
Oppfordrer jegerne til å benytte 
overgangsavtalene 

 

- Ikke spar jakta til den siste uka. Jakt mens det ennå er romslig med tid, oppfordrer utvalgsleder Hallvard Urset. 

Arkivbilde fra overgangsjakt i Vingelen. Foto: Arne Nyaas 

- Inntrykket mitt er lav felling de første jaktdagene. Mandag var det få jegere 
ute på terrenget i Vingelen. Benytt overgangsavtalene, mens det ennå er 

romslig med tid, oppfordrer utvalgsleder Hallvard Urset. - Uttellingen så langt 

har vært forholdsvis svak, bekrefter oppsynsleder Terje Borgos. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Værtrekken er helt avgjørende i villreinfjellet. Siden jaktstarten torsdag i forrige uke har 
det stort sett blåst fra sør, og det skal det ifølge yr.no fortsatt gjøre i flere dager 

framover. Det skaper problemer for jegerne nord for fylkesgrensa. Med unntak av 
storbukkjegerne må resten av jegerkorpset bare vente på nordatrekken, eller første 

anledning til å benytte avtaler som er inngått mellom rettighetshavere. 

- Studér avtalene nøye, og benytt første mulighet til å besøke terreng som har dyr - og 
hvor du har anledning til å jakt ifølge inngått avtale. Husk at du må si ifra til din 

rettighetshaver, før du reiser. Bare et visst antall jegere per dag kan benytte seg av 

overgangsmuligheten, presiserer Urset som på terrenget i Vingelen har registrert 
storbukkjegere fra Ålen/Haltdalen, og dalsbygdinger som går inn og ut via eget terreng. - 

Bygdaingene er blant de ivrigste til å benytte overgangsmuligheten. Det skal de ha ros 
for, mener utvalgslederen. 

  

- Vær ekstra forsiktig i skogen! 

- Med noen få unntak har jaktutøvelsen gått greit, så langt. Oppsynet har fått rapport om 
tre skadeskutte kalver, og om én påskutt storbukk. En av kalvejegerne varslet sjøl, og 

den kalven er avlivet. Storbukkjegeren varslet også, etter å ha løsnet tre skudd mot 
dyret. Da gikk han tom for ammunisjon. Resten lå tilbake i ryggsekken. Vedkommende 

har opplyst at han - som ei ekstra sikkerhet - brukte en trefoting på geværet. Før bukken 

forsvant i retning mot Ytjønnan, så jegeren at dyret beitet. Påskytingen skjedde på 
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dalsbygdsida, opplyser Borgos  som antar at vedkommende må ha hatt problemer med 
kikkerten på børsa. 

Oppsynslederen i Forollhogna minner for øvrig jegerne om at de bør være ekstra 

forsiktige når dyrene trekker ned i skogen. - Problemet er bakgrunnen. Du skal være 100 
prosent sikker på at kula stopper etter gjennomskyting, og i skogen er det verre å finne 

egnet bakgrunn enn i snaufjellet. Ta for all del ingen unødige sjanser! 

  

Villreintelefonen 

Villreintelefonen - 82 08 20 90 - som drives av oppsynstjenesten, oppdateres hver kveld 

ved 19-tida. 

- Vi har ett minutt på oss til å legge inn opplysninger. Den tida bruker vi til å fortelle hvor 

dyrene har holdt til om dagen, så må jegerne sjøl sjekke værmeldinga for neste dag, og 

sjøl finne ut hvor det kan lønne seg å jakte, oppfordrer Terje Borgos. 25.08.09 

 


