
 

- Dette har du fortjent! 

HALTDALEN: - Villreinen i Forollhogna-området er nasjonalt kjent etter et 
imponerende forvaltningsarbeid gjennom flere tiår. Mange personer har bidratt; 

og én langt mer enn andre. Derfor ber jeg Jon J. Meli om å komme opp. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Lørdag reiste Os-ordfører Arnfinn Nergård til Haltdalen med en godt bevart hemmelighet 

i stresskofferten. Etter søknad fra vertskapet Forollhogna Villreinutvalg hadde 
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark tildelt H. M. Kongens fortjenestmedalje i sølv til 

Jon J. Meli (71). Med 90 gjester til bords på Haltdalen kurs- og øvingssenter, og en 
intetanende hovedperson, ble overrekkelsen av Kongens sølv det definitive høydepunktet 

på jubileumsfesten til Forollhogna villreinområde. 

Imponerende liste 

Begrunnelsen for tildelingen er lang. I tillegg til å ha vært bonde i 30 år (1962 til 1992), 
har Jon J. Meli vist et stort og bredt engasjement gjennom et langt liv: Områdesjef i 

Tolga-Os HV-område (kapteins grad) i 13 år, avsnittsjef i HV-05 (majors grad) i 5 år, to 

perioder i Os kommunestyre (8 år), leder i IL Nansen (4 år), leder i o-gruppa i IL Nansen 
(2 år), leder i Dalsbygda skytterlag (2 år), leder i Dalsbygda Bondelag (3 år), 

leder/sekretær i Forollhogna Villreinutvalg (33 år), redaktør i bygdebladet Nordavær (8 
år), redaktør i bladet Hognareinen (samtlige utgivelser fra 1985 til 2003), redaktør i 

bladet Villreinen fra 1986-2002, redaktør av bladet Elgen/Hjorteviltet fra første utgave i 
1990 og fram til 2002, redaktør av jubileumsbok for Dalsbygda Bondelag 100 år og 

redaktør av boka om Forollhogna-området sammen med Karl H. Brox og Per Jordhøy 

(utgitt i desember 2006).  

Viltforvalteren 

mailto:arnny@online.no


- I 1972 ble Jon J. Meli valgt til leder av Arbeidsutvalget i Forelhogna villreinområde, som 
det het den gangen. Med sine administrative egenskaper og med god faglig innsikt grep 

han straks fatt på en pionerjobb innen villreinforvaltningen. Noe av det første Jon gjorde, 

var å innføre delt kvote på bukk for å redusere uttaket av storbukk. I 1973 innførte 
arbeidsutvalget ettersøk etter endt jakt, og noen år senere startet arbeidet med å bygge 

opp jaktoppsynet. Forollhogna har vist veg i villreinforvaltningen, påpekte Arnfinn 
Nergård som eksempelvis nevnte veiing av felte dyr, beiteregistreringer og 

strukturtellinger. 

- Jon innså tidlig at det var behov for å knytte til seg forskere som hadde rein som 
spesialfelt. Han har hele tiden vært en lagspiller, og samarbeidet med DN og NINA har 

vært godt i alle år. Gratulerer, Jon. Jeg skal hilse så mye både fra fylkesmann Sigbjørn 
Johnsen, fra Os kommune og fra Slottet. Snart blir du invitert til Oslo for å takke for 

medaljen!  

Dagsfersk sang 

For å gjøre stas på villreinveteranen og de øvrige jubileumsgjestene tok utvalgsleder 

Hallvard Urset lørdag kontakt med rimsmed Gudny Hagen Bakken. Til melodien ”Menuett 
i mai” skrev hun på rekordtid jubileumssangen som ble sendt med ilbud til Haltdalen. 

Sangen gjorde stor lykke, og blir garantert rammet inn og hengt på veggen hos 
villreinveteranen sammen med diplomet. 



  

Kvote og lykkeønskninger 

Et enstemmig årsmøte gikk tidligere på dagen inn for 800 dyr i jaktkvote til høsten. Ting 

har gått seg til i Forollhogna, og årsmøtet ble avviklet på rekordtid. Heidi Ydse ble 
gjenvalgt som sekretær og Per Ousten som vara til styret. Harald Sørli og Ole Oskar 

Kleven, begge Vingelen, er nye i valgkomitéen. 

Ved møtestart ønsket Reidar Mylius utsendingene velkommen til Holtålen kommune, og 
overrakte en blomsteroppsats til jubilanten. Senere vanket det blomster/gave fra Os 

kommune, Hedmark Politidistrikt og fra Hans Haagenrud, tidligere viltforvalter i 

Hedmark.  



 

90 TIL BORDS: Forollhogna villreinområde kan se tilbake på en meget vellykket markering av 50-årsjubileet for 

jaktstarten og 40-årsjubileet for områdeorganiseringen.  

 

HOVEDTALER: SNO-direktør Kai Erik Tørdal roste Forollhogna Villreinutvalg, som han betegnet som en "garantist for 

fortsatt framtidsrettet forvaltning".             - Forollhogna har satt spor etter seg, forsikret sjefen for Statens 

naturoppsyn. 

 

MUNTERT: - En ære for meg å kunne takke for maten, bedyret Arne Øiamo, politioverbetjent og miljøkoordinator i Sør-

Trøndelag politidistrikt. 



 

JOVIALT: Toastmaster ved middagen var oppsynsleder Terje Borgos, som her mottar en velfortjent takk av 

utvalgsleder Hallvard Urset.  

 

KJAPP GODKLEM: Heidi Ydse overrakte blomster og godklem fra Villreinutvalget, noe Jon J. satte stor pris på. 

 

OMFATTENDE HISTORIE: Etter festmiddagen samlet Jon J. festlyden til en nærmere to timer lang gjennomgang av 

områdets historie. 



 

ÅRSMØTET: Ting har gått seg til i områdeforvaltningen, og årsmøtet ble kjapt avviklet. Kvoten på 800 dyr ble 

enstemmig vedtatt. 

29.04.07 

 


