
Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske 
om felles jaktområde 

 

Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har 

gjort det vanskelig for Heidi å fortsette i villreinutvalget. Som takk for innsatsen overrakte utvalgsleder Hallvard Urset 

blomster og en flott kniv laget av knivsmed Oddleif Drevsjømoen. Foto: Arne Nyaas 

Det går mot en ny, travel jegerhøst i Forollhogna. Stammestørrelsen skal 
reduseres, og 900 fellingstillatelser med følgende fordeling er godkjent av 

villreinnemnda: 40 prosent kalv, 32 prosent simle og 28 prosent bukk (20 
prosent liten bukk og 8 prosent stor bukk).  Årets fellingskvote skapte debatt i 

årsmøtet som ble avviklet på Berkåk lørdag, men endringsforslag ble ikke 

fremsatt. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

På bakgrunn av minimumstellingen som ble foretatt fra fly den 14. mars, og en 
observasjon av fjelloppsynsmann Terje Borgos noen dager senere kunne villreinutvalget 

med sikkerhet vise til 1890 vinterdyr. Vedtatt bestandsmål i Forollhogna er 1700 til 1800 
vinterdyr, og derfor foreslo et enstemmig utvalg 900 dyr i fellingskvote. Regnestykket tar 

hensyn både til kalvetilvekst, naturlig avgang og forventet felling. 

 - I fjor høst var kvoten på 950 dyr. Av disse ble det felt 783, som ga en fellingsprosent 
på 85. Greier vi å felle 87 prosent til høsten, vil vinterstammen i 2010 likevel være over 

1800 vinterdyr, påpekte utvalgssekretær Heidi Ydse. 

- Ei kvote på 900 dyr er fornuftig, kommenterte Per Bjarne Bonesvoll fra Budal. 

- Vi er så nær fasiten, som det går an å komme, mente Arnt Strand fra Kvikne. 
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- Vi bør i alle fall ikke regne med flere dyr enn de som er påvist under telling, advarte 
Jakob Trøan fra Vingelen. 

- Det må satses mer på flytellinger. Området har penger nok å ta av. Tallet må være så 

nøyaktig som overhodet mulig, understreket Arne Nordstad fra Tynset, for øvrig med klar 
adresse til vedtaket som ble gjort for noen år siden - at minimumstellingen fra fly er 

avgjørende for kvotefastsettelsen. 

Ønsker felles jaktområde 

- Høye kvoter og overgangsavtaler betyr hardt jaktpress i lett tilgjengelige deler av 
villreinterrenget. Det har vi erfart. Jegertrykket bør spres. Det kan vi gjøre ved å 

opprette et "fellesjaktområde" inne i villreinområdet, lengre fra bilveier. Noe å tenke på? 
spurte Frode Aalbu fra Kvikne Østfjell Villreinvald. Forslaget kom på tampen av møtet, og 

ingen tok seg tid til å kommentere utspillet. 

Anders Holm fra Grøntjønnan var på sin side opptatt av tamreinproblematikken, og 
opplyste at ørene på samtlige dyr som felles på deres jaktområde, sjekkes. 

- Det gjør vi for å se om dyrene er merket som tamrein. Samtlige rettighetshavere bør 

be sine jegere om å gjøre det samme, er oppfordringen fra Holm. Dette fikk sekretær 
Heidi Ydse til å påpeke at dersom jegeren oppdager at hun eller han har felt en tamrein, 

så skal fellingen rapporteres, men kortet skal ikke skjæres. - Jegeren har krav på å få 
tildelt et annet dyr, påpekte Ydse. 

Oppsynsleder Terje Borgos minnet på sin side om at reindriftssamene både har rett og 

plikt til å hente ut dyrene sine. 

 



Frode Aalbu fra Kvikne Østre Villreinvald håper at rettighetshaverne blir enige om et felles jaktområde sentralt i 

Forollhogna, for å spre jakttrykket. Foto: Arne Nyaas 

  

- Må gjøre noe med skadeskytingen 

Forollhogna er kjent for meget lav skadeskyting. Unntaket kom i fjor med en 

skadeskytingsprosent på 2,3. 12 skadeskutte dyr ble registrert av jaktoppsynet. 11 av 
dyrene ble avlivet, mens det 12. ble bedømt til ikke å være så skadd at avliving var 

nødvendig. I tillegg ble det funnet seks døde dyr, totalt 18 dyr (9 kalver, 7 simler, 1 liten 
bukk og 1 stor bukk). 

- Vi er helt nødt til å gjøre noe for å redusere skadeskytingen. Det må 

informeres grundig på utdelingsmøtene, påpekte utvalgsleder Hallvard Urset. 

Oppsynsleder Terje Borgos fant på sin side grunn til å minne jegerne om at jaktvideoene 
(det selges flere slike) - ikke alltid viser hvordan ting skal gjøres! Snarere tvert om. 

- Rettighetshaverne bør følge opp jegerne sine, særlig førstegangsjegerne, henstilte 

Anders Holm (Grøntjønnan). 

  

Skal kjøpe sekretærtjenesten 

- Jeg har brukt utrolig mye tid på jobben som sekretær, og er nødt til å hoppe av på 
grunn av egen jobbsituasjon. Jon J. Meli, min forgjenger, har i alle fall gjort et 

formidabelt arbeid for Forollhogna. Det ser jeg nå, innrømmet Heidi Ydse som nå får en 

betalt etterfølger. Deltidsjobben som sekretær skal lyses ut med det første. 

- Det er viktig med lokal tilknytning og faglig tyngde. Vi har flere aktuelle kandidater, 

også blant dem som ferdes i fjellet til daglig, påpekte Arnt Strand fra Kvikne. Av samme 

mening var Per Ousten fra Dalsbygda. 

Fylkesdelplan 

På statsbudsjettet for 2009 er det satt av midler til sikring av villreinens leveområder, og 

planarbeidet har kommet langt for Hardangervidda, Rondane/Sølnkletten og områdene i 
Setesdal. Her har Miljøverndepartemenet avsatt en halv million kroner til hvert av 

områdene. For Ottadalsområdet, Dovrefjellområdet med Snøhetta og Knutshø, og for 

Forollhognaområdet  har MD bevilget 200 000 kroner til hver, med oppstart innen 
utgangen av året. Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn og Norsk Villreinsenter Sør på 

Skinnarbu er sterkt involvert i arbeidet med å lage oppdaterte arealbrukskart.  

- Det er mye data i Forollhogna, men kart over områdebruken mangler. Fylkesmannen 
og villreinnemnda har gitt midler til utvalget for å sammenstille og digitalisere data. 

Direktoratet for naturforvaltning ønsker samme prosess som i Rondane/Sølnkletten. For 
Forollhognas del blir det oppstartmøte i mai/juni, opplyste Tom Hjemsæteren, 

viltforvalter hos Fylkesmannen i Hedmark. 



 

Tom Hjemsæteren, viltforvalter hos Fylkesmannen i Hedmark, tok turen til Berkåk for å orientere om fylkesdelplanen 

for Forollhogna-området, et arbeid som settes i gang i mai/juni. Ett viktig mål er å sikre villreinens leveområde. Foto: 

Arne Nyaas 

  

Klar nedgang i slaktevekt 

En annen som var spesielt invitert til årsmøtet på Berkåk, var villreinforsker Olav Strand 

fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Strand som sjøl er fra Innset, og som derfor 

føler en spesiell tilknytning til Forollhogna, har de to siste årene samarbeidet med 
utvalget om ei jegerundersøkelse. I løpet av 2007 og 2008 har jegerne i Forollhogna 

levert 277 svar, av disse er det cirka 200 besvarelser med bilder. 

- Antall svar i fjor høst var omtrent som i 2007, men bildene var av betydelig bedre 
kvalitet, opplyste Strand som fortsetter samarbeidet med villreinutvalget også til høsten. 

Strand som har tilgang på alle registrerte data i forbindelse med kjeveinnsamlingene 
siden 1994 (NINA har fått inn kjever fra 79 prosent av alle felte dyr i Forollhogna), samt 

alle data fra veide dyr i Vingelen, kan i dag med sikkerhet påvise en vektnedgang på 
cirka 20 prosent både for simler og kalv, ungdyr og bukk, sammenlignet med dyr ved 

samme alder i 1980. 

Ifølge Strand er spørsmålene flere. Har beitene endret seg? Har reinen blitt villere og 
derfor lettere? Eller skyldes vektnedgangen at jegerne skyter de største dyrene? 



- Viktige faktorer for vektutviklingen er beiteforhold, klima/parasitter og jaktseleksjon, 
påpeker Olav Strand som etter høstens jakt forventer enda større oppslutning om 

jegerundersøkelsen. I alle fall at ALLE bukkejegerne svarer på spørreundersøkelsen og 

leverer bilde etter anvisning. 

  

 

Vektnedgangen er stor i Forollhogna. Det er en prioritert oppgave for utvalget å snu trenden. Illustrasjon: Olav Strand, 

NINA. 
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