og le-
ter på egenhånd.
–Han er en «LarsMonsen light». Enutro-

lig bra lærer somvet veldigmye omvill-
rein, sierHaugenHansen.
Har du selv et forhold til reinsdyr?
– Jeg har litt samisk blod imeg, så ja. Og

familienmin er fra Bodø, og der er det jo
mye rein.

PAKK SAKENE
Etter en drøy times venting ringer telefo-
nen.Det er «LarsMonsen light».
«Jeg har funnet en stor flokk. Gikk nesten

rett på dem. Pakk sakene og gå opp fjelltop-
pen foran dere».
Tjueminutter senere kommer vi and-

pustne opp fjellsiden.Der ser vi den vei-
vende skikkelsen avGarås på en fjellkam,
ytterligere tjueminutter unna.
Skuet over de hundre reinsdyrene vi der-

etter får se, er heldigvis verdt noen støle
muskler og verkende gnagsår. Garås knip-
serminnebrikkennærmest full der vi ligger
og spionerer. Bukkene kjemper fortsatt iv-
rig,mens simlene rusler upåvirket rundt.
Når de har kriget ferdig og funnet sine plas-
ser, er det imidlertid tid for elskov.Men
kjærligheten varer ikke evig. En av buk-
kene enser noe den ikke liker, og brått er
flokkenpå vei bort.
– Sånn er detmedvillrein. Plutselig er de

der, og like plutselig er de borte, sier Garås.
Han tar en siste telefonrunde til elevene.
–Har dere sett noe?Nei ... Har ni sett nå-

gon renar? Inte?Ok, vi går ned igjennu,
sier han og legger på.
– Skulle ønsket alle elevene så den flok-

ken.Det ville vært en opplevelse for livet.�

TEKST: STEFAN OFFERGAARD
stefan.offergaard@dt.no

TOTALT TELTE ELEVENE 116 VILLREIN PÅ BLEFJELL. Elevene fra Kongsberg
videregående skole avdeling Saggrenda og Naturbruksgymnasiet i Ljusdal oppdaget 25 kalver, 26
storbukker og 65 simler, ungdyr og småbukk. Laget brukte også halve jaktkvoten sin. En av de svenske
elevene fikk sjansen, og skjøt en bukkekalv i Åklia.

STORFLOKKEN: Her har hele flokken samlet seg på Blefjell. Dyrene samler seg i forbindelse med brunsttiden. FOTO: HAAKON J. KRISTIANSEN

REINMANN: Halvor Garås holder kontakt med elevene som er spredd ut over hele Blefjell. Glenn
Haugen Hansen står i bakgrunnen.

HOVEDSAKEN
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116 REIN PÅ BLEFJELL

Hver eneste uke skriver Drammens
Tidende om utfarter du kan ta ut i
naturen. Husk å ta med hodet også.
Lørdag 11. september skrev vi blant an-
net omHolleia.Ogomgapahuken inne
vedBjoretjern.

En idylliskgapahuk, og ikkeminst et
idyllisk sted. Etter at vi omtalte stedet
har flerebruktgapahuken,mennåer
den stengt.Ogdet kanvi somliker å
brukenaturentakkeoss selv for.

Grunneierenogeierenavgapahu-
kenhar ringtDrammensTidendeog
fortalt hvorfor. Detharblitt knust
glass, forsøplet, folkhar stjålet vedog
tyvlånt kanoogandregjenstander ved
gapahuken. Vi somliker å ferdesute i
skogogmarkmåogsåbrukehodet.

Er ikke vedendin, så erden ikkedet.
Finnved i skogenselv. Liggerdet en
båtpåvannet somdu ikkehar fått lov
til å bruke, så laden ligge. Tar vi enbåt
somligger til kaia vedSkutebrygga i
Drammen?Ogknuserduglass eller
kaster fradeg søppel i hagen–og lar
det ligge?Neppe.Dagjør dudetheller
ikkeute i skogen.Glasskår er ikkebare
stygt,menogså farlig for bådedyr og
turgåere. Så folkens. Brukhodet, og
ryddoppetter dere. Såkanvi fortsette
ånytenaturen–utenåødelegge for
grunneiere eller andre.Oghusk.Høs-
tener fortsatt fin turtid. Bruknaturen, i
paktmednaturen.Godtur.

TEKST: ARILD R. HANSEN
arild.r.hansen@dt.no

Hold naturen ren
– og bruk hodet

STENGT. Denne gapahuken er nå
stengt, på grunn av forsøpling og
glassknusing. FOTO: ARILD R. HANSEN

ØYEKONTAKT: Et av reinsdyrene
oppdager kameramannen.

GEVIR: Glenn Haugen Hansen finner en hornkrone som et hanndyr trolig har mistet i kamp.
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