
2000 vinterdyr? 

 

Skal 2000 vinterdyr være bestandsmålet i neste femårsplan? Det spørsmålet blir diskusjonstema i samtlige jaktfelt i 

Forollhogna villreinvald fram til årsmøtet i 2012. Foto: Arne Nyaas 

Bestandsplanen for Forollhogna villreinvald (villreinområde) er moden for 
rullering. På årsmøtet i Ålen samfunnshus i går la villreinutvalget fram et 

revidert forslag for neste femårsperiode. Det store diskusjonstemaet ble 

bestandsmålet. Fortsatt 1700 til 1800 vinterdyr, eller en økning? Kåre Merket 
fra Soknedal fjellstyre mente at tida er inne til å øke til 2000 vinterdyr. Av 

samme mening var Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie. Budal har tidligere antydet 
at en bestandsøkning bør vurderes, mens John Haakon Stensli fra Vingelen 

Sameie foreslo at rulleringen av planen utsettes i ett år - slik at bestandsmålet 
kan diskuteres lokalt før vedtaket fattes. Et enstemmig årsmøte sa seg enig, og 

saken utsettes til 2012. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Rettighetshaverne i Forollhogna har for vane å samarbeide godt, noe villreinområdet er 

kjent for i landssammenheng. Samarbeidsånden ble utslagsgivende, også i går. At 
Villreinnemnda for Forollhogna tidligere i vinter godkjente søknaden fra grunneiere i 

Røros om opprettelse av Røros Vestre Villreinvald med et tellende villreinareal på 
105.600 dekar, er derimot en sak som har skapt mye usikkerhet og mange ubesvarte 

spørsmål innad blant rettighetshaverne i Forollhogna villreinvald (villreinområde). 
Rørosingene har ikke villrein på sitt område - og dette poengteres sterkt og uten unntak 

blant rettighetshaverne i Forollhogna villreinvald i dag. 

  

To vald - to regimer 

Ting må gå seg kraftig til før Røros kan starte jakten på villrein i Forollhogna. I 

gårsdagens møte ble Forollhogna villreinvald tildelt 600 dyr i kvote - og Røros Vestre 
villreinvald 34 dyr, totalt 634 dyr. Den 20. august starter jakta på de 600, mens de 34 

"rørosdyrene" i realiteten er fredet i høst. 

- Forhandlinger nå må skje mellom Forollhogna villreinvald og Røros Vestre villreinvald, 
ikke mellom jaktfelt i Forollhogna og Røros. Vi trenger tid på å få til ei løsning som alle 

kan leve med, var den strenge beskjeden fra villreinutvalget til rettighetshaverne i går. 

mailto:arnny@online.no


Dermed har de 17 jaktfeltene i Forollhogna villreinvald inntil videre lagt "rørosballen" 
død. 

 

Last ned kvotetildelingen for Forollhogna villreinvald, pdf - 13 MB eller jpg - 0,9 MB 

  

Utvidet fellesjakt 

Erfaringen med fjorårets fellesjaktordning på tirsdager og onsdager var så god at et 

enstemmig årsmøte i går vedtok å utvide ordningen til å omfatte tirsdager, onsdager og 
torsdager fra og med 26. august til og med 19. september. Med unntak av Vingelen, 

Grøntjønnan og Magnillsjøan var samtlige jaktfelt med på fellesjaktordningen i fjor. 
Vingelen og Magnillsjøan signaliserte i går at de heller ikke blir med i år, sjøl om Arne 

Norstad røpet at Magnillsjøan "er på glid". Ingen forventer at Grøntjønnan slutter seg til 
fellesjaktopplegget. 

  

Sperregjerde til 1,3 millioner 

Sperregjerdet som planlegges bygd langs jernbanelinja fra Glåmos til Nesvolden er 

kostnadsberegnet til 1,3 millioner kroner. Jernbaneverket har signalisert at etaten støtter 

prosjektet med 200 000 kroner. Nå jobbes det med å få til et møte på departementsnivå 
(MD og LMD) for om mulig å få vedtatt ei finansieringsplan. 

- Vi jobber fortløpende overfor MD med saken, opplyste utvalgssekretær Terje Borgos på 

møtet i går. 
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Fra venstre og rundt bordet: Sekretær Terje Borgos, utvalgsleder Hallvard Urset, møteleder Jon Karstein Skogåstrø, 

styremedlem Per Bjarne Bonesvoll, referent Roger Gundersen, kasserer Jon Kåre Flatberg og Kristin Merete Røttum fra 

Bjørkan Regnskap AS. Foto: Arne Nyaas 

  

Flatberg ut - Granvold inn 

Etter åtte år som kasserer i villreinutvalget i Forollhogna valgte Jon Kåre Flatberg fra 

Haltdalen å takke for seg på årsmøtet i går. Inn kommer Tor Granvold fra Kvikne. Også 

styremedlem Per Bjarne Bonesvoll fra Rognes var på valg, men takket ja til gjenvalg. Ny 
i valgkomitéen blir Arnt Strand fra Kvikne. 

 



Etter åtte gode år som utvalgsmedlem og kasserer i Forollhogna villreinområde (villreinvald) valgte Jon Kåre Flatberg 

(til høyre) å takke for seg på årsmøtet i Ålen i går. Utvalgsleder Hallvard Urset overrakte en flott håndlaget kniv i gave. 

Foto: Arne Nyaas 

  

Mulig radiomerking om to år 

Spørreundersøkelsen blant villreinjegerne i Forollhogna fortsetter også til høsten. 

Undersøkelsen har så langt pågått i fire år, og har brakt mye god viten allerede. Forsker 
Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA) tok turen til Ålen i går, både for å 

orientere om resultatene fra undersøkelsen men også for å svare på spørsmål knyttet til 
mulig radiomerking av dyr i Forollhogna. Spørsmålet har vært reist på flere årsmøter. I 

Forollhogna ønsker både villreinutvalget og forskeren å belyse hva som skjer med kalver 
som har fått mora skutt, kontra kalver som har mora å støtte seg til i den påfølgende 

vinteren. Det sentrale spørsmålet som ønskes belyst, er om morløse kalver "skvises" 

rangsmessig, blant annet i matfatet, og hva dette  utviklingsmessig betyr for kalven. 

- Per dato er det ikke disponible midler til radiomerking i Forollhogna, men flere 

pågående prosjekter avsluttes i løpet av neste år, og da kan Forollhogna komme med, 

opplyste Strand. 

Et enstemmig årsmøte støttet ønsket fra villreinuvalget om å jobbe videre med 

radiomerkingsprosjektet. 

 



Forsker Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har via den pågående spørreundersøkelsen blant 

jegerne og annet innsamlet datagrunnlag i Forollhogna, satt flere dagsaktuelle tema på kartet. Han kom med ett klart 

råd til villreinutvalget i gårsdagens møte i Ålen: - Putt enda mer innsats i tellingene. Det er her de store variasjonene 

forekommer! Foto: Arne Nyaas 
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