
650 i kvote, fellesjakt og fokusering 
på skadeskyting 

 

Skadeskytinga i Forollhogna skal ned! 18 skadde og døde dyr i 2008 og 21 skadde og døde dyr i 2009, er alt for mye. 

Oppsynsleder og sekretær Terje Borgos gikk sterkt ut i dagens årsmøte, her sammen med årsmøtereferent Ola Krog 

fra vertskapet Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie (t.v.).  

Et enstemmig årsmøte står bak vedtaket om 650 dyr i kvote til høsten. Det er en 
reduksjon på 250 dyr fra jakta i fjor. Bestandsmålet på 1700 til 1800 vinterdyr 

er nådd. Det er derimot ikke målsettingen om lavest mulig skadeskyting. 

Forollhogna har vært kjent for meget god jaktutøvelse og lav skadeskyting i 
mange år. Store kvoter i 2008 og 2009 med totalt 39 skadde og døde dyr, 

endret den oppfatningen. Men nå skal det tas tak, igjen. Fellesjaktordningen på 
tirsdager og onsdager fra 25. august blir et viktig bidrag, takket være innspillet 

fra Kvikne fjellstyre. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Med Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie som dyktig vertskap og en profesjonell ordstyrer i 
tidligere jaktlagsleder Leif Kåre Kvangraven, var dagens årsmøte unnagjort i løpet av fire 

timer inklusive en god halvtimes pause med reinsdyrskav (finnbiff) og 

marsipankake/kaffe på menyen. Serveringen sørget Kjellrun Mylius og Randi Brænd i 
Fjellfølge DA for, med god hjelp av Rof Egil Krog (Daltinn). 

  

Positive til fellesjakt 

41 personer benyttet stemmeretten i dagens møte (18 stemmeberettigede var 
fraværende). Den store saken, i tillegg til det brede fokuset på å få redusert 

skadeskytinga, var forslaget fra Kvikne fjellstyre om fellesjakt på tirsdager og onsdager 

fra og med 25. august. Et forslag som har til hensikt å legge forholdene bedre til rette for 

mailto:arnny@online.no


jegerne, og derigjennom forhåpentligvis øke fellingsprosenten, samt å redusere antall 
skadeskytinger. 

- Et prisverdig innspill, understreket oppsynsleder og sekretær Terje Borgos. 

- De senere årene har vi vært nødt til "å ta grep" på tampen av jakta for å etablere 

overgangsordninger for å øke fellingsprosenten. Uten denne felles innsatsen fra Kvikne 
fjellstyre, Dalsbygda Jaktlag og Vingelen utmarkslag, hadde vi ikke vært i nærheten av å 

nå bestandsmålet i gjeldende plan. Det er derimot svært arbeidskrevende å "trå til" på 
denne måten, og Kvikne gjør det ikke igjen. Vi håper derimot at mange bifaller forslaget 

om fellesjakt på tirsdager og onsdager. Blir responsen dårlig, kommer Kvikne fjellstyre til 
å vurdere saken på nytt, og da kan vi komme til å trekke oss, antydet sekretær og 

fjelloppsyn Frode Aalbu i sitt innlegg. 

- Det er rett og slett fantastisk at Kvikne fjellstyre har tatt et sånt initiativ. Fjellstyrene i 
Midtre Gauldal har diskutert saken, og vi støtter fellesjaktopplegget fullt ut. Vi må 

komme i gang nå for å ha ordningen klar i god tid før jakta, var oppfordringen fra Kåre 

Merket (Soknedal). 

- Villreinnemnda har tidligere etterlyst slike ordninger. Vi oppfordrer rettighetshaverne til 

å bli med på opplegget, henstilte nemndleder Per Ousten. 

- Vi er med, forsikret Leif Ivar Østgårdstrøen, leder i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie. 

- Jeg må dessverre helle malurt i begeret. Vingelen utmarkslag går ikke inn for ordninga. 
Presset på vårt område kan bli for stort, og vi har også mange rypejegere å ta hensyn til, 

opplyste Trond Magne Aasheim. 

- Villreinutvalget tar saken og vi koordinerer. Vi er helt nødt til å gjøre noe for å redusere 
skadeskytinga. Personlig tror jeg at ei slik fellesjaktordning vil gå seg til over tid, mente 

utvalgsleder Hallvard Urset. 

 

- Fjellstyrene i Midtre Gauldal støtter fullt ut forslaget om fellesjakt, forsikret Kåre Merket, fjellstyreleder i Soknedal.  

  

 



Skadeskytinga skal reduseres 

Totalt 39 skadde/døde dyr i løpet av 2008 og 2009 er totalt uakseptabelt for 
rettighetshaverne i Forollhogna. Nå skal det tas tak, og årsmøtet oppfordrer samtlige 

rettighetshavere til å fokusere på årsakene til at dyr skadeskytes - og til å ta sine 
respektive jegere i skole. 

- Dette er samtlige rettighetshavere nødt til å gripe fatt i, og utvalget stiller gjerne opp 

ved behov. Det er mange årsaker til at dyr skadeskytes. Presset på tampen av jakta 
forklarer noe, men slettes ikke alt. Oversikten viser at dyr skadeskytes ellers i jakta 

også. Mye av forklaringen ligger hos den enkelte jeger, som rett og slett har feil 
innstilling. Vi har tilfeller av stående skyting på dyr i fart, og skyting i skodde. Dette er 

helt uakseptabelt, og forhold som vi må slå hardt ned på. Litjbukkene, som er den 

dyregruppa som er vanskeligst å jakte på, greier seg derimot godt. Få litjbukker 
skadeskytes, og forklaringen er enkel: Her tar jegerne seg på tak. Det må de gjøre ellers 

også! poengterte en sterkt engasjert oppsynsleder. 

- Dette er ei utfordring for oss alle. Som rettighetshavere må vi legge forholdene best 
mulig til rette for jegerne. Gode overgangsavtaler gir jegerne større forutsigbarhet og er 

med på å redusere presset - og dermed skadeskytinga, hevdet Arnold Fossum fra Kvikne. 

- Folk flest har stor forståelse for at oppsynet og SNO slår hardt til når uforsvarlig jakt 
resulterer i skadeskyting. I dag synes innsatsen å være konsentrert om andre ting, 

eksempelvis kjøring på veier i verna områder. Du skal ikke kjøre mange metrene over 
grensa, så får du ei bot i titusenkronersklassen. Er det riktig prioritering? spurte Arnt 

Strand fra Kvikne. 

- Forhold som oppdages av oppsynet under villreinjakt, det reagerer vi på. Ei stor 
utfordring for oss kan være å dokumentere hendelsesforløpet. I 2009 kontrollerte 

oppsynet i Forollhogna 39 prosent av jegerne, opplyste Terje Borgos. 

  

Urset gjenvalgt som leder 

Hallvard Urset fra Vingelen ble i dag gjenvalgt for en ny toårsperiode som utvalgsleder, 
mens Per Bjarne Bonesvoll fra Rognes og Jon Kåre Flatberg fra Haltdalen ikke var på 

valg. Arne Forodden ble gjenvalgt som revisor, mens Mildrid Svardal rykket opp som 

revisor. Neste års valgkomité består nå av Ola Eivind Aas fra Soknedal og Leif Ivar 
Østgårdstrøen fra Dalsbygda. Samtlige valg var enstemmige. 



 

Inge Kroken, tidligere ordfører i Os og tidligere leder av Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie, ønsket utsendingene 

velkommen til bygds. 

  

Fordeling kvote 

Medlemslag 

  

Kvikne Østfjell Villreinvald   

Soknedal statsallmenning 

Budalen villreinvald 

Nyådalen jaktfelt 

Styggfjellet jaktfelt 

Romundhaugen 

Nøkksjøen jaktfelt 

Nekjådalen statsallmenning 

Dragås statsallmenning 

Haltdalen søndre 

Hesjedalen/Holden 

Benndalen 

Åsmarka 

Hauasetra 

Dalbusj./Såttåh./Dalsbygda 

Vingelen 

Magnilsjøene 

Villreinutvalget 

  
 

Fordeling 

        Sum 

Kalv Simle Liten bukk St. bukk Tildelt 

64 48 36 13 161 

11 8 6 2 27 

37 29 20 7 93 

5 3 2 1 11 

1 1 1 1 4 

4 4 3 1 12 

2 1 1 0 4 

11 9 6 3 29 

3 2 1 0 6 

16 12 9 3 40 

29 21 16 6 72 

5 4 3 1 13 

1 1 1 0 3 

3 3 2 1 9 

31 23 17 6 77 

28 20 15 5 68 

5 3 2 0 10 

5 3 2 1 11 

261 195 143 51 650 
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