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1.	 Villreinfangsten	som	verdensarv	–	serienominasjon
Prosjektet Villreinfangsten som verdensarv har siden 2004 arbeidet med å få kulturminnene og 
kulturlandskapet knyttet til jakt og fangst på villrein i nordre del av den sør-norske fjellheimen 
inn på UNESCOs verdensarvliste. I 2007 oversendte prosjektet det faglige bakgrunnsmaterialet 
til Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. I brev datert 17. juni 2008 fra Riksantikvaren til 
Miljøverndepartementet tilrår RA at prosjektet bør få en mer internasjonal profil, primært gjennom 
en transnasjonal serienominasjon. Det samme syn formidles fra Miljøverndepartementet til 
prosjektet Villreinfangsten som verdensarv i brev datert 19. juni 2009 og i dialogmøte mellom 
ledelsen hos Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune den 29. oktober 2008.
 Som en respons til dette har styret ønsket å utrede ulike muligheter for transnasjonale 
serienominasjoner. Styret har engasjert faggruppa og prosjektleder i dette arbeidet. Styret har 
bedt om en utredning i forhold til tre alternative transnasjonale serienominsasjoner:
1. Norsk-svensk nominasjon mellom Mortensnes/Varanger, Tysfjord/Laponia og Dovrefjell- 

Sunndalsfjella, Rondane, Reinheimen. Fokus på villreinfangsten i en Skandinavisk kontekst, 
ulike samiske gruppers tilstedeværelse og forholdet mellom samer og norrøne bosetninger 
relatert til fangsten.

2. Norsk-dansk-canadisk-(russisk)-(fransk) nominasjon. Fokus på villreinfangsten og 
menneskets forhold til villreinen i et sirkumpolart langtidsperspektiv. Videre ulike 
urbefolkningers utnyttelse av reinen og deres forhold til norrøne og andre grupper, samt 
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hvordan ulike økonomiske tilpasninger har vært gjeldene til ulike tider og hvordan disse har 
påvirket samfunnet.

3. En global nominasjon mellom ulike steder som viser jakt og fangst på pattedyr mer generelt. 

2.	UNESCOs	verdensarvliste	og	forutsetningene	for	en	
transnasjonal	serienominasjon
Unesco har i sine Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 
åpnet for serienominasjoner i tilfeller hvor det er koblinger mellom flere områder som gjør dem 
unike, ikke hvert enkelt område i seg selv (§ 137). Dette er bakgrunnen for at Villreinfangsten 
som verdensarv har foreslått en serienominasjon mellom de fire nasjonalparkene Dovrefjell- 
Sunndalsfjella, Dovre, Rondane og Reinheimen. Her vil de fire områdene supplere hverandre i 
forhold til ulike villreinhabitat, ulike typer fangstanlegg og tidsdybde.
 For å sikre en troverdig og balansert verdensarvliste oppfordrer UNESCO 
nasjonalstatene til å knytte sammen steder eller objekter med felles utgangspunkt som 
serienominasjoner. Stedene som knyttes sammen, kan gjerne ligge i ulike land og ha stor 
geografisk avstand (§ 138b). Stedene trenger ikke å nomineres samlet ett år, men innlemmes 
på verdensarvlista med års mellomrom (f.eks nominasjonen av tidlige ”nasjonalforsamlinger” 
og Thingvellir).
 
3.	 Begrunnelse	for	en	serienominasjon	–	mennesket	som	
jeger	og	sanker
I den desidert lengste tiden av sin eksistens har mennesket vært jegere og sankere. Først de 
siste 6 000 årene har mennesket hentet hoveddelen av sine ressurser fra landbruk, industri 
osv. Jakt og fangst, endatil med faste fangstanlegg, er til og med omtalt i verdens eldste 
epos, ”Gilgamesj” (2008:21). Denne sentrale delen av menneskets historie er imidlertid sterkt 
underrepresentert på dagens verdensarvliste. Dette er også erkjent av UNESCO gjennom 
deres arbeid med en global strategi for en mer balansert verdensarvliste (WHC-04/28.com/13; 
WHC-04/28.com/inf.13A). Vi ser at en nominasjon av et av alternativene listet nedenfor, vil 
kunne bidra til at ”mennesket som jeger og sanker”, ”menneskets utvikling”, ”menneskets 
sameksistens med landskapet”, samt ”typer utnyttelse av naturgrunnlaget” vil få en styrket 
posisjon innenfor UNESCO-systemet generelt og på verdensarvlista spesielt.
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4.	 Serienominasjon	alt.	1	og	2	–	Mennesket	og	villreinen
I de to første forslagene til serienominasjon er det menneskets forhold til villreinen som står i 
fokus. I større grad enn for noe annet dyr har villreinen og mennesket vært knyttet til hverandre. 
Denne avhengigheten har røtter lengre tilbake enn det moderne menneskets eksistens, og 
ligger der – om enn på et annet nivå, fremdeles i dag.
 Flere steder beholdt reinen sin betydning som matressurs og ressurs til klær, redskap 
m.v. helt opp mot moderne tid. Andre steder er villreinen gått over til å bli et kvalitetsstempel for 
en bærekraftig natur og en viktig ressurs i reiselivet.
 Mange er i dag av den oppfatning at menneskets avhengighet av villreinen er 
forsvunnet i de mer industrialiserte delene av verden, og at rein i dag primært er knyttet til 
urbefolkningenes næringsvirksomhet. Dette er nok en oppfatning med flere modifikasjoner. 
Villreinjakta er fremdeles en viktig del av enkelte områders identitet, dette gjelder også noen 
steder i den industrialiserte delen av verden, bl.a. i Norge. Samtidig ser en at jakt på rein, også 
blant enkelte urfolk, er mer knyttet til identitet og rekreasjon enn matauk. Bildet er slik sett svært 
sammensatt.
 I Skandinavia og Nord-Amerika gjør menneskets avhengighet av villreinen seg 
gjeldene også på et annet nivå. Det er knyttet til reiseliv og villreinen som et kvalitetsstempel på 
en særegen og verdifull fauna og fjellnatur. Denne betydningen vil trolig tilta ytterligere i årene 
som kommer.  

4.1	 Menneske	og	villreinen	–	et	historisk	tilbakeblikk
Allerede da det første moderne mennesket (Homo sapiens, sapiens) vandret inn i Europa for 
ca. 50 000 år siden, ble villreinen en viktig ressurs. Dette både som mat, skinn til klær, telt, samt 
bein og gevir til redskaper m.v. (Håland 1999:185).
 Historien strekker seg imidlertid enda lengre tilbake. Da det moderne mennesket 
kom til Europa og Asia, var det allerede et menneskeslag her, neandertalerne (Homo sapiens 

Hulemaleri av rein fra Les Eyzies 
de Tayac, Dordogne, Frankrike. 
Det er overraskende få bilder 
av rein blant hulemaleriene. Her 
dominerer de store (mammut), 
farlige (sabeltanntiger) og raske 
(villhest). Kanskje var reinen 
for vanlig – en tegnet ikke 
kneippbrødet sitt… (Foto: Musée 
national de Préhistoire - CMN - 
Les Eyzies).
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neanderthalensis). Disse hadde allerede utnyttet reinen som jaktbart vilt i flere hundre tusen år 
(Terberger 2006:23ff). Jaktteknologien deres ser imidlertid ut til å ha vært av en slik karakter at 
de primært foretrakk større og langsommere byttedyr.
 Funn fra sørvestre del av Europa, datert til de første årtusenene etter at det moderne 
menneske vandret inn i områdene, viser at reinen fort ble det viktigste byttedyret. En antar 
at jakt på rein som krysset elver eller vann har vært ubredt, og at introduksjonen av pil og 
bue også gjorde jakt på rein på land enklere. I dag er det imidlertid ikke bevart noen spor 
etter fangstanlegg for rein sørover på kontinentet. Funn av beinfragmenter på boplasser viser 
imidlertid reinens betydning. Blant annet oppviser beinmaterialet fra den ca. 16 000 år gamle 
boplassen Les Eyzies-de-Tayac i Sør-Frankrike opptil 92 % rein (Håland 2000:186).
 Beveger en seg noen tusen år lengre frem i tid, til Hamburgkulturen (ca. 13 500 – 12 
000 år før nåtid) og den etterfølgende Ahrensburgkulturen (ca. 11 000 – 9 800 før nåtid), (begge 
geografisk lokalisert til nordre del av det europeiske kontinentet, med mulig utspring til Norge og 
Sverige), møter en enda en gang en storskala utnyttelse av villreinen (Schietzel 1998:19ff; Rust 
1937, 1943). Det er med stor sannsynlighet jegere med utgangspunkt i Ahrensburgkulturen som 
vandret inn i det som vi i dag kjenner som Norge, selv om dette er omdiskutert (Fuglestvedt 
1989:39; Bjerck 1995:141f; Prøsch-Danielsen & Høgestøl 1995:123ff).
 Etter at isen trakk seg tilbake i nord og skogen spredte seg på kontinentet, utviklet 
det seg i det sirkumpolare området flere kulturer som hadde jakt, fangst og sanking som 
hovedgeskjeft. Den økonomiske tilpasningen var knyttet til eget forbruk og bytterelasjoner med 
andre grupper. 
 På et tidspunkt i historien ser det ut til at jakt på villrein for en kort periode flere steder 
gikk over til også å inngå i en mer markedsøkonomisk tilpasning. Produktene fra villreinen 
inngikk da i mer etablerte handelsmønstre kontrollert av konge, etablerte handelshus, kirke 
m.v. Dette skjedde i Norge i perioden 800 -1300 e.Kr. (bl.a.: Mikkelsen 1994), mens det samme 

Reinsdyrbukk inngravert på en 
kommandostav (verdighetssymbol) 
fra Kesslerlochhulen i Sveits (etter 
“A journey to the stone Age”).
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skjedde på Grønland på 1600- og 1700-tallet e.Kr. (Odgaard 2007:107). Etter en relativt kort 
periode ser imidlertid den markedsøkonomiske tilpasningen ut til å kollapse, og jakt/fangst på 
villrein blir atter primært knyttet til egen matauk eller som en attåtnæring. 
 Etableringen av tamreindriften slik en kjenner den i dag, er primært sett i sammenheng 
med jordbrukende kulturers intensiverte bruk av utmarka på 1600-tallet, men mer ”småskala” 
tamreinhold (lokkedyr) har trolig langt eldre røtter (Andersen 2005; Bergstøl 2008:151).
 I dag praktiseres fremdeles jakt og fangst på rein mange steder. Urbefolkninger på 
Grønland, i Canada og Russland har jakt som en viktig del av sitt næringstilfang. Flere steder 
i Sør-Norge er jakt på rein fremdeles en viktig del av områdenes og folks identitet. Blant flere 
urfolk er jakten på rein byttet ut med tamreinhold. 

4.2	Villreinfangsten	i	et	nord-sør	perspektiv,	en	norsk-svensk	
serienominasjon
Jf. det ovenstående har vi ønsket å utrede tre mulige løsninger for en serienominasjon. Den 
geografisk mest begrensede er knyttet til en norsk-svensk serienominasjon, hvor en vektlegger 
en nord-sør-akse. Gjennom en slik nominasjon vil en kunne få frem variasjon i typer anlegg, 
tilpasningen av fangstanlegg i områder med ulik topografi, ulike samiske gruppers tilstedeværelse, 
samt samhandlingen mellom norrøne og samiske grupper. Alt dog i en nordeuropeisk/
skandinavisk kontekst. Vi har valgt å ta utgangspunkt i de stedene Riksantikvaren allerede har 
tilrådd en plass på Norges tentative liste.

4.2.1	Varanger/Mortensnes
Arbeidet med verdensarvstedet Varanger/Mortensnes ble presentert under et møte hos 
Riksantikvaren den 23. mars 2006. Ved presentasjonen oppfattet vi at avgrensningen av 

Reinens utbredelse i Skandinavia 
og Barentsregionen. (Illustrasjon: 
NINA).



Villreinfangsten som verdensarv
En ti tusen år lang tradisjon

9

området var noe uklar. Det var da vist til både forminneområdet omkring Mortensnes og 
lokaliteter ute på Varangervidda. I følge Riksantikvarens brev datert 17. juni 2008 kan det se ut 
til at området er snevret inn til primært å omfatte kulturminneområdet ved Mortensnes, men vi 
kjenner ikke prosessen i detalj. 
 Redegjørelsen er derfor gjort med bakgrunn i eksempler på anlegg knyttet til både 
Varanger og Mortensnes, da det er ute på Varangervidda at de fysiske fangstanleggene finnes.
 På Varangerhalvøya finnes flere spor etter både tidligere tiders fangst på rein og 
tamreindriften. Sistnevnte oppstod trolig en gang på 1600-tallet. Ved registreringer er det 
dokumentert lange rekker med jordgravde fangstgroper. De fleste av disse ligger nær kysten 
og bosetningene (http://www.dirnat.no/content/1846/Historie). En antar at gropene har vært i 
bruk til innpå 1500-tallet. En nedre grense er det derimot vanskelig å sette, grunnet begrensede 
dateringer. Lengre inn på Varangerhalvøya ligger de store anleggene med ledegjerder. Disse 
har trolig hatt en funksjon på 1500- og 1600-tallet, men en eldre bruk er ikke usannsynlig. I 
løpet av 1600-tallet tok fangsten slutt, og tamreindriften overtok. I området finnes også store 
fangstruser (bl.a. Vorren 1944; 1958: 114ff; 1998). Hvorvidt fangstrusene skal sees som en del 
av en tidligere fangst på villrein eller som en del av tamreinholdet, er omdiskutert. 
 Ser en på Mortensnes/Ceavccageaðge-området mer isolert, er dette et område med 
rike spor etter bosetning og religionsutøvelse. Det er naturlig å tenke at dette har vært et sentralt 
område for de som utnyttet villreinen lengre inn på vidda (Schanche 1993).
 Topografisk består området av fjellvidder og vegetasjonsløse blokkhav. Området er 
ideelt som sommerbeite for rein. I dag brukes området til beite for tamrein.

4.2.2	Tysfjord/Hellemobotn	og	Laponia
Det svenske verdensarvstedet Laponia ble etablert i 1996 som en “mixed site”. Det er likevel 
naturverdiene som fremheves sterkest. I forhold til kulturverdiene er det den samiske kulturen 
med reinnomadismen (lulesamiske) som er fremhevet. Det listes i tillegg opp at det finnes spor 

“Voubat, fangstruse ved Noaidtjett, 
Syltefjord, Finnmark (etter Vorren 
1957:163).

Snittet fangstgrop fra Finnmark, 
Varanger (etter Vorren 1957:163).
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av tidligere jaktutøvelse, representert ved fangstgroper, kjøttgjemmer osv. (Side 103 i IUCNs  
evalueringsrapport: http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/774.pdf).
 Topografisk er området en blanding av alpine fjell, høyfjellsplatå, isbreer og innsjøer. 
Området har et rikt dyre- og planteliv, men også her er villreinen borte.
 Allerede ved nominasjonen av Laponia i 1996 pekte UNESCO på muligheten for, og 
styrken ved, en transnasjonal nominasjon mellom Tysfjord/Hellemobotn i Norge og Laponia i 
Sverige (side 104, pkt. 4 a i IUCNs evalueringsrapport: http://whc.unesco.org/archive/advisory_
body_evaluation/774.pdf). Dette ville gitt et verdensarvområde med en akse fra Nordsjøen i 
vest til Bottenviken i øst. Området ville også gitt en mer helhetlig forståelse av den lulesamiske 
kulturen. Norge satte Tysfjord/Hellemobotn på sin tentative liste i 2002 (http://whc.unesco.org/
en/tentativelists/1750/).

4.2.3	Dovrefjell-Sunndalsfjella,	Rondane,	Reinheimen
Området fremviser en stor variasjon i ulike typer kulturminner knyttet til jakt og fangst, ikke minst 
i forhold til villrein (Villreinfangsten som verdensarv, fagrapport 2006). Innenfor området finnes 
lange rekker av jordgravde fangstgroper som har fanget opp store bredfronttrekk. Høyere oppe 
i fjellmassivene finnes mindre anlegg av murte fangstgroper. Dette er en kulturminnetype som 
kun finnes i Sør-Norge og i et mindre område i de svenske grensetraktene mot Norge (bl.a. 

Fangstgrop oppmurt av stein i 
Rondane. For å gjøre traseen 
lettere farbar har jegerne murt opp 
ei trapp mot gropa (Foto: John 
Olsen).
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Mølmen 1975, 1977, 1978, 1986, 1988, 2000; Jordhøy et.al 2005; Jordhøy 2007; Barth: 1970, 
1975, 1977, 1978, 1996; Fossum 1996). 
 I vestområdene og i høyfjellet (spesielt knyttet til snøfonner) finnes store anlegg med 
buestillinger (Farbregd 1972, 1983, 1991; http://www.oppland.no/Klimapark2469/).
 Store ruseformede fangstanlegg med ledegjerder av reiste steinvarder eller jordgravde 
stolper finnes i de sentrale områdene. I tilknytning til anleggene finnes boplasser med tufter av 
ulik alder (ref.: se over).  
 I tillegg til stor variasjon viser også området stor tetthet i anlegg. Bakgrunnen for dette 
kan trolig søkes i topografien og beitegradientene. Den skifter fra bratte alpine fjell i vest via 
mer åpne høyfjellsplatå og dalfører i sentralområdene til et mer avrundet fjellandskap lengst 
i øst. Området var opprinnelig et samlet ressursområde for reinen, med vinterbeiter i øst- og 
sommerbeiter i vestområdene. Vei, jernbane og kraftutbygging har nå delt dette området opp i 
flere mindre områder (Jordhøy 2008). Topografien har slik gjort reinens trekkruter forutsigbare 
og gjort det regningssvarende å etablere permanente fangstanlegg. På den andre siden har 
topografien vært så variert, at spørsmålet om hvordan man skulle fangste har måttet finne flere 
ulike løsninger.
 Området Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane og Reinheimen er i dag vernet som 
nasjonalparker og landskapsvernområder. Hovedformålet med vernet er å sikre leveområdene Hvilende rein (Foto: Per Jordhøy).
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for en siste rest av europeisk tundrarein (villrein) (FOR 2002-05-03 nr 428: Forskrift om 
verneplan for Dovrefjell, §2; FOR 2003-10-24 nr 1266: Forskrift om verneplan for Rondane, §2). 
Jakttradisjonene blir fremdeles holdt i hevd, både som en del av områdets identitet, men også 
som en del av forvaltningen av villreinstammen.

4.2.4	Den	røde	tråden	–	urfolk,	villrein	og	kontakt	mellom	folkegrupper
De tre områdene supplerer hverandre både i forhold til fangstmetodenes tilpasning til ulike 
topografiske forhold, i forhold til tilstedeværelsen og spor etter urfolk og ikke minst kontakt 
mellom ulike kulturer og/eller sosiale samfunn. I forhold til samisk tilstedeværelse i det 
nordligste området (Varanger og Mortensnes) er den nordsamiske befolkningen dominerende. I 
Tysfjord/Laponia er det den lulesamiske kulturen som dominerer, mens en i området Dovrefjell-
Sunndalsfjella, Rondane og Reinheimen, finner spredte spor etter en sørsamisk kulturutøvelse.
 For Dovre, Rondane, Reinheimen området sitt vedkommende, antyder det arkeologiske 
materialet kontakt mellom ulike grupper allerede i steinalder. Dette er noe av det som gjør 
området unikt. Så tidlig er det imidlertid problematisk å relaterte dem til kulturer som finnes i 
dag. 
 Går en fremover i tid, til periodene vikingtid og middelalder, har en derimot sikrere tegn 
på kontakt mellom norrøne og samiske grupper. Fra Nord-Norge kjenner en Ottars beretning, 
hvor handel med samene er utførlig omtalt (Sandved 1995).  I områdene Dovre, Rondane, 
Reinheimen er det de siste årene funne tufter etter samiske gammer, noe som bidrar til å 
underbygge Harald Hårfagres saga om Haralds møte med samen Svåse på Dovre (Amundsen 
et.al. 2007:61ff). Også her er det naturlig å tenke at handel utover et stort område har vært ledet 
av konge eller senere også kirke, men at samene har inngått i staben som fangstspesialister. 
Det som er interessant å merke seg, er at det verken i nordområdene eller Dovre, Rondane, 
Reinheimen er tegn på konflikt mellom de to gruppene. Konfliktene ser primært ut til å oppstå på 
grunn av konkurranse om beiteressurser på 1600-tallet når setringen intensiveres og samene 

I forbindelse med registreringene 
og utgravningene ved Aursjøen, 
Lesja og Nesset kommuner, 
ble det funnet fire samiske 
rekkeildsteder fra 700-tallet e.Kr. 
(Foto: John Olsen).



Villreinfangsten som verdensarv
En ti tusen år lang tradisjon

13

går over til tamreindrift. Dette vil være et viktig aspekt også i UNESCO-sammenheng, hvor det 
arbeides for økt forståelse og respekt mellom folkegrupper i dagens samfunn.

4.2.5	Konklusjon	–	Villreinfangsten	i	et	nord-sør	perspektiv
De tre områdene Varanger og Mortensnes, Tysfjord/Hellemobotn/Laponia og Dovrefjell- 
Sunndalsfjella, Rondane, Reinheimen, vil kunne utfylle hverandre på viktige områder. De tre 
områdene fremviser en ulik topografi og derigjennom en ulik tilpasning av fangsten til ulike 
naturforhold. Videre representerer de tre områdene tre ulike samiske grupper og hvordan 
disse har forholdt seg både til naturmiljøet og til de norrøne gruppene som fantes i de samme 
områdene.
 Villreinen, kjernedyret som alt er fokusert rundt, finnes i dag kun bevart i området 
Dovrefjell-Sunndalsfjella og Rondane.



Villreinfangsten som verdensarv
En ti tusen år lang tradisjon

14

4.3	Sirkumpolar	serienominasjon
Det andre alternativet for en serienominasjon som man har valgt å utrede, er en felles nominasjon 
av fangstlandskap i et sirkumpolart område. Det vil si at en har tatt utgangspunktet i villreinens 
nåværende og tidligere leveområder. Dette vil gi andre perspektiver i forhold til ulike folkeslags 
utnyttelse av dyret, utviklingen av fangstteknologien og menneskets avhengighet av villreinen 
som bytte og ressurs. Alternativet muliggjør også en større tidsdybde enn det første forslaget.

Redegjørelsen nedenfor vil bli summarisk og primært gi et overordnet bilde av kulturminnene 
og villreinforhold i de ulike områdene. For nærmere detaljer og nyanser i materialet knyttet til 
fangstanleggene, folkeslagene som brukte dem og den sosiale organiseringen, vises det til de 
anførte referansene.

4.3.1	Grønland
Grønlands eldste historie er et tema som fremdeles krever videre studier. Det finnes arkeologiske 
spor etter både norrøn, inuittisk og pre-inuittisk bosetning på øya. Studier av fangstanlegg knyttet 
til rein indikerer at både norrøne og inuittiske folkeslag drev fangst – også med beslektede 
fangstmetoder (Blehr 1982: 17f; Odgaard 2007:28).

Reinsdyrjakt med skremmepinner 
på Grønland i 1741 (Etter Hans 
Egede i Nellemann 1970).

Utbredelsen av de ulike arene av 
rein i et sikumpolart perspektiv (Ill.: 
NINA).
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 Blant inuittene har villreinfangsten vært viktig langt opp i tid. Her finnes derfor også 
muntlige beretninger om hvordan fangsten har foregått (Odgaard 2007:22) Det er flere 
beretninger og fysiske spor etter jakt med pil og bue. Ved sikre reinstrekk og/eller strategiske 
punkt i landskapet ble det bygget buestillinger som skjul for jegerne (Spiess 1979: 108; Odgaard 
2007: 97f; Grønnow 1986:64). Bruk av fangstruser eller ledegjerder som leder reinen ut på vann, 
elver eller fjordarmer, er også dokumentert flere steder (bl.a. Vorren 1958: 112; Nellemann 1970 
og Odgaard 2007a og b), hvor jegerne ventet i kanoer eller kajakker. Både pil og bue, spyd og 
klubber/økser ble brukt i avlivingen. Fangstgroper er hittil ikke dokumentert.

Aktuelle områder for en serienominasjon
Danmark førte i 2003 opp området Aasivissuit, Arnangarnup Qoorua (lokalisert på Vest-
Grønland) på sin tentative liste (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1782/). Området er 
foreslått oppført under kultur. Fokus er inuittenes bruk av landskapet. Jakt og fangst, deriblant på 
villrein i perioden 200 år f.Kr. til 1800-tallet e.Kr., er et sentralt punkt. Det er primært ledegjerder 
som er aktuelle fangstanlegg innenfor området.

4.3.2	Nord-Amerika	(Canada	og	Alaska)		
I de store områdene i Nord-Amerika (Canada og Alaska) er det avdekket flere ulike typer 
fangstanlegg. Variasjonen vil nødvendigvis være stor innenfor så store geografiske områder. 
De fleste studier knyttet til fangst av villrein i dette området, bygger imidlertid på antropologisk 
materiale, ikke arkeologisk. Det er derfor problematisk å si noe om tidsdybden i materialet.
 Fra Alaska er det flere beretninger om at dyr ledes ut på elver eller vann. Ledegjerdene 
kunne være av stein (varder, reiste steinheller osv.) eller reiste pinner med noe som blafret på 

Buestilling, Grønland (Etter 
Odgaard 2007:97)

Drivjakt med bruk av en naturlig 
canyon som fangstruse (Maleri 
av Jens Kreutzmann i dgaard 
2007:98)
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toppen. Dette kunne være fuglevinger, torv eller skulderblad fra rein (Spiess 1979; McKennan 
1965:31). 
 Det er også dokumentert bruk av naturlige canyoner som fangstruser, hvor jegere med 
pil og bue satt og ventet i enden (Gubser 1965). 
 En spesiell fangstteknikk fra Alaska er også fangstgroper i snø (Birket Smith 1929). 
Disse har naturligvis ikke satt noen arkeologiske spor etter seg, og er derfor kun kjent fra 
antropologiske kilder.
 Fra nord-østre deler av Canada vises det til store fangstruser med samlekveer av 
tømmer. Det oppgis at dette skal ha vært en svært arbeidskrevende fangstmetode hvor så 
mange som 70-100 personer har deltatt. Den dominerende typen fangstruser ser imidlertid ut 
til å ha vært av en langt enklere utførelse. Ledegjerdene bestod av enkle felte stokker, mose, 
greiner osv. Også selve kveen i enden ser ut til å ha hatt en enklere utforming og har vært mer 

Rein som er i ferd med å bli slaktet 
etter en vellykket jakt. Villreinen 
er avlivet på vannet i bakgrunnen 
(Etter: Loring 1997:198)



Villreinfangsten som verdensarv
En ti tusen år lang tradisjon

17

glissen enn de en finner i Skandinavia. I stedet for at kveen skulle holde på dyrene, har gjerdene 
rundt kveen vært supplert med snarer. Når dyrene sprengte seg ut, ville mange bli fanget opp 
av snarene. I tillegg ble flokken beskutt med pil og bue (Leechman 1954:6; Osgood 1937). Det 
er også dokumentert ledegjerder eller fangstruser som har ledet reinen mot buestillinger eller 
ut på vann (McKennan 1965:110f)
 Til sist er det også nevnt en spesiell kombinasjon av ledegjerder/rusefangstanlegg og 
styrtfangst. Reien ble ledet, eller rettere sagt jaget ut på ei elv med sterk strøm. Strømmen dro 
med seg dyra utfor en foss i nærheten. Jegerne ventet ved bunnen av fossen og plukket opp 
de druknede dyra.

Aktuelle områder for en serienominasjon
Canada har pr i dag (2009) allerede oppført en aktuell samarbeidspart på sin tentative liste. 
Ivvavik / Vuntut / Herschel Island (Qikiqtaruk) (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1939/). 
Området er foreslått nominert som en mixed site. Det vil si at området er antatt å kunne oppfylle 
kriterier både innenfor natur og kultur. Kulturminner relatert til villreinfangst er primært ledegjerder 
og store fangstruser, altså kulturminner knyttet til en eller annen form for massefangst.
 På natursiden er Ivvavik / Vuntut / Herschel Island leveområde for 123 000 villrein, dog 
av en annen art enn den som finnes i Norge og Sibir. Deler av det foreslåtte området har vært 
isfritt under siste istid og inngått som en del av Beringiaområdet. Beringiaområdet har spilt en 
sentral rolle i reinens overlevelse under istidene og også for den genetiske utviklingen.

4.3.3	Russland	øst	for	Ural
I det sentrale nordlige Russland holder i dag Nganasanfolket til. Deres jaktteknikker er knyttet 
til bruk av ledegjerder, både permanente av stein, men også mobile eller temporære av 

En inuttisk tegning av et 
rusefangstanlegg, 1928. (Etter 
William Duncan Strong i Loring 
1997:205)
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skremmepinner eller snø. En spesiell fangstteknikk som ikke er kjent fra andre steder, er bruk 
av nett. Reinen ble ledet gjennom et tradisjonelt rusefangstanlegg, men i stedet for å bli ledet 
ut på vann eller inn i en samlekve, kom reinen over en kant/kneik i terrenget hvor den måtte 
hoppe ned. Under kanten var det oppspent et nett hvor reinen ble sittende fast. Dyra ble avlivet 
med kniv eller spyd (Popov 1966)
 I Øst-Sibir er det fangst med ruser og/eller ledegjerder som dominerer. Her opptrer 
både fangstbåser av treverk eller stein og ikke minst ledegjerder som ender ute på åpent vann.

4.3.4	Nord-Skandinavia	og	Kola
Det er naturlig å se de nordlige delene av Skandinavia og Kola i sammenheng. Området 
fremviser store likhetstrekk i typer fangstanlegg, og området har vært hjemsted for samiske 
grupper som har utnyttet naturressursene på tvers av dagens landegrenser.
 Området karakteriseres av store åpne vidder hvor reinen har trekt mellom vinterbeite 
inne i landet og sommerbeite ute ved kysten. 
 Av kulturminner knyttet til fangstutøvelsen kan nevnes store anlegg med jordgravde 
fangstgroper. I tillegg finnes store ledegjerdesystemer som har ledet reinen mot vann eller 
elver. Både i Alta og i vestre del av Russland er fangstruser gjengitt på helleristninger. En har i 
Russland også flere beretninger om fangstgroper for rein i skog, hvor uthogde ”gater” i skogen 
har ledet reinen frem til gropene. Se for øvrig en nærmere omtale og referanser knyttet til Nord-
Skandinavia under pkt. 4.2.1.

4.3.5	Dovrefjell-Sunndalsfjella,	Rondane,	Reinheimen
Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane og Reinheimen fremviser en stor variasjon i ulike typer 
kulturminner knyttet til jakt og fangst, ikke minst på rein. I området finnes lange rekker av 
jordgravde fangstgroper som mer eller mindre har blokkert de tidligere store reinstrekkene. 
Høyere oppe i fjellmassivene finnes mindre anlegg av murte fangstgroper. Dette er en 

Rusefangstanlegg for rein ved 
Bezymyannaya vinteren 1938 
(Etter Popov 1966).
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kulturminnetype som kun finnes i Sør-Norge og noen få i de svenske grensetraktene mot 
Norge. Spesielt i de vestlige områdene, men også i fonnrike høyfjellsområder, finnes store 
anlegg med buestillinger.
 Store ruseformede fangstanlegg og ledegjerder av reiste steinvarder eller jordgravde 
stolper finnes i de sentrale områdene. I tilknytning til anleggene finnes boplasser med tufter av 
ulik alder. Koblingen mellom boplassmateriale og fangstanlegg kan være vanskelig. I tillegg til 
stor variasjon viser også området stor tetthet av anlegg. 
 Jakttradisjonene blir fremdeles holdt i hevd, både som en del av områdets identitet, 
men også som en del av forvaltningen av villreinstammen. Se for øvrig en nærmere omtale og 
referanser knyttet til området under pkt. 4.2.3. 

Velbevart fangstgrop i Rondane, 
brukt som turmål ved kursing 
av turistverter ved nærliggende 
turistbedrifter (Foto: John Olsen).

Fangstruse med murt fangstbås i 
Gravdalen, Rondane (Foto: John 
Olsen).
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 Området Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane og Reinheimen skiller seg også ut ved 
de tidlige sporene etter en ”markedsøkonomisk” tilpasset fangst. De store fangstrusene ga 
et utbytte som gjennom kongens og kirkens apparat ble kanalisert til byene og videre ut til et 
europeisk handelsnettverk.

4.3.6	Frankrike	og	Nord-Tyskland
I europeisk sammenheng blir Syd-Frankrike og Nord-Spania ofte fremstilt som ”villreinfangstens 
vugge”. De verdenskjente hulemaleriene, samt de paleolittiske boplassene med rike funn av bein 
fra rein, er nok opphavet til dette. Funnene i Frankrike viser at reinen periodevis var den desidert 
viktigste kilden til animalsk føde (Håland 2000:186). Det er ikke dokumentert fangstanlegg fra 
området. Da klimaet bedret seg mot slutten av siste istid, trakk reinen nordover. Jegerne som 
tidligere utnyttet reinen, fant ulike løsninger på den nye situasjonen. Noen tilpasset seg jakt på 
de nye skogsdyrene som vandret inn, andre utviklet en maritim tilpasning ved kysten mens atter 
andre fulgte reinen nordover mot de nå nye isfrie områdene.
 I dagens Nord-Tyskland, nærmere bestemt Hamburgelvedalen, er det gjort funn av 
store mengder bein fra rein fra to perioder (ca. 13 500 – 12 000 før nåtid og ca. 11 000 – 9 
800 før nåtid). Beinmateriale viser en kultur som hadde reinen som en svært viktig ressurs, 
som mat, men i tillegg ble også skinn, bein osv brukt til klær og redskap (Schietzel 1998, Rust 
1937, 1943). Det ser også ut til at reinen i denne perioden hadde en større plass i den religiøse 
sfæren enn tidligere. Det er heller ikke her dokumentert spor etter fangstanlegg, men studier 
av vinkelen på pilespisser av flint som fremdeles sitter i beina, viser at dyra trolig både har vært 
beskutt mens de løp på land og mens de svømte, trolig i forbindelse med elvekryssinger.

4.3.7	Konklusjon
Koblingen mellom menneske og villrein har alltid vært i en særstilling. Ingen annen enkelt dyreart 
har vært utnyttet i så stor grad, over et så langt tidsrom og over et så stort geografisk område. 
Reinen ble utnyttet lenge før det moderne mennesket (Homo sapiens sapiens) oppstod, og 
blir fortsatt i dag forvaltet og høstet som en viktig ressurs mange steder i verden. Dette gjør 
villreinfangsten som globalt fenomen verdig en plass på UNESCOs verdensarvliste.
 Fangsten på rein har satt ulike spor etter seg på de ulike steder. Dette både ut fra 
fangstteknologi, topografi og tidsdybde. En må også anta at i hvilken grad sporene er bevart, 
varierer fra sted til sted. Dette beror på klimatiske endringer og menneskets utnyttelse av 
tidligere villreinområder til nye formål (bydannelse, landbruk m.v.)
 Ved en serienominasjon mellom ulike områder på ulike steder i verden vil en kunne få 
frem aspekter knyttet til både variasjon i typer anlegg, topografiske tilpasninger, hvordan ulike 
kulturer har organisert seg i forhold til jakta, reinen som religiøst objekt samt hvordan reinen 
som dyr har tilpasset seg ulike leveområder. 
 Allerede i dag er flere viktige franske lokaliteter inne på UNESCOs verdensarvliste. 
Verdensarvstedet “Prehistoric Sites and Decorated Caves of the Vézère Valley” inneholder 
i tillegg til flere huler med malerier med reinmotiver også flere paleolittiske lokaliteter som 
understøtter reinens betydning. Som nevnt tidligere oppviser enkelte av boplassene hele 92 % 
av beinmaterialet fra rein. Geografisk var dette et tilholdssted for reinen den gang Norden og 
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store deler av områdene på samme breddegrad var dekket av is. Spor etter selve fangsten er 
imidlertid ikke bevart her.
 Det canadiske området Ivvavik / Vuntut / Herschel Island (Qikiqtaruk) vil være en viktig 
brikke i en sirkumpolar serienominasjon. Dette ikke minst i forhold til reinens genetisk utvikling. 
Som en del av det isfrie Beringia vil dette området illustrere et av de andre kjerneområdene 
hvor reinen oppholdt seg under siste istid. I motsetning til i Frankrike har reinen fortsatt tilhold 
her og har vært utnyttet av folkegrupper frem til vår tid. Området fremviser også fremdeles 
kjempemigrasjonene fra sommer- til vinterbeite. Disse er de fleste andre steder splittet opp på 
grunn av senere menneskelig påvirkning. 
 I forhold til kulturminner fremviser området store ledegjerder, ikke minst knyttet til vann 
og elver. Det finnes også spor etter store fangstruser og ikke minst muntlige tradisjoner om 
fangstmetoder som ikke har etterlatt seg arkeologisk gjenfinnbare spor. Området Ivvavik / Vuntut 
/ Herschel Island (Qikiqtaruk) er i dag på Canadas tentative liste til UNESCOs verdensarvliste.
 Grønland vil kunne bidra med fangstlokaliteter knyttet til kystnære områder. Her er 
reinen ved hjelp av ledegjerder drevet ut på elver eller vann, hvor inuittene har ventet i kajakker.
Grønland er fortsatt i dag et viktig leveområde for rein. Området Aasivissuit Arnangarnup 
Qoorua er i dag på Danmarks tentative liste til UNESCOs verdensarvliste. Forholdet til initiativet 
på Varangerhalvøya er ut fra vår kjennskap til arbeidet uavklart, da vi ikke vet om det er tatt 
noen endelig stilling til hvorvidt det bare er Mortensnes som ønskes nominert, eller også en 
større del av Varangervidda.
 Området i den nordre delen av den sørnorske fjellheimen representerer et annet 
fangstlandskap enn de øvrige. Sett i forhold til de canadiske og russiske kjempemigrasjonene, 
har avstanden fra sommer- til vinterbeite vært kort. Topografien i området er imidlertid svært 
variert, fra alpine fjell i vest via vidder i de sentrale områdene til mer avrundede fjellformasjoner 
lengst øst. Topografien har på den ene siden bidratt til at reinens trekkveier er mer forutsigbare 
enn det en finner i mer åpent lende andre steder i verden. Kombinasjonen av korte avstander 
mellom sommer- og vinterbeite og forutsigbare trekkveier har gjort at dette området fremviser 
en større tetthet i anlegg enn de andre stedene. På den andre siden har den utfordrende 
topografien skapt en stor variasjon i typer fangstanlegg.
 Fangstinnretninger som murte groper er en kulturminnekategori som kun finnes i Sør-
Norge og i et lite område i Sverige inn mot norskegrensa.
 Slik forskningsstatusen er i dag, ser villreinfangsten i Norge ut til å ha vært i en 
særstilling når det gjelder å bli koblet opp mot en tidlig markedsøkonomi i sen vikingtid og tidlig 
middelalder. Skinn og gevir (videreforedlet til kammer) fra villrein ble handlet over store deler av 
Nord-Europa.
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5.	Jakt	med	faste	anlegg	på	pattedyr
Det siste alternativet vi har søkt å utrede, er en serienominasjon som viser bredden i fangst på 
større pattedyr i et globalt perspektiv.
 En global serienominasjon representerer imidlertid et enormt materiale, selv med en 
avgrensning til pattedyr og områder med fysiske spor eller installasjoner. Det vil spenne fra 
styrtfangstanlegg med ledegjerder for mammut og rein, fra fangstgroper for et stort antall dyr til 
spor etter hvalfangst, både i ”tradisjonell” form som på Grønland, Færøyene, Alaska m.v til spor 
etter vestens industrielle drift tidlig på 1900-tallet.  Å nærme seg et slikt materie er tilnærmet 
umulig uten en kraftig avgrensning. Denne kan være relatert til typer kulturer, typer habitater, 
klimasoner, dyrearter, fangstmetoder osv. 

5.1	En	global	serienominasjon	–	utfordringer

5.1.1	Utfordringer	knyttet	til	kildetilfang,	manglende	forskning	m.v.
En serienominasjon av fangstanlegg, eller kanskje rettere kulturlandskap hvor fangstanlegg 
spiller en vesentlig rolle, bør ideelt sett kunne dokumentere tidsdybden for bruken av anleggene, 
hvem som brukte dem og omfanget av bruken.
 Arkeologisk forskningstradisjon har imidlertid primært hatt fokus på fremveksten av 
”sivilisasjonen”, det vil si på jordbruket, bydannelse m.v. Når det gjelder studier av kulturer forut 
for jordbruket, har fokus vært rettet mot boplassen og gjenstandsmateriale. For begge gjelder 
interessen for riter og kultus. Jaktmarkene, senere utmark, har i liten grad blitt viet interesse. 
Dette er dessverre et globalt fenomen. I Norge ble interessen for kulturhistorien til utmarka og 
fjellområdene vakt i forbindelse med de store vannkraftutbygningene på 1960- og 70-tallet. I 
Norge har vi derfor mer kunnskap om utnyttelsen av disse ressursene enn andre steder i verden. 
Likevel ser en at selv i Norge er vår kunnskap om fjellet og utmarka langt mindre enn hva den 
f.eks. er om jordbrukets fremvekst, pionérbosetningen langs kysten osv. Dette kommer kanskje 
tydeligst frem gjennom det beskjedne antallet sikre dateringer som finnes knyttet til fangstanlegg.
 De viktigste kildene til kunnskap om permanente fangstanlegg blir derfor i større 
grad antropologiske kilder. Vitenskapsmenn fra Europa og Nord-Amerika dro ut for å studere 
urbefolkninger på Nordkalotten eller i Afrika. Delvis var dette med bakgrunn i interesse for selve 
urbefolkningene, men også for å bruke kunnskapen om nålevende urbefolkningers levesett 
til å forstå hvordan steinalderens jegere og sankere levde. Men heller ikke i antropologien 
har selve fangsten eller fangstanleggene hatt noe særlig stort fokus. Her er det også den 
mellommenneskelige samhandlingen, ritualene, tabuene og kjønnsrollemønster som har 
hatt fokus. En annen utfordring er at tidsdybden i disse studiene ofte er avgrenset til ”manns 
minne”. De antropologiske kildene beretter gjerne om at en gitt stamme/folkegruppe benyttet 
fangstgroper for å jakte elefant, eller hadde ledegjerder for å skremme/lede bøfler utenfor stup. 
De sier imidlertid nesten aldri noe om hvor lenge en har drevet med denne fangsten, sjelden 
også om dette er noe kun den enkelte stammen/folkegruppen bedrev eller om det var et mer 
allment fenomen. Utlistingen nedenfor blir derfor mer eksempler som viser aktuelle områder 
for å søke etter samarbeidsparter med tanke på en videre serienominasjon enn en fullstendig 
oversikt.
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5.1.2	Utfordringer	i	forhold	til	avgrensninger
Det er mange måter å kategorisere fangstanlegg på. En kan f.eks. dele mellom permanente/ 
semipermanente fangstanlegg og jakt med håndvåpen (pil og bue, spyd, gevær osv). De permanente/
semipermanente anleggene kan igjen deles i fangstruser (herunder ledegjerder), groper, snarer og 
nett, feller med fallem eller bur osv. Men også her er mange blandingsformer. Fra Canada kjenner 
man fangstruser med snarer eller ledegjerder som ender i nett eller bur med fallem.
 Videre kan en skille mellom fangst av dyr som en ressursutnyttelse (mat, skinn osv.) og 
jakt eller fangst på for eksempel rovdyr som normalt ikke spises. Men også en slik oppdeling 
er problematisk, for mange steder er rovdyr fanget i feller med tanke på rovdyrbekjempelse (for 
å bedre forholdene for tamdyrhold), mens andre steder, eller i andre perioder, er rovdyr fanget 
med tanke på pelsen som en ressurs, for å markere status, eller som del av religiøse riter. 
Videre er også vilt som kan brukes som mat (f.eks. elefant eller bøffel) i perioder fangstet uten 
tanke på dette, men heller med elfenben eller skinn som mål. Kjøttet har blitt liggende igjen på 
jaktmarken ubenyttet. En siste kategorisering kan være mellom fangst på land og fangst i vann 
(ulike typer fangst av hval), men også her er mange gråsonetilfeller, som fangst av sel på eller 
under isen, samt fangst av bever og oter i vann og vassdrag.

5.2	Europa
I Europa vet en både gjennom arkeologiske kilder, nyere tids kulturminner og muntlige 
beretninger at flere pattedyrarter ble jaktet eller fangstet med permanente fangstinnretninger. 
Av de større pattedyrene kan nevnes elg, rein, villhest, mammut, løve og bjørn. I tillegg har 
rovdyr blitt fangstet som del av tidligere tiders rovdyrbekjempelse – og rekreasjon blant adelen. 
Et utall mindre dyr har blitt fangstet på grunn av pelsen. 

Rein 
Det dyret som har blitt jaktet på over lengst tidsrom og med størst variasjon i typer fangstanlegg, 
er villreinen. En vet at reinen var en sentral ressurs tidlig i menneskets historie. Fangstanleggene 

Fangstgrop for elg, Lesja (Foto: 
Per Jordhøy).

(Foto under: Marit Aanestad).
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spenner fra buestillinger og fangstgroper til ledegjerder og ulike typer fangstruser. Mange av 
anleggene ligger i områder som ikke har vært eksponert for stort utbyggingspress, og er derfor 
godt bevart i et autentisk landskap (i tillegg til listet over: Barth 1981:260ff; 1975:113ff; Bakke 
1984; Bang-Andersen 2004; Blehr 1972a og b. 

Elg
Tilsvarende som for rein er det funnet utallige spor etter fangstgroper for elg. Disse er større 
i utforming enn gropene for rein og har også en annen form. Teknologien er imidlertid den 

Ulvestue fra Hohenwart, Bayern i 
Tyskland (Etter Wikipedia: Georg 
Waßmut)

4-tallsfelle for jakt på fjellrev, 
Reinheimen. Det nederste bildet 
viser hvordan fellene fremstår i 
terrenget i dag (Foto: John Olsen).
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samme, elgen ledes med sperregjerder frem til gropene som er dekket av stedegen vegetasjon. 
Når elgen tråkker utpå, faller den ned i gropen og blir sittende fast (bl.a. Barth 1981:272ff; 1992: 
238; Jacobsen og Follum 1997, Selinge 1974; ).

Fra tidlig lovverk (Magnus lagabøtes landslov) kjenner en også til bruk av selvskudd på elg. 
Denne var utformet som en stor bue med et spyd plassert i enden. Elgen løste ut spydet ved en 
snubletråd plassert over trekkveien (Mølmen 1982).

Ulv
Ulven er blitt fangstet både i såkalte ulvestuer, en stor og dyp fangstgrop hvor ulven falt nedi og 
deretter avlivet, og i båser. Selv om skinnet ble utnyttet, var nok bekjempelse med tanke på å 
bedre forholdene for husdyrhold den viktigste bakgrunnen for jakten (ref.)

Rev
I forhold til fjellreven var det primært skinnet som ble utnyttet. Denne har blitt jaktet/fangstet 
på flere ulike måter, men av anlegg med mer ”permanent” karakter er det feller med fallem 
(ofte en stor steinhelle) som dominerer. Vanlig rødrev har også blitt fanget i revebåser (Eknæs 
1975:143).

Villhest og mammut
Fra eldre steinalders Europa kjenner en til at villhest og mammut ble fangstet ved såkalt 
styrtfangst. Det vil si at dyrene ble drevet utfor et stup hvor de enten slo seg i hjel eller i det 
minste ble så skadet at de ikke kunne bevege seg videre. Hvorvidt det i tilknytning til slike 
styrtfangssteder også ble etablert ledegjerer e.l. for å styre dyrene i riktig retning, er ikke 
dokumentert.

Mammut (Foto: John Olsen).
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Bjørn og gaupe
Både bjørn og gaupe har blitt fangstet med permanente fangstanlegg (fangstbåser). Dette både 
med tanke på salg av skinn og som ledd i rovdyrbekjempelse (Barth 1972:59ff; 63ff). Bjørn er 
også jaktet som del av religiøse riter i bl.a. samisk kultur, men det er ikke kilder til at faste anlegg 
har vært brukt i denne jakten.

Europeisk løve
I det siste årtusenet før Kristi fødsel ble det flere steder drevet jakt på løver i Sør-Europa. 
Fangstgroper ble brukt for å fange løvene, som var populære til bruk i gladiatorkamper og 
andre oppvisninger i de romerske sirkusene. Europeisk løve ble utryddet i løpet av det første 
århundret e.Kr. (http://en.wikipedia.org/wiki/European_lion).

5.3	Afrika
Fra antropologiske kilder kjenner en til jakt med faste fangstanlegg på bl.a. elefant, sjiraff, ulike 
typer antiloper, løve, gnu. Fra nordvestre del av Serengeti kjenner en bl.a. til bruk av store 
fangstgroper for fangst av gnu under kjempemigrasjonene. I tillegg kjenner en til bruk av snarer 
overfor flere typer dyr. Store pattedyr som elefanter ble både fanget i fangstgroper og ved feller 
bestående av nedvektede spyd som ville falle ned på passerende dyr. Sistnevnte nærmest som 
et vertikalt selvskudd. 
 Utfordringer er imidlertid at en har liten kjennskap til utbredelse og tidsdybde.

En illustrasjon fra boka 
“Missionary travels and resarches 
in South Africa” av David 
Livingstone, 1857.
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5.4	Midtøsten
Rundt 1920 ble britiske flyvere oppmerksomme på noen merkelige steinformasjoner i 
ørkenområdene i Midt-Østen. De hadde form som en drage med haler i opptil 2 km lengde. 
Flygerne døpte disse strukturene for “desert kites”, og totalt er det nå i Midt-Østen kjent mer enn 
700 av disse (Meshel 1974, Pervolotsky & Baharev 1991). Dette var fangstanlegg for gaseller, 
som tidligere fantes i disse områdene. Formasjonene er bygget etter samme prinsipp som 
rusefangstanleggene beskrevet for villrein. Dyrene ble aktivt drevet sammen i større grupper, 
og ledegjerdene førte dyrene inn til ”samlingskveet”. Dette kunne være opptil 300 meter i 
diameter, og rundt dette var det laget skjuleplasser for jegere utrustet med spyd eller pil og 
bue. Helleristninger som kan finnes fra Kaukasus til Sinai, viser både anlegg, dyr og jegere, og 
antyder at denne metodikken var i bruk over store områder. Det antydes at anleggene var i bruk 
i perioden 4000 f.Kr. til 300 e.Kr. (http://www.espasoc.org/khi_1acc.html), mens andre (Helms 
& Betts 1987) antyder at bruken kan ha startet allerede 7000 f.Kr. Mens de aller fleste studier 
konkluderer med at fangssystemene var konstruert for å fange ville gaseller, foreslår Eshallier 
& Braemer (1995) at ”desert kites” ble benyttet av jordbrukere til å bygge opp bestander av 
semi-domestiserte dyr. De fleste fagmiljøer mener imidlertid at gasellenes sosiale struktur og 
generelle atferd er til hinder for en slik ”domestisering” (Clutton-Brock 1978, Martin 2000).
 I nordre del av Sudan og sørlige del av Egypt er det de senere år avdekket lange 
”ledegjerder” av stein, tilsvarende ”desert kites” nevnt over. Disse har til nå ikke fått noen sikker 

Typisk form på drivfangstgjerdene 
ved Gharb Aswan (Etter: Storemyr 
2008:71)

Del av et mulig drivfangstanlegg 
ved Gharb Aswan, mulig 
utkikkspunkt eller buestilling i front 
(Etter Storemyr 2008:71).
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tolkning, bl.a. fordi det ikke er gjort noen sikre funn i tilknytning til dem. En av hypotesene er 
imidlertid knyttet til fangst av samme type som over (Storemyr 2008; 2009).

5.5	Nord-Amerika

Bighorn sheep
Indianerstammen Mountain Shoshone, også kalt Sheep Eater Indians, holdt til i de nordvestre 
deler av Wyoming. Her spesialiserte de seg på fangst av Rocky Mountain bighorn sheep 
(Ovis canadensis). Man kan fortsatt finne formasjoner som viser hvordan de benyttet seg av 
v-formede ledegjerder inn mot en avlivingsplass, ofte laget av treverk. Dateringer viser at noen 
av disse var i bruk fram til 1800 e.Kr. (Frison et al. 1990). Det finnes ikke en oversikt over antallet 
av slike fangstinnretninger, men innen et studieområde på 25 x 35 km beskriver Frison et al. 
(1990) 8 slike fangstsystem.

Bison og pronghorn
Arkeologiske undersøkelser viser at bisonens (Bison bison) områdebruk var forutsigbart 
både i tid og rom, og at prehistoriske jegere var kjent med dette (Arthur 1975). Basert på 
øyenvitnebeskrivelser av indianernes jakt synes det som jaktteknikkene kan deles i to typer: 
lokking av dyrene inn i avgrensede områder (såkalte pounds) hvor avliving fant sted, og 
driving av grupper av dyr utover stup (buffalo jumps, såkalt styrtfangst) (Morgan 1978). På 
de lavereliggende områder er det ikke vanlig å finne fysiske konstruksjoner som er benyttet i 
den første jaktteknikken. Som regel er det naturlige avgrensninger av terrenget som benyttes 
som felle og avlivingsplass, noen steder er det også antydet at det er blitt bygget strukturer av 
snø som har holdt bisonen samlet, mens man i et fåtall steder har antydet at det er benyttet 
innhengninger laget av trepåler slått ned i bakken (Reeves 1990). I mer høyereliggende områder, 
f.eks. i Rocky Mountains i Colorado, finnes spor etter steinrekker som har styrt dyrene inn mot 
en fangstplass. Disse steingjerdene var ikke kraftige, eller høye, og i dag er disse rast sammen,  
slik at det kan være vanskelig å se gjerdekonstruksjonene (Morris 1990).

Buffalo head smashed in, slik 
det fremstår i dag og en tenkt 
situasjon fra da anlegget var i bruk 
(Etter Brink 2008: 16; 3)
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I de sørvestlige delen av Alberta finner vi ”The head-smashed-in buffalo jump” (Brink 2008). 
Stedet er i dag på UNESCOs verdensarvliste. Fra stupet som dyrene ble drevet utfor, finnes en 
rekke forskjellige ledegjerder, enkelte opptil 10 km lange (Brink & Rollans 1990). Ledegjerdene 
var sammensatt av små steinvarder, som oftest laget av 10-12 steiner (10-25 cm store). I dag er 
det vanlig at disse vardene rager høyst 10 cm over bakken (Brink & Rollans 1990). Det er kjent 
en rekke slike fangststeder for bison i Nord-Amerika (se McCartney 1990 og Reeves 1990 for 
en oversikt), og det antas at disse har vært i bruk fra ca. 10 000 f.Kr. (Reeves 1990).

Det finnes et begrenset antall steder hvor det ser ut til at den amerikanske Pronghornantelopen 
(Antilocapra americana) har blitt fanget ved bruk av samme type drivjakt slik det er beskrevet 
for bison ( Davis & Fisher 1990), men også her mangler det i dag markerte kulturminner fra 
denne fangsten.

Mammut
Det er kjent mindre enn 30 fangstlokaliteter for nordamerikansk mammut. Det eksisterer en 
rekke forskjellige hypoteser på hvilke jaktteknikker som ble benyttet (Hannus 1990), men det er 
ikke kjent at det er benyttet faste fangstanlegg.

Moskus
Blant Chandalar Kutchin er det beretninger om styrfangst av moskus (McKennan 1965:32), 
men det er ikke avklart om ledegjerder eller andre faste installasjoner var i bruk.

5.6	Sør-Amerika
Fra Sør-Amerika kjenner en til fangstgroper fra sentrale og ikke minst vestlige områder (Ryden 
1950: 256ff). Her er fangstgropene kjent brukt som både fangstanlegg og som forsvarsanlegg, 

Moskus på Dovrefjell (Foto: 
Magne Olsen).
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noe som gir utfordringer i forhold til definisjon av bruken. Fangstgropene finnes både med og 
uten spiddespyd i bunn, og spiddespydene finnes både med og uten gift.
 Blant dyrene som ble fangstet, var det navlesvin, tapir, jaguar og pampashjort som 
dominerte. 

Distribusjonkart over kjente 
fangstgroplokaliteter i Sør-Amerika 
på 1940-tallet (Etter Rydén 1950: 
257).

Skisse av utforming av fangstgrop 
for rovdyr (Etter Rydén 1950: 259).
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5.7	Konklusjon
Fangst på ville dyr generelt er et enormt tema. At mennesket i 99 % av sin tid på jorden har 
vært jegere, er den naturlige årsaken til dette. Skal en snevre inn, kan fangsten deles opp 
i ulike kategorier ut fra dyrenes størrelse, bruken av byttet eller bakgrunnen for jakta (eks: 
ressurstilgang, rovdyrbekjempelse eller del av religiøst ritual). Fangsten kan også deles opp ut 
fra fangstmetode: snikjakt med pil og bue eller spyd, jakt med aktive eller passive fangstanlegg, 
bruk av midlertidig oppsatte anlegg eller faste strukturer. Å lage klare skiller er imidlertid 
utfordrende.
 Videre er det en stor utfordring knyttet til registrering og faglig arbeid. Mens sporene 
etter fangst på mellom annet villrein i hovedsak ligger i den industrialiserte delen av verden, 
har mye av fangsten på andre dyr foregått i områder av verden som fremdels i dag regnes som 
u-land og som har en mye kortere historie knyttet til faglig arbeid. Det faglige grunnlaget for å 
velge ut aktuelle lokaliteter er derfor et annet.
 En løsning vil være å bruke klimasonene som en avgrensing og så forsøke å dekke 
opp ulike fangstmetoder og fangst på ulike dyreslag innenfor disse. Det synes også som en 
fornuftig angrepsvinkel og fremdrift å starte med en serienominasjon blant de landene som 
pr. i dag har et godt faglig grunnlag og ikke minst en god faglig ekspertise, for deretter å bruke 
dette nettverket av lokaliteter og fagekspertise til å utrede nye lokaliteter i andre deler av verden 
uten den samme forskingsbakgrunnen. Arenaer som World Archaeological Congress (WAC 
og UISSP, vitenskapelige kommisjoner) kan være arenaer for et slikt arbeid. Det vil trolig også 
være naturlig å trekke inn Nordic World Heritage Foundation og deres ekspertise knyttet til 
verdensarv i den tredje verden.
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6.	Overordnet	konklusjon,	muligheter	for	transnasjonale	
serienominasjoner	relatert	til	jakt	og	fangst	på	rein	eller	
større	pattedyr
De tre alternativene til transnasjonal serienominasjon er forskjellige både i omfang og geografisk 
utstrekning. Skal en sette dem opp mot hverandre og vurdere dem i forhold til gjennomførbarhet 
og faglig relevans, skiller etter vårt syn én av dem seg ut.

 Alternativ en, en norsk-svensk nominasjon. Selv om den får frem en bredde i typer 
kulturminner, samt ikke minst ulike samiske kulturers tilstedeværelse, vil alternativ to gi en 
enda større bredde, samt ikke minst fange opp flere kulturers bruk av reinen som ressurs. 
Konklusjonen blir at dette alternativet i denne sammenheng blir for snevert.
 Alternativ tre, en global nominasjon. Dette er den klart mest krevende løsningen. Dette 
gjelder både den praktiske gjennomføringen knyttet til politiske systemer i de ulike landene (og 
manglende relevante statlige institusjoner i aktuelle samarbeidsland), og i forhold til rent faglige 
aspekt, som bl.a. avgrensning. Alternativet er også utfordrende i forhold til å skape en rød tråd. 
Å serienominere alle typer faste fangstanlegg vil være litt som å skulle nominere alle typer 
religiøse bygg (kirker, templer, moskeer, hellige steder) i en serienominasjon, spennvidden blir 
for stor. I tillegg kommer ytterligere utfordringer knyttet til manglende registreringer i den tredje 
verden, samt varierende bevaringsforhold.
 Alternativ to, en sirkumpolar nominasjon. I dette alternativet vil en få frem det unike forholdet 
mellom mennesket og villreinen gjennom tusener av år. Et slikt avhengighetsforhold til ett enkelt 
dyreslag finner en trolig ingen parallell til noe annet sted i verden. Videre vil dette alternativet vise en 
tilnærmet total bredde i typer fangstanlegg og i ulike økonomiske tilpasninger. En serienominasjon 
mellom Norge, Danmark (Grønland) og Canada, kanskje med en kobling til Frankrike, vil få frem 
tidsdybden og de ulike økonomiske tilpasningene “villreinfolkene” har hatt opp gjennom tidene.
 En sirkumpolar serienominasjon vil også vise hvordan ulike kulturer, som har levd under 
ulike topografiske og klimatiske forhold, har tilpasset jakta til dette. En vil også få frem hvordan 
ulike kulturer eller grupper av mennesker har levd side om side og enten utnyttet den samme 
ressursen, eller vært knyttet til hverandre gjennom handel eller byttenettverk hvor villreinen har 
vært den sentrale varen.
 Innenfor de tre foreslåtte områdene finner en fremdeles bevarte rein i vill tilstand, dog av ulike 
underarter. De ulike områdene vil slik supplere hverandre i forhold til dette aspektet. Nominasjonen vil 
slik også ha et naturaspekt (tilleggsverdi) knyttet til bevaringen av villreinen for fremtiden.
 De tre områdene (Norge, Danmark (Grønland) og Canada) vil også supplere hverandre 
i forhold til dagens bruk av villreinen. I alle tre områder er jaktutøvelsen tett knyttet til identitet og 
følelse av å videreføre en tradisjon med betydning utover en selv. Alle steder er ærbødigheten 
overfor tidligere tider jegere til stede i det dokumenterte samtidsmaterialet. Det er primært i 
Nord-Amerika at villreinen fremdeles har en økonomisk betydning knyttet til livsoppholdelse. 
Både på Grønland og i Norge er jakta mer knyttet til det å videreføre en tradisjon, rekreasjon, 
samt som et kvalitetsstempel for en bærekraftig naturforvaltning. 
 En sirkumpolar serienominasjon fremstår derfor som den løsningen som vil gi en faglig 
mest interessant innfallsvinkel, samt ha et innhold som vil være et viktig supplement til dagens 
verdensarvliste
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