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2. Problemstillingar og avgrensing 
 

Kva er fangstanlegg for villrein? 
 

Her er eit kort oppsett av kva som meinest med fangstanlegg. Sjå også: 4. Bogastilla i Jostedalen og 
5. Dyregravene i Jostedalen. 
 
Bogastille. Dette er oftast nokså primitive oppmuringar av stein som fanst på staden. Som regel i 
halmåneform, slik at jegeren kunne liggja gøymd og venta på reinen. 

 
Dyregraver (fangstgroper). Desse er i fjellet mura av stein, deler av grava kan vera utgreven. I 
låglandet finn me jordgraver. 

 
Leidegardar. Murar som i utgangspunktet skulle vera enkle for reinen å passera. Men dei fungerte 
likevel godt til å leia reinen dit jegeren og fangstmannen ville ha han. 

 
Ruse-fangstanlegg. Slike anlegg kjenner eg ikkje til i Jostedalen. Dei fanga mange rein om gongen. 

 
Stupfangst-anlegg. Slike kjenner eg heller ikkje til her, men på bakgrunn av topografien, er det ikkje 
urimeleg at slike kan finnast. 

 
Vassfangstanlegg. Når reinen var driven ut i vatnet, var han enkel å fanga. Ikkje kjent frå Jostedalen. 
Men då spora etter slike kan vera vanskeleg å finna, kan det ha gått føre seg slik fangst. 

 
Snarer, gildrer, feller m.m. som skal halda reinen fast. Eskimoar og indianarar i Nord-Amerika 
brukte slike teknikkar. Kjende frå ma. Helge Ingstad sine bøker.  
 
For ei nærmare forklaring om kva dei ulike fangstmetodane går ut på, viser ein til: 
(http://www.villreinfangst.no Faglig begrunnelse) 

 
Det vert også nytta uttrykket fangstminne om spor etter fangstanlegg. I tillegg finn me spor etter 
kjøtgøymer (lagerplassar), heller-buplassar og andre buplassar i fjellet. Men i denne oppgåva har 
eg først og fremst konsentrert meg om 1. Bogastille og 2 .Dyregraver, sidan det er desse eg stort sett 
har foto-registrert.Eg har ikkje registrert bjønnagildrer då desse truleg berre har liten eller ingen 
samanheng med villreinen. 
 
Herbyrgje og overnattingsstader har eg berre tilfeldig registrert. Viktigaste grunnen til dette var at 
eg ikkje alltid følte meg i stand til å vurdera om det aktuelle funnet verkeleg var ein 
overnattingsstad, eller det berre var ein vanleg, unytta heller. Det krevst litt trening for å vurdera om 
ein heller har vore brukt som overnattingsstad. Etter kvart meiner eg at eg har opparbeidd meg ein 
viss kompetanse på dette området, slik at eg no i større grad er i stand til å vurdera dette. 
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Geografisk avgrensing 
 

Eg har undersøkt fjellområda aust for Jostedals-dalføret. Frå Kupevassområdet i nord, forbi 
Vigdalen og like til Råum i Gaupne.  Frå Øy og framover har eg også undersøkt området til venstre 
for hovud-elva. I denne oppgåva har eg kalla alt dette Jostedalsfjelli. 
 
Denne avgrensinga er kunstig, men det var likevel praktisk å gjera det slik i denne omgangen. Eit 
vidare arbeid kan difor vera å sjå fangstanlegga i Jostedalen i eit større og naturlegare perspektiv. 
Eg tenkjer då på områda vidare austover forbi Spørteggbreen og innover i Lustrafjelli, nord-
austover i Sør-Skjåk og eventuelt nordover mot Strynefjellsvegen. 
 
 

Problemstillingar 
 

1. Når vart anlegga brukte? Me veit nokolunde kor lenge fjellområda i Noreg har hatt tilhald 
av villrein. Me veit også nokolunde sikkert kor lenge det har vore drive jakt og fangst på 
reinen. Men når jegerane og fangstfolka tok til å bruka dyregraver og bogastille, veit me 
mindre om. 
 

2. Kvar kom brukarane frå? Det mest nærliggjande svaret er vel at dei kom frå Jostedalen - frå 
den faste busetnaden og stølane i dalen. Dei arkeologiske utkravingane som er dokumenterte 
i Arkeologiske Rapporter 10, viser at me likevel må vera opne for at brukarane kan ha kome 
meir langveges frå – i alle fall i deler av den perioden då fjella her her har husa villrein. 

 
Å fastslå svar på desse spørsmåla, er nok vanskeleg. Men eg håpar at eg i nokon grad kan eliminera 
nokre alternativ, og på den måten koma litt nærare ei eventuell sanning. 
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3. Viktige kjelder og bakgrunnsstoff når det gjeld 
 fangstanlegg lokalt i Jostedalen 

 
 

Geografiske namn med tilknyting til jakt og fangst 
 

 

Løyft: Av laupe eller løype, ein stad der folk og dyr kan ta seg trygt ned (og opp). 
(http://fjellforum.net/viewtopic.php?t=352) «Å liggja i løyft» seier jegerane i Jostedalen når ein 
innflyttar vil seia «sitja på post», td. ved hjortejakt. Dette er nok eit gamalt uttrykk som er nedervt 
frå tida med reinsjakt i Jostedalsfjelli.  
 
Her i dalen kjenner eg til Sprongdalsløyfti og Kupeløyfti med terrengformasjonar som gjorde at 
jegerane kunne koma nær reinen som trekte gjennom løyfti. 
 
I Dyreskori som går frå Skåldalen til Fremste gravdal ligg det to dyregraver. Denne skori er ein 
smal passasje som reinen heilt sikkert har brukt. Om det er leivningar etter eldre ord-magi som 
gjorde at viltet ikkje skulle nemnast med sitt rette namn, veit eg ikkje. Denne skori kunne forsåvidt 
ha heitt: «Rein-skori». Men etter det eldre folk fortel, er dette ein veg som reinen brukte. Det viser 
også dei to dyregravene som ligg om lag midt i.  
 
Inste- og Ytste Gravdalen må ein tru spelar på ordet dyre-grav. Det merkelege er at i Inste 
Gravdalen er det kun ei dyregrav, i Ytste Gravdalen finn ein ingen. 
 
På Gravdalsbandet er det berre to dyregraver, men derimot mengder av bogastille. 
 
Bogastillenosi like nordaust for Vangsen kan vera eit namn av nyare dato. Mange lokalkjende 
fjellfolk kjenner ikkje til denne nosi. 
 
Simlevollen ved Styggevatnet. Må koma av ordet rein-simle. (Arkeologiske rapporter 10, s. 10.)  

 

 

 

  

 

 
 

Tidlegare kartlegging av fangstanlegg i Jostedalsfjella 
 

Mølmen, Øystein 1977: Viltbiologiske forundersøkelser i Jotunheimen/Breheimen Felt 1,3,4 og 5. 
Fangst og jakt på villrein: Mølmen arbeidde i Flyvåpenet, men var og er høgt respektert for 
kunnskapen han har om villreinen. Han blei difor engasjert til å stå føre registreringar av 
fangstminne og utgreiingsarbeid i samband med kraftutbygginga i Jotunheimen-Breheimen og 
Snøhettafeltet.  
 
Det arbeidet han gjorde i Jotunheimen/Breheimen Felt 1,3,4 og 5, er det tidlegaste forsøket eg 
kjenner til når det gjeld nedteikningar av fangstminne her i dalen. Han har om lag 20 registreringar 
frå Styggevassområdet, Sprongdalen, Holmevass-området og Sandhaugedalen. Diverre har han 
ikkje hatt høve til å gjera registreringar lenger sør i fjellområdet. 
 
Registreringane finn ein både som tekst og på kart. I tillegg er det gode svart/kvit-fotografi og 
teikningar/studiar av nokre av funna. Han har også kome med vurderingar og tilrådingar ut frå 
villreinsaka sin ståstad. 
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Dette kartet frå Mølmen har vore mykje brukt i bøker og tidsskrift.  

Diverre gir kartet eit misvisande inntrykk av talet på funn i Jostedalsfjelli – særleg den sørlege 
delen. Kartet har i dag difor mest historisk interesse. 

 
 

Randers, Kjersti 1986: Breheimenundersøkelsene 1982-1984. I: Høyfjellet. Arkeologiske rapporter 
10. Randers er arkeolog og var på denne tida knytt til Universitetet i Bergen. 
 
Rapport 10 byggjer delvis på Bolstad/Kvamme: Arkeologiske rapporter 1 og Kvamme/Randers: 
Arkeologiske rapporter 3. Rapport nr. 10 er den heilt sentrale rapporten for den som vil finna ut kva 
vitskapen, her: arkeologien og vegetasjonshistoriske undersøkelsar, seier om fangstminna. Spesielt 
er her mykje interessant om steinalderbuplassane ved Styggevatnet. Desse er no neddemde. 
 
I tillegg har Randers dateringar av 2 dyregraver. Ho har ikkje datert bogastille. Ingen bogastille i 
Jostedalen er daterte. Men det er dei for så vidt heller ikkje andre stader i landet - eller elles i verda, 
etter det eg har funne. 
 
Randers sitt arbeid er som sagt utruleg interessant, og det verkar fagleg godt og grundig. 
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Likevel har eg litt kritikk. Randers skriv på side 86 at hellerane ved Styggevatnet vart brukt ved 
kortere tilhold i august og september måned. Var verkeleg perioden så kort? Villreinen trekte til 
Viva-skredene i juni. (- det såg me også i ein kort periode på 1990-talet.) Og etter det eldre folk 
fortel, starta reinsjakta når reinen var komen til Viva – uavhengig av ei offisiell fredningstid. 
(Fossen, munnleg kjelde) 
 
Mølmen har registret to dyregraver like nord-vest for Vetledøla i Sprongdalen, reg. nr. 26 og 27  
Reg. nr. 26 vart også fotografert av NVE-Statskraftverkene. (Mølmen 1977, side 16 og 21). 
Randers konkluderer med at Mølmens reg. nr. 27 er usikker, og at Mølmens reg. nr. 26 - er en grov 
røys som neppe er en dyregrav. (Kvamme/Randers: Arkeologiske rapporter 3) 
 
Eg vil tru at Randers stiller høge krav til verifisering, i alle fall må ho ha gjort det her. Spørsmålet 
blir: Har ho stilt for høge krav? Då vegen mellom Øy og Viva vart bygd, vart begge desse 
dyregravene/mulege dyregravene øydelagde. 

 

 
 

Registrering og verifisering av fangstminne er ikkje alltid enkelt. Om denne, truleg attkasta 
dyregrava ved Geisdalsvatnet, skriv Randers: «Denne grava er tvilsom og i tilfelle svært defekt.»  

 
Fossen, Sverre, 3 kartblad: Fossen er no pensjonist, men var tidlegare rektor ved Leikanger 
ungdomsskule. Det er heilt klart at utan at eg fekk tilgang til dei tre kartblada der Sverre Fossen 
hadde merka av bogastille og dyregraver (+ bjønnagildrer), så hadde fotoregistreringane mine teke 
mykje lengre tid. Ja, mange hadde eg truleg ikkje funne i det heile. Desse kartblada er såleis til stor 
nytte for alle som vil finna fram til fangstminna i fjellheimen vår. Dei skulle no vera relativt enkle å 
finna på http://www.jostedal.no/ 

 
 

Registrerte fangstanlegg i Jostedalsfjelli 
 
Øystein Mølmen: 7 dyregraver – 0 bogastille. Han har mange fleire registreringar totalt, men dette 
er overnattingsstader/herbyrgjer. Som kjelde har han gitt opp Alf Nordheim, Gjerde. Nordheim har 
fortalt meg at han såg på seg sjølv som eit mellomledd mellom Hallvard Horpen og Mølmen.  
 
Mølmens registrering nr. 23 må vera ei misforståing. Det er ikkje noko dyregrav her. 
 
Kjersti Randers: 14 dyregraver – 2 bogastille Randers har truleg bygd registreringane sine delvis på 
Mølmen (Sjå ovanfor). Ho har fleire registreringar, men det går ikkje fram kven som då er kjeldene 
hennar – kanskje ho har funne dei sjølv? Har ikkje funne fram til kven som eventuelt er kjeldene 
hennar. 2 dyregraver har ho undersøkt og datert. 
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Sverre Fossen: 40 dyregraver – 19 bogastille. Fossen har hatt kontakt med eldre jegerar i Jostedalen 
og fått opplysningar frå desse. Ikkje minst frå Hallvard Horpen. Eg vil tru at Sverre Fossen snart 
kjem til å oppdatera karta med funnstader, då han i ettertid har funne eller fått kjennskap til fleire 
fangstminne. Underskrivne har studert alle desse registreringane – både i litteraturen/på karta og i 
terrenget. Av registreringane til Fossen har eg ikkje funne 4 dyregraver i Sandhaugedalen og 1 
dyregrav ved Båtedalsvatnet. Dei andre har eg registrert. 
 
Karta til Fossen vart utarbeidde for fleire år sidan. I tillegg har eg difor fotoregistrert desse 
fangstminna som har vorte oppdaga i seinare tid: 
 

• 1 dyregrav på Handspiki 
• 2 dyregraver i Sprongdalen 
• Muleg bogastille i Båtedalen 
• 1 bogastille i Sprongdalsløyfti 
• 1 dyregrav i Vetlegrødalen 
• Fleire bogastille på Gravdalsbandet 
• Fleire bogastille i Fagredalen 
• 1 dyregrav ved Smådalane 

 
Det samla talet på dyregraver i Jostedalsfjelli, ser pr. i dag ut til å vera 45. Av desse er det 5 
dyregraver som Fossen har registrert, men som underskrivne ikkje har registrert – sjå ovanfor. Alle 
dei andre funna har eg fotografert. Dette er alle relativt sikre funn. 
 
Når det gjeld bogastille, er det mykje vanskelegare å talfesta desse sidan det somme stader er snakk 
om større anlegg, uklare registreringar og mange såkalla tvilstilfelle. Viss ein tek omsyn til dette, 
kjem eg likevel fram til eit tal kring 50 bogastille. Men ved finteljing, ser eg ikkje bort frå at talet 
kan verta større. Kanskje mykje større. 

 
Nyleg har eg fått kjennskap til ein del ikkje undersøkte funn: 
 

• Merkelege oppmuringar på sørsida av Sandhaugedalsvatnet. 
• Leidegardar med meir sør for Kupevatnet 
• Leidegardar med mer nord-vest i Skåldalen 
• Dyregraver (3stk?) i den bratte bakken frå Likholsmyri og opp mot Fivla 

 
At ein nokon gong kan seia: ”No er alle fangstminna i Jostedalen registrerte!”, vert nok vanskeleg, i 
alle fall i nær framtid. Det ser ut til at di meir ein leitar, di meir finn ein. 

 
 

Samtalar med lokalkjende personar 
 

Sjølv om det er mange som har fortalt om fangstanlegg i Jostedalsfjelli, vil eg likevel trekkja fram 
tre namn. Ved at dei har hatt stor interesse for saka, og at dei har vore villige til å fortelja, har dei 
gitt bakgrunnsopplysningar slik at det for meg berre var å ta turen ut i det aktuelle fjellområdet og 
leita: 

 
• Aasestøl, Søren, Jostedalen f. 17.05.1922, fødd og oppvaksen i Jostedalen. Han har vore og 

er oppteken av historie. Særleg jakt og fangst. Han har samla mange sjeldne bilete, hugsar 
utruleg godt og tok seg tid til å fortelja meg om stader det har vore drive fangst, om gamle 
vegar og om dei gamle jegerane. Bur no i Gaupne. 
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• Fossen, Sverre, Leikanger f. 21.04.1935, fødd og oppvaksen i Jostedalen. Han har hatt 

direkte kontakt med fleire av dei gamle jegerane, ikkje minst Hallvard Horpen. I tillegg til 
jaktinteressa, er han konkurranseskyttar og instruktør. Har også vore instruktør ved 
opplæring av nye /unge jegerar. 

 
• Nordheim, Alf, Jostedalen f. 05.04.1931, fødd og oppvaksen på Nordheim i Jostedalen der 

hann har butt heile livet. Han har drive mykje med jakt og fangst. Han fylgjer nøye med på 
viltet, kvar dei har trekkvegane med meir, og han er oppteken av at tilhøva skal bli lagt til 
rette slik at villreinen skal trekkja hit att, mellom anna til Styggevassområdet og 
Sprongdalen. 

 
 

4. Bogastilla i Jostedalen 
 

Omgrep 
 

I Jostedalen er den vanlege nemninga bogastille, i Gudbrandsdalen: bågastø (Mølmen 1991), i 
Årdal: bogahi (Ve 1971).Andre nemningar: buestilling, bogestelle, skyttarbenk, skyteskjul og seto. 
(Andersen m.fl. 2006) 

 
 

Konstruksjon 
 

 
 

Bogastille frå Flåi, Vetle-Geisdalen 
 

Eit bogastille er vanlegvis ein låg, halmåne- eller sirkelforma oppmuring av stein, der steinane ikkje 
er tyngre enn at dei relativt enkelt kan flyttast av ein person.  I det små-kuperte landskapet i fjella 
våre, ligg det mange større og mindre blokker og steinar som naturleg kan innlemast i bogastillet. 
Mange stader ligg steinane og blokkene slik at det er svært lite muring som skal til. Her kjem nokre 
døme på slike: 
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Bogastille. Frå Klauvi – mot Holmevatnet. 
 
 

 
 

Bogastill. Frå oppgongen til Smådalane 
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Nokre gonger har eg vore i tvil: Er dette primitive og enkle bogastille, eller rett og slett naturlege og 
tilfeldige steinformasjonar: 
 

 
 

Bogastille? Vetle-Grødalsvatnet, ved utlaupsosen.  
 
Å etablera eit bogastille var truleg nokså lite arbeidskrevjande. Dei fleste kunne truleg «murast» på 
5 – 10 min eller - max. ein halvtime. Til samanlikning var det nok mykje meir arbeidskrevjande å 
laga eit bogastille i eit flatt og ope landskap – slik landskapet gjerne er aust for vasskiljet, til dømes 
i Skjåk. I mange tilfelle fann jegerane i fjella våre seg truleg skjul bak steinar og blokker som låg 
der naturleg – utan muring. 
 
Å kalla det bogastille er kanskje ikkje heilt korrekt. Mange stader vart nok reinen spidda med spyd. 
Det er heller ikkje urimeleg å tenkja seg at bogastilla av og til vart nytta også etter at geværa kom i 
bruk (1600 – 1700-talet)  
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Avstanden frå jegeren med pil og boge eller spyd -  til dei nærmaste dyra, var gjerne 5 – 10 m. 
(Andersen m.fl. 2006, s. 29) På bakgrunn av dette bogastillet ved Geisdalsvatn, registrert av 
Randers,  J-39, kan skyteavstanden til reintrekket verka noko høg. Ein jeger i dag ville neppe få 
plass. No var jegerane truleg mykje meir småvoksne tidlegare, men for å få plass her i ventetida 
(areal innvendig om lag1 x 1m) må ein vil ein helst vera dyktig i yoga: 
 

 
 

Geisdalsvatnet, muleg bogastille 
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Større bogastilleanlegg 
 

I Jostedalfjella ligg bogastilla enkle, i små grupper, eller i større grupper. Dei største grupperingane 
eg har funne er på Gravdalsbandet med over 20 stk, og Bogastillenosi like nordaust for Vangsen 
med 10 – 15 stk. Størrelsen på desse anlegga tilseier at dette må ha vore gode fangstplassar, og at 
mange jegerar har vore i aktivitet på same tid, nokre til å skyta/stikka reinen, og kanskje nokre få til 
å driva reinen mot anlegget. Ein kan ikkje sjå bort frå at jakta kunne vera prega av lite human 
avliving. 
 
Til samanlikning kan ein nemna at Noregs største kjente bogastillesamling (i Reinheimen mellom 
Skaihø og Søre Runghaugen, sør for Finndalen, 1500 moh) har rundt 160 bogastille. 110 av desse 
låg slik til at dei har vore brukte til jakt på rein som trakk inn på breane for å sleppa unna 
insektplaga.(Andersen mfl. 2006, s. 60) 
 

 
 

Vangsen. Fotografen står om lag midt i bogastilleanlegget .Dette var altså litt av utsikta dei gamle 
jegerane hadde der dei låg og venta på at reinen skulle trekkja- eller bli driven inn i bogastille-

anlegget. Kvamme har vist at vegetasjonen ved Styggevatn har endra seg frå open furuskog for meir 
enn 5000 år sidan  - til dagens mellomalpine vegetasjon. Ei liknande vegetasjons-endring kan ein 

ikkje sjå bort frå har skjedd også her ved Vangsen. (Foto: Arve Tvedt) 
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Bogastillenosi.  
 

Detalj av muringa i eitt av bogastilla. Truleg har dei laga eit «kikehol» som  lett kunne tettast att 
med to steinar, slik at ikkje reinen kunne oppfatta rørsler frå jegeren. 

 
 
 
 

 
 
 

Gravdalsbandet.  
Fotografen står omlag midt inne i bogastilleanlegget, med utsyn mot Buskrednosi, der reinen kom 
frå. Pilene viser både enkeltståande og samanhengjande bogastille. Det er heller ikkje sikkert at 

alle er avmerkte. 
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Bogastille – eller? 
 

3 – 4 av bogastilla i Jostedalsfjelli er mura på ein spesiell måte, og dei skil seg såles tydeleg ut frå 
alle andre. Dette gjeld bogastilet/bogastilla i Båtedalen, på reset nedanfor bekkeinntaket. Desse er 
mura i ein teknikk som nærmast kan kallast mur i forband. Alle dei andre er tilsynelatande meir 
eller mindre tilfeldig samankasta steinsamlingar. Det er også dei som eg har sett frå andre deler av 
landet: 
 

 
 

Muleg Bogastille frå Båtedalen 
 
Det som taler mot at dette er bogastille, er altså den forseggjorde oppmuringa. Kva kan det så vera?  
Lagerplassar – til dømes for kjøt? Så kalla kjøtgøymer? Lite truleg.  
 
Me veit at det vart samla reinsmose som vart lagra og drege til gards om vinteren, samanfrose. Men 
då vart det brukt store heller som vart reist på høgkant og sete rundt «sloen» med reinsmose.  
 
Det som då står att, er at dette likevel må vera bogastille som av ein eller annan grunn er mura slik. 
Er det andre brukarar som står bak desse konstruksjonane? Kan dei vera av nyare dato? Eg har ikkje 
funne noko godt svar enno. 
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5. Dyregravene i Jostedalen 
 

Omgrep 
 

Den vanlege nemninga i Jostedalen er dyregraver. I litteraturen vert det brukt ulike nemningar: 
fangstgrop, reinsgrav, fallgrav (Jordhøy mfl) For å unngå forveksling med menneskegraver i fjellet, 
har prosjektet Villreinsfangst som verdensarv brukt fangstgrop. I denne oppgåva har eg ikkje sett 
dette som noko problem, og eg har valt å bruka det som er brukt lokalt i Jostedalen: dyregrav. 
 

 
 

Dyregrav frå Holmevatnet. Dette er ein av dei dyregravene i Jostedalen som er best bevart. 
Ho manglar mest berre dekke av trespiler, litt lav og mose, så kunne ho på nytt ha fanga rein.  
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Konstruksjonane 
 

I Jostedalen har eg funne to typar dyregraver – murte dyregraver og jordgraver. Såkalla 
mellomtypar har eg heller ikkje funne. 

 
 

Murte dyregraver 
 

Dei murte dyregravene er relativt lette å få auga på for ein fjellvandrar. Måla på ei dyregrav er: 
 

• Lengde: 1,5-2m Breidde: 50-90cm.  Djupne: Inntil 2m  (Andersen mfl. 2006, s. 23) 
 

 
 

” De murte fangstgropene 
kunne være utført på ulike måter. 
Øverst ses den helt nedgravde 

varianten, i midten er gropa delvis 
nedgravd, delsvis oppbygd. Nederst 
er gropa bygd helt over bakken og 
“låvebruer” leder opp til gropa. Alle 
tre typene er kjent brukt i området. 

(Ilustrasjon etter Mølmen) 
Under: Murt fangstgrop. Merk de 

lave resetne etter ledegjerdene som 
går ut fra hjørnene av fangstgropa” 

 
(Andersen m.fl 2006, s.21) 

 
Eg har ikkje gjort nøyaktige registreringar over dette, men langt dei fleste dyregravene eg har sett er 
av den siste varianten, altså heilt over bakkenivå og med ”låvebruer”. Nokre få er av delvis 
nedgravde, delvis oppbygde varianten. Medan eg ikkje kan minnast å ha sett ei einaste av den heilt 
nedgravde typen. 
 



Fangstanlegg for villrein i Jostedalsfjelli 

 - 18 - 

  
 

Dyregrav frå Gravdalsbandet. 
Her ser ein tydeleg at mesteparten av grava ligg over bakkenivå. 

 
Eit anna viktig konstruksjonstrekk, er dei fire leidegjerda som fører ut frå kvart av dei 4 hjørna på 
dyregrava. Der det fanst naturlege hindringar for reinen, kan eitt eller fleire av desse leidegjerda 
mangla. Lengda på desse leidegjerda kunne variera mykje, etter topografi og korleis reintrekket 
gjekk.  
 
Ein kan nok undra seg over på funksjonen til desse leidegjerda. Dei er sjeldan meir enn 50cm høge, 
og dei skulle vera uproblematiske for ein rein å skritta/hoppa over. Men dei fungerte nok likevel. 
Innafor leidegjerda der fangstfolka ynskte at reinen skulle gå, er alle små steinar fjerna. Reinen 
unngår å ga i urder og der det er mykje stein – viss han ikkje må. Ein rein i aktiv beiting lyfter 
sjeldan mulen noko særleg over bakkenivå. Såleis fungerte nok desse låge gjerda godt. 
Etter funn ma. på Lomseggi, reknar me også med at det stundom vart brukt  tunne trestokkar ca 2m  
høge, med torv , skinnfiller eller liknande som skulle skrema reinen inn i fangstanlegget. Viss ikkje 
desse har lege under snø/is, har dei nok rotna vekk - om dei har vore brukte i områda våre. Dersom 
snøbreane smeltar endå meir i framtida, kan ein ikkje sjå bort frå at det kan dukka opp slike 
trestokkar og andre fangstminne – også her hjå oss. 
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Holmevatnet. 

Ein del av eit leidegjerde som går frå nedste, høgre hjørnet av fotoet  
og på skrå oppover mot venstre 

 
 

Kvifor kan desse dyregravene nokre gonger vera vanskelege å finna? 
 

 
Holmevatnet. 

 Denne attfylte  dyregrava ligg midt i turstien.  
Eg gjekk nok mange gonger rett over utan å oppdaga ho. 

 
Umiddelbart etter 1863 kom ei lov om at dyregravene skulle attkastast.  (Reimers 1989, s. 99) Dette 
påbodet vart nok likevel ikkje følgt opp alle stader. 
 
Ei open dyregrav representerte dessutan ein fare for beitande dyr: fe, sauer, geiter og tamrein. Ho 
kunne difor bli attkasta av den grunn. 
 
Vatn, flaum, rørsler i undergrunnen, snøtyngda, ras og  folk som med eller utan tankeløyse kan ha 
rive ned eller skipla på steinane i dei murte dyregravene.  
 
Uansett grunn: Nokre dyregraver er det i dag mest uråd å skilja ut frå ei vanleg steinrøys, i alle fall 
for eit utrena auga. Men eit sikkert kjenneteikn er leidegjerda. Der ein finn leidegjerde, er det svært 
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ofte ei dyregrav i enden av gjerdet. 
 

 
Sprongdalsreset. 

Slik turstien til Sprongdalshytta ligg no, passerer ein denne steinen. Ikkje mange veit at under 
steinen ligg ei dyregrav. Kanskje har steinen blitt velta over grava då påbodet kom  i 1863. 

 
 

 
 

Denne dyregrava på Sprongdalsreset kjenner mange til. 
 Ein ser korleis det vart bygd opp innbydande ”låvebruer”. 
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Jordgraver 
 

Jordgravd fangstgrop (Andersen 2006) Av desse har eg kun registrert 3 stk., og alle ligg i området 
nær Fjellstølen i Vigdalen. Det ein ser i dag er groper i marka, 3-4m lange og 2-3m djupe. Dei er 
gjerne ikkje så djupe heller. Eg har høyrt fortalt at det tidlegare vart kasta steinar, røter og liknande 
ned i desse gropene, slik at ikkje beitande dyr skulle bli liggjande på ryggen og omkoma i dei. 
(Munnleg kjelde.) 
 

 
Rett før Fjellstølen i Vigdalen skal det liggja 3 jordgraver. 

 Her ser me skiltet som peikar mot den eine av desse. 
 

Eg har ikkje sett spor etter eventuelle leidegardar til desse gravene. Det er vel ikkje unaturleg å 
tenkja at leidegjerda kan ha vore av organisk tre-materiale, og at dette er rotna vekk. Å seia noko 
meir om korleis desse jordgravene fungerte, er vanskeleg, utan å gjera fagmessige utgravingar. Då 
kan ein også få ei nærmare datering. 

 
 

 
 

”Øystein Mølmen, den 
enkeltpersonen som har gjort 

mest med tanke på registeirnger i 
Snøhetta og Reinheimen området. 

Mølmen er avbildet sammen 
med rester av planker funnet i 
en jordgravd fangstgrop (Foto: 

ukjent).” (Andersen mfl. 2006, s.35) 
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I «Soga om Gaupne» skriv Arne Kvitrud at det skal vera dyregraver på Råum. Reknar med at det er 
no avlidne Per Hunshamar som er kjelda hans. Eg har ikkje klart å koma i kontakt med nokon 
nolevande som kan syna kor desse eventuelle dyregravene er.  
 
Fossen fortel at det skal vera dyregraver mellom Likholmyri og opp mot Fivla. I tilfelle så må heile 
Fivle-området ned mot Råum vore villrein-område tidlegare. Det verkar ikkje urimeleg, heller. Jord-
gravene er ikkje alltid enkle å oppdaga, og det er difor ikkje urimeleg at det kan vera fleire slike i 
området frå Vigdalen og ned mot Råum. 
 
 
 
 
 
 

Ein av mange måtar ei jordgrav  
kunne fungera på. 

 
(Andersen m.fl. 2007) 

 
 
 
 
 
 
 

6. Kort oppsummering av nasjonal og internasjonal forsking på villrein i 
historisk og forhistorisk tid 

 
 

Var dyregraver og bogastille brukte andre stader i verda? 
 

Teknikken med dyregraver vart brukt i Noreg, Sverige, Finland og austover i Sibir. Buestillinger er 
dokumentert fra hele det sirkumpolare området, det samme gjelder ulike typer av fangstruser.  Det 
er ikkje bevart spor etter fangstanlegg på øyane i Nordsjøen eller nedover i Europa, sjølv om det her 
var villrein i forhistorisk tid. (Andersen mfl. 2006, s.7) 

Som ein kuriositet kan også nemnast fangstruser for gaseller i Midt-Austen, styrtfangst for bison i 
Nord-Amerika og fangstgroper (dyregraver) for villsvin i Japan. 

Påfallande er det også at dyregraver ikkje vart brukte av eskimoar og indianarar i Nord-Amerika og 
Grønland. Derimot fortel Helge Ingstad at nokre stammer laga fangstgroper i snøen og fanga 
caribou på denne måten. Ein slik fangstmetode sette naturleg nok få spor etter seg, og det er ikkje 
urimeleg å tenkja seg at dyregraver i snøen vart brukte også her til lands. Sjølv om me naturleg nok 
ikkje har spor etter slik fangst. (Andersen mfl 2006, s. 69) 

 

Kor viktig var villrein for livberginga? 

I dei siste 35000 år har mennesket og villreinen vore nært knytte til einannan. Analyse av funn frå 
Sørvest-Frankrike – Vezere-dalen – viser at i den såkalla Magdalenien-perioden, 19000 – 11000 BC 
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utgjorde villrein her opptil 90% av dietten. (Andersen mfl. 2006, s. 80) 

Etter at isen trakk seg tilbake og landet ble beboelig, var reinen en av de viktigste ressursene for de 
tidligste jegerne. Det er ingen lokaliteter som direkte viser til fiske og sjøfangst under pionertiden. 
Dei første buplassane etter reinsjegerar, finn me  frå 9000 – 8500 f.Kr. (Andersen mfl. 2006, s. 62) 

I den første steinbrukande tida her til lands reknar ein med at tilgangen til reinskjøt var 
grunnleggjande for mange stammer: Så nært var mennesket knyttet til reinen, at undersøkelser viser 
at jegerfolkets reproduksjonssyklus var knyttet til tilgangen på rein (Andersen m.fl. 2006, s. 14) 

Seinare fekk stammene eit litt breiare grunnlag for eksistensen. Bjørn Myhre kallar dei fisker og 
jegerbønder -  mellom 3300 og 2800 f.Kr. (Myhre m.fl. s. 31) Men for stammene som heldt til i 
høgfjellet, var nok reinen heilt fundamental.  

 
Også om tida frå 4000-2800 f.Kr. skriv Myhre: Jakt, fiske og sanking har de fleste stedene vært 
hovederhvervene lenge etter at jordbruket var kjent. (Myhre m.fl. s. 37) 
 
Om den neste perioden frå 2800 – 1000 f.Kr. skriv han vidare: Siden så mange flintdolker og 
bronsegjenstander er funnet i bygder som ligger nær de kjente veilinjene opp mot fjellet, kan det 
diskuteres om ikke jakta og de gode beitene i fjellet var vel så viktig for bosetningen i lavlandet som 
det lokale jordbruket. (Myhre m.fl. s. 60) Myhre brukar altså uttrykket vel så viktig [...] som [...] 
jordbruket. 
 
Når det gjeld fjellfolket i den same perioden, skriv han: Funnmateriale fra boplasser og hellere i 
fjellet tyder på at jakt og husdyrhold var fjellfolkets hovederhverv. (Myhre m.fl. 2002, s. 61) 
 
Frå seinare tid viser Bjørn Myhre ma. til større fangstanlegg på Vikafjellet og på Hardangervidda, 
og skriv: -  fangsten tok til ved overgangen mellom romertid og folkevandringstid og nådde et 
høydepunkt i høymiddelalderen. (Norges Landbrukshistorie I, side 152) Det er vel ikkje urimeleg at 
fangsten avtok etter høgmellomalderen. Nedgangen i folketalet kan ha ført til eit mindre press på 
utmarksressursane. 
 
Frå Merovingertida er det eit merkbart oppsving i antal pil-funn i det geografiske området som 
prosjektet Villreinfangsten som verdensarv omfattar (Reinheimen, Rondane og Snøhetta) Fra denne 
perioden er kildene svært sparsommelige i dalbygdene. (Andersen m.fl. 2006, s. 17) 
 
Sist på 1500-talet skriv Peder Clausson: De hafuer og stor Hielp aff Vildt, som de skiude, saa som 
Elgsdiur oc Rensdiur, Hiorte oc Hinde, oc - (Lunden, s. 262) 
 
Øystein Mølmen skriv: Kjøp, salg og skifte av dyregraver er kjent tilbake gjennom tidene. Det 
fortelles at fangstgravene var mer verdt enn garden, og at odelsgutten ofte valgte dyregravanlegget. 
(Jakt og fangst i Oppdal  (1995), sjå: 
http://www.kulturterminalen.no/default.asp?linktype=1&linkid=729 )  

Eg har enno ikkje fått lese primærkjelder som dokumenterer dette, korkje frå Jostedalen eller elles i 
landet. Men interessante opplysningar er det Mølmen kjem med her. 
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I munnleg tradisjon har eg høyrt brotstykkje av det same frå Fåberg i Jostedalen - utan at eg har fått 
det meir nøyaktig stadfest. Ein kan nok ikkje sjå heilt bort frå at noko av dette også kan vera ei 
vandresegn. 

Meir nøktern, kritisk og nærmast kynisk er Kåre Lunden: Best haldepunkt for den økonomiske 
betydninga av viltet i eldre tid gjev truleg slikt som dette: England brødfødde på jordbruket i 
mellomalderen 4-5 millionar menneske, men jakt og fangst i steinalderen føre jordbrukstida ca 1,5 
promille av dette, 7500. Truleg var det ein liknande del matviltet bidrog med i mellomalderen til år 
1800. Bøndene levde i den dyrka bygda av jordbruk, ikkje i fjell og utmark av vilt. 

Men det var med viltet som med skav og beit: Sidan heile ressurstilgangen var prekær, skrapa dei i 
hop også marginale ressursar, når det ikkje var viktigare ting å gjere. (Lunden 2002, s. 264) 

At jakt og fangst i eit nasjonalt perspektiv hadde lite å seia, kan det kanskje vera noko rett i. 
Likevel, i dei bygdene og grendene som låg nær jakt- og fangstområda er det ikkje urimeleg å 
tenkja seg at kjøt, skinn og andre villreinprodukt var ein viktig del av hushaldet. Så slik sett treng 
det ikkje nødvendigvis vera ein motsetnad mellom det Mølmen skriv og det Lunden skriv. Det kan 
sjå ut som om Lunden ser bort frå at sjølv om viltet har hatt liten verdi for landet sett under eitt, så 
kan villrein ha vore av svært stor verdi i enkelte fjellbygder. Det er vel noko slikt Mølmen vil få 
fram når han fortel om odelsguten som valde dyregravene i fjellet framfor odelsgarden.  

Lunden skriv vidare at etter eldste statistikken frå 1889 og utover, vart det skote 500 villrein, 
mellom anna. Han skriv vidare at desse tala i1990-åra er 30-50-dobla. Dette forklarer han slik: 
Auken no er resultat av mattilgangen for viltet ved flatehogst i skogen, tilnærma fråvere av ulv og 
bjørn. Og så er det moderne viltstell som sparer hodyra og skyt kalv og hanndyr. (Lunden 2002, s. 
262) 

At moderne viltstel går ut på å spara kalv og hodyr kan ikkje stemma. Tildeling av fellingsløyver 
følgjer ikkje slike prinsipp.  

Ved slik statistikk er det også merkeleg at han ikkje reknar med ei betydeleg underrapportering i 
1890-tala. Underrapportering reknar ein med var betydeleg ved tradisjonelt jordbruk med mellom 
anna plantebruk og husdyrhald. Ved jakt, fiske og fangst, var nok underrapporteringa endå mykje 
større.  

Hallvard Horpen fortalde frå reinsjakta i Jostedalsfjella: Me jakta når det høvde best for oss og 
reinen. Så seint som på byrjinga av 1900-talet omgjekk jostedøler altså det som var offisielle 
jakttider. Det som frå styresmaktene vart definert som jakttider, freding, løyver og tjuvjakt vart nok 
ikkje tolka og praktisert sameleis i bygdene og fjellbygdene. Men at me i dag skal heva ein moralsk 
peikefinger mot dette, blir feil. Når kjøtlageret på stabburet forsvann, og matmangelen tok til å 
merkast, då var det andre etiske prinsipp som tek til å gjelda. (Derimot i dag er det vel ingen som 
treng driva med tjuvjakt pga. matmangel.) Størstedelen av veida og fangsten kom nok tidlegare 
aldri inn i nokon offisiell statistikk! (Kjærvik 1989, s. 87)  

Lunden antydar at 500 villrein årleg kanskje kan gje rimelege antydningar for nivået i eldre tider. 
Har han då teke omsyn til det eg har nemnt ovanfor, i tillegg den veksane tamreindrifta på 1800-
talet som innlema mykje villrein i tamreinflokkane? Og har han vidare teke omsyn til at geværtida 
frå 1600-talet og spesielt på siste halvdelen av 1800-talet som mange stader førte til 
massenedslakting av villrein? 
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Kva status hadde jakt og fangst? 

Tradisjonelt har me gjerne eit bilete av jegeren som helten i det vesle samfunnet. Med stor fare for 
eige liv avliva han bjørn og andre, farlege rovdyr. Ein utpint familie eller ei matlaus stamme kunne 
han berga frå svolt og daude med reinskjøt frå fjellet. 

Eit litt anna syn har Ingvild Øye for perioden 800-1350. Ho antydar at veidemenn kunne vera av 
træle-ætt. Men elles har eg ikkje funne meir om dette. (Myhre m.fl. 2002, s. 391) 

 

7. Kor kom brukarane av fangstanlegga i Jostedalsfjelli frå, og når vart 
anlegga brukte? 

Korleis jakta steinalderjegerane ved Styggevatnet? 

 
Nokre funn frå Styggevasshilleren. (K. Randers) 

 
Terrenget ved Styggevatnet er nokså småkupert med større og mindre blokker og steinar. Hallvard 
Horpen sa det om lag slik om terrenget frå Glupen og ned mot Styggevatnet: «Der kan du gå forbi 
rein på 10 – 15 meter utan at du og reinen ser kvarandre.» (Muntleg kjelde) Dette tyder på at 
terrenget her skulle høva godt for såkalla smygjakt. 
 
Over eidet mellom Styggevatn og Austdalsvatn var det tidlegare eit reinstrekk. Me veit at på slike 
stader vart det drive vassfangst. Teknikkane kunne vera mange, men viss ein berre fekk reinen ut i 
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vatnet var det meste gjort. Reinen vert nokså hjelpelaus i vatn, og mange stader vart han klubba i 
hel. Båtane kunne vera av skinn, oppspent på eit tre-skjelett. (Ingstad 2005) 
 
Snarer kunne brukast. Me veit at for meir enn 5000 år sidan var det spreidd furuskog her 
(Arkeologiske rapporter 10, s.117), og difor kunne slike snarer enkelt setjast opp. Leidegardar av 
tre/busker/greiner er det sjølvsagt vanskeleg å finna att spor etter, i dag. 
 

  
(Helge Ingstad) 

 
 
Me veit også at eskimoane/indianarane brukte ulike lokketeknikkar for å få reinen på skothald med 
pil og boge. Det samfunnet Ingstad møtte i Nord Amerika og på Grønland var på mange måtar 
jegerar som levde av rein i ein bronsealder og som framleis brukte pilspissar av stein. Eg meiner 
difor at me her kan finna fleire hypotesar til korleis steinbrukande jegerar - i steinalder- og 
bronsealder ved Styggevatnet – levde, fangsta og jakta. (Ingstad 2005) 

Uansett, det verkar lite truleg at steinalderjegerane ved Styggevatnet og Austdalsvatnet nytta 
bogastille. Med eitt diskuterbart unntak har ein heller ikkje funne restar av bogastille her.  

Det er ei litt større opning for at jegerane kanskje kunne nytta dyregraver. Ved Styggevassosen vart 
det registrert 4 graver, pluss ei ved Handspiki. Men Randers sine dateringar tilseier ikkje at 
dyregravene vart brukte så tidleg som i steinalderen.  
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Det er også påfallande at det ikkje ligg dyregraver nærmare dei undersøkte buplassane og innover 
langs Austdalsvatnet. 

Likevel: Det ligg ikkje føre materiale som utelukkar at fangstanlegga vart brukte i steinalderen. 

 
 

Kor kom brukarane frå ? 
 

I kor stor grad utviklinga frå ein veidekultur til jordbrukskultur skjedde som ein glidande overgang 
eller nærmast i kvantesprang skal/kan eg ikkje ta stilling til.  
 
Ein stad som ikkje ligg så svært langt frå Jostedalen, er Hellingsbøen i Nysetdalen i Årdal, 980 
m.o.h. Her har ein mellom anna funne åkerreiner, og - klare indikasjonar på korndyrking gjennom 
lang tid. Dette er den høgstliggjande staden i landet der det er funne spor etter korndyrking i 
moderne tid. Det er mogeleg at brukarane har budd her heile året. Dette viser at det kan ha vore fast 
busetnad på stader som i historisk tid berre har vore kjent som stølar. (Myhre: Norges 
Landbrukshistorie I, side 149ff) 
 
I den første, steinbrukande tida er det etter Randers sine konklusjonar rimeleg å tru at brukarane har 
vore nomadar som kom nord-vestfrå, til dømes frå Stryn. Ein reknar med at store deler av 
Jostedalsbreen då var vekksmelta. Utan å ha forsking å støtta seg til, er det ikkje urimeleg å tru at 
seinare brukarar kom frå den faste busetnaden i Jostedalen. 
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Litt om «Vestgrensa» 

 
( Arkeologiske rapporter 4) 

 
Arkeologar (ma. Lil Gustafsson) har brukt mykje uttrykket Vestgrensa. Dette skal vera ei 
vestgrense for buplassar i høgfjellet frå eldre steinalder.   
 
Buplassane ved Styggevatnet ligg vest for denne grensa. I følgje teorien om Vestgrensa, skal det i 
dette området vera vesentleg mindre høgfjellsfunn frå steinalder. I kor stor grad dette er tilfelle, kan 
sjølvsagt diskuterast. Randers konkluderer i alle fall slik: ”Vestgrensa” synes, av naturlige årsaker, 
reell nok. (Arkeologiske rapporter 4, side 85 ff) 
 
 

Finst det dialektprega, geografiske skilnader i måten fangstanlegga er konstruerte? 
 

Eg tenkjer då på om ein til dømes kan seia: Dette er ei typisk dyregrav frå Holmevass-området, 
dette er er ei typisk dyregrav frå Hardangervidda og dette er ei typisk dyregrav frå Snøhetta, dette 
er ei Vestlands-dyregrav medan dette er ei typisk Austlands-dyregrav. Noko slikt  har eg ikkje 
funne, korkje i litteraturen eller ved å studera fangstanlegga i Jostedalen. Om det kan finnast, er eit 
ope spørsmål. Eg kjenner ikkje til forsking på dette området. 
 
At det enkelte stader var brukte jordgraver, medan det i høgfjellet vart brukte mura steingraver, trur 
eg kjem mest av kor lett det var å grava, og korleis tilgangen på byggemateriale var. Der det var 
tilgang på god murstein, gir gravene eit mykje meir ”fagmessig” inntrykk enn der fangstfolka måtte 
greia seg med meir rund stein – steinar frå morenar, såkalla ”grandestein”. Det same er etter det eg 
har sett truleg også tilfelle med bogastilla. 
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Dyregravene i Jostedalen er anten av den heilt- eller delvis oppbygde varianten. Heilt nedgrevne 
dyregraver har eg ikkje funne. Sjå illustrasjon ovanfor. Eg vil tru at det som avgjer dette, er kor lett 
grunnen var å grava i og tilgangen på høveleg byggestein. 
 

 
Når vart dyregravene og bogastilla brukte? 

 
Når tok menneska i bruk teknikken med å fanga reinen i dyregraver? Noko presist svar på dette, 
ligg ikkje føre, enno. Lenge var læra at dyregravene var frå folkevandringstida, ja, i alle fall ikkje så
langt tilbake som til steinbrukande tid. Nyare funn bryt radikalt med dette. I boka Villreinen - 
fjellets nomade, er dette formulert slik. I Norge er det funnet mer enn 6000 år gamle dyregraver 
beregnet på elg og rein, det vil si at de ble bygget mot slutten av den atlantiske perioden. 
Bosettinger eldre enn 6000 år indikerer imidlertid at fangstteknikken er langt eldre, og det er trolig 
bare et spørsmål om tid før dette lar seg påvise. Me kan difor forventa nye dateringar i nær framtid 
– dateringar som viser at dyregravene er eldre enn det ein hittil har trudd. (Bevanger/Jordhøy 2002, 
side 16). 
 
Det andre ytterpunktet blir å undersøkja kor langt opp mot vår tid at dyregravene vart nytta.
Gravfangsten blei forboden i 1899. Det vert likevel fortalt at dyregravene vart brukte ”i løynd” også
etter hundreårsskiftet. (Ve 1971, s.229) 

Opne dyregraver representerte også ein fare for beitande husdyr, tamrein og villrein. Det var nok 
ein av grunnane til at det kom ei lov om å fylla att dyregravene trolig umiddelbart etter 1863. 
(Reimers 1989, side 99) 

Med atterhald om at dyregravene kunne vera i ulovleg bruk etter1899, og at det i følgje Jordhøy 
kan oppdagast eldre dyregraver, så kan dyregravene altså ha vore brukte over ein periode av over 
6000 år, frå før 4000 f.Kr og til 1899 e.Kr. 

Me har kun to dateringar av fangstanlegg i Jostedalen. Randers daterte ei av dyregravene ved 
Styggevatnet til å ha hatt ei brukstid på maksimalt 600 år,  frå ca år 0 til 600 e.Kr. (Arkeologiske 
rapporter 10, side 73) Arkeologar har funne spor etter jordbrukarar i Jostedalen frå merovingertid 
550-800 e.Kr. (Sivertsen 2006) Denne dyregrava kan difor ha vore brukt av fastbuande i Jostedalen.
 
Ved Geisdalsvatn er ei anna dyregrav datert slik: Anlegging av fangstgraven i tiden mellom ca. 940 
og 1080, stemmer godt med dalens antatte tidligste bosetning.(NB!: Dette var før Ann Katrine 
Sivertsens datering til merovingertid.) Hvor langt opp bruken har strukket seg er det vanskelig å si 
sikkert. (Randers 1986, side 77) 
 
Her kan me i utgangspunktet vera opne for fleire teoriar. Det kan vera jegerar og fangstfolk frå 
Stryn og fjordstroka der omkring som kom hit på den tida Jostedalsbreen var vekke, dei kan ha vore 
omstreifande fjell-nomadar, det kan vera jeger-bønder frå Jostedalen eller Vigdalen. (Myhre/Øye 
2002 ) (Randers 1986) 
 
Sverre Fossen har antyda at brukarane av anlegga på Gravdalsbandet og Bogastillenosi kan ha hatt 
tilhald i det som no er Tufta i Skåldalen. 
 
Når det gjeld bogastilla, har eg hittil ikkje sett dateringar, korkje av arkeologar eller andre fagfolk. 
Om bogastilla kan gå attende til steinbrukande tid, er såles ikkje avklara. Også her har det i seinare 
tid dukka opp funn som i fall dei kan daterast positivt, vil bryta radikalt med det ein hittil har rekna 
som rimeleg: Det har vært fremsatt en teori om at noen av de store samlingene med buestillinger 
helt vest, i Romsdals og Sunndalsfjellene, har vært i bruk under slutten av siste istid på nunataker 
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som har stukket opp over iskappen (Jordhøy et. Al 2005). Det er ikke datert materiale fra disse, så 
det må foreløpig ses på som en hypotese. (Andersen m.fl. 2006, s.33) 
 
Mykje tyder på at bogastilla er mykje meir talrike enn ein før har trudd. Dette gjeld etter mi 
oppfatning her i Jostedalsfjelli. Men Runar Hole målber det same synet. Av ulike grunnar hevdar 
han at dei er underrapporterte ved registreringar. Heller ikkje han seier noko klårt om dateringar, 
men han antydar at dei første kan ha blitt bygde i steinalder. (Hole 2006)   

Stålbogen skal vera nemnt i skifte så seint som på 1700-talet. Dette indikerer at boge-jakt og truleg 
også bogastilla vart nytta i ein overgangsperiode etter at enkelte jegerar hadde gått over til gevær-
jakt. ( Espe 2002, s. 82) 

 

Oppsummering og konklusjon 
 

Bogastilla: Eg har ikkje funne presise dateringar på bogastille. Ein må vera open for at dei første 
kan vera brukte i steinbrukande tid. Som ein kuriositet kan det nemnast at dei truleg også kan ha 
blitt brukte av gevær-jegerar.  
 
Runar Hole skriv noko som truleg må vera essensen av det me kjenner til i dag:  Likevel er nok 
flesteparten av bågåstøene fra yngre jernalder og eventuelt litt inn i  middelalderen (1050-1537). 
På denne tida var presset frå ein veksande befolkning størst.(Hole 2006) 
 
Dyregravene: Etter det eg har skrive ovanfor, kan dyregravene ha blitt brukte over ein periode av 
max. 6ooo år – fram til 1899. 
 
Men også her vil eg nytta Runar Hole sine ord: Arkeologiske undersøkelser har vist at fangstgroper 
først ble vanlig i yngre jernalder (550-1050 e.Kr.) Og dermed ser ein at også dyregravene vart mest 
nytta i den tid folkemengda vaks mest (yngre jernalder og litt inn i middelalderen), og at bruken 
truleg avtok noko i sein-middelalderen.    
 
 
 

8.Etterord 
 

Eg var til stades på eit møte der ein entusiastisk møtedeltakar utbraut noko slikt som: No må me 
restaurera og setja i stand dyregravene i fjella våre! Dette var nok sagt i beste meining og med 
gode tankar om å ta vare på fortidsminna våre. Eg prøvde likevel, så godt eg kunne, å åtvara mot 
noko slikt. Ei ikkje-fagleg restaurering kan fort øydeleggja meir enn den gjer nytte, ikkje minst med 
tanke på framtidig forsking. 
 
Ved at fangstminna vert registrerte, vert dei også lettare tilgjengelege for folk, og dette kan i neste 
omgang gjera at dei lettare vert utsette for skade og hærverk. Eg ser likevel føremunene som større 
enn ulempene i dette tilfellet. Interessa for fangstminna har hittil ikkje vore spesielt stor. Det kan 
vera av stor verdi for interesserte born, ungdom og vaksne at dei vert lettare tilgjengelege. 
 
Ut frå det eg har nemnt tidlegare, vil eg tru at eit vidare registreringsarbeid kan vera å meir 
systematisk fotoregistrera alle overnattingsstader/herbyrgjer. Randers har konstatert at området 
kring Styggevatnet og i Sprongdalen har vore tilhaldsstader for steinalderjegerar. (Randers 1986, s. 
78) I området frå Sprongdalen og sørover har ein hittil ikkje funne spor etter steinbrukande jegerar. 
Ved å undersøkja arkeologisk buplassane her, kan ein få svar på om også desse områda har hatt 
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tilhald av steinalderjegerar. Eventuelle funn her vil kanskje kunna vera med på å utfordra teorien 
om den såkalla Vestgrensa. (Gustafsson 1982, s. 85ff) (Randers 1986, s. 91ffff) 
 
Eg vil også tru at det kan vera nyttig å gå over alle funna på nytt og registrera koordinatane til 
funnstadene med GPS. 
 
Mest interessant ville det ha vore å få ei fagleg datering av endå fleire fangstanlegg og 
overnattingsstader. Dette er vel mykje eit økonomisk spørsmål, sidan det krev arkeologar og andre 
fagfolk. 
 
 

Av ulike grunnar er det i dag ikkje noko som kan kallast ei villreinstamme i Luster - inkludert 
Jostedalen - sin del av Breheimen. Vasskiljet mellom Luster og Sør-Skjåk verkar nærmast som eit 
usynleg hinder. Kun enkelte streifdyr er i sommarhalvåret innom Luster/Jostedalen. 
 
Men slik har det ikkje vore alltid. Difor starta eg eit foto-registreringsarbeid med det siktemålet å 
visa at her må det ha vore tilhald av villrein, både i historisk og forhistorisk tid. Viss ein kan bruka 
det eg har registrert som ein pådrivar til å få i gang eit reetableringsarbeid, då er målet mitt nådd. 
 
Der det ikkje er nemnt noko anna, er det underskrivne som er fotograf. 
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