
650 dyr i fellingskvote 

 

Årsmøtene i Forollhogna villreinområde pleier å være av den rolige sorten. Det 
var også tilfellet i Vingelen i dag, hvor både medlemssøknaden fra Røros 

villreinvald og GPS-merking av inntil 8 simler stod på dagsorden. 
Årsmøteutsendingene avviste søknaden fra Røros villlreinvald, men ga 

villreinutvalget fullmakt til å jobbe videre for om mulig å få realisert forslaget 
fra Dalsbygda Jaktlag om GPS-merking. Villreinutvalgets forslag om å øke 

fellingskvoten fra 600 i fjor til 650 dyr i år ble det heller ingen diskusjon om. 
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Forollhogna har i 30 år hatt 1700 til 1800 vinterdyr som bestandsmål. På årsmøtet i 

Budal i fjor ble det bestemt at vinterstammen skal  økes til 2000 dyr. Det nye 
bestandsmålet skal være nådd innen utgangen av planperioden 2012-2016. I vinter ble 

det gjennomført to minimumstellinger, den første i januar, den andre i februar. I den 
første tellinga ble det påvist 1750 dyr. 

- Vi har tidligere vedtatt at flytellingene skal være avgjørende som grunnlag for 

kvotefastsettingen. Til tross for at vi bare fant 1750 i den første, regner vi likevel med at 
vi har cirka 1850 dyr i vinter. Dette viser beregningene, og villreinutvalgets forslag om 

650 dyr i kvote er basert på dette tallet, påpekte områdesekretær Terje Borgos, som 

fortsatte: 

- Fellingsprosenten i fjor på 75,5 ble historisk lav. Avskytingsplanen er satt opp med en 

fellingsprosent på 90. Erfaringene fra sist høst tilsier at dette ikke er realistisk. I 

avskytingsplanen fram mot 2016 regner vi nå med en fellingsprosent på 85, som tilsier 
en kvote på 650 dyr både i år og neste år. I 2015 øker kvoten til 800, med 850 dyr i 

kvote i 2016. 

Borgos benyttet også anledningen til å begrunne forslaget om 15 dyr i kvote til 
villreinutvalget, en økning på fire dyr fra tidligere år. Villreinnemnda har tatt initiativ til å 

øke jegerrekrutteringen og har bevilget 100.000 kroner til dette opplæringsprosjektet. 
Villreinutvalget skal nå legge til rette for opplæring og jakt for seks avgangsklasser i 

ungdomskolen; derfor ønsket om fire ekstra dyr. Årsmøtet sa ja til 15 dyr i utvalgskvote, 
mot stemmene fra Vingelen som foreslo samme kvote som tidligere (11 dyr). 
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Alt var lagt til rette for et best mulig årsmøte i Fjellheim i Vingelen i dag. I tillegg til å gjøre en solid jobb som 

møteleder, benyttet Leif Vingelen anledningen til å ønske årsmøteutsendingene velkommen - og til å orientere som 

hjembygda. Dette gjorde han på en imponerende måte. 

  

Sa nei til medlemssøknaden fra Røros villreinvald 

I fjor sa årsmøtet (Budal) enstemmig nei til forslaget fra villreinutvalget som bad om 

fullmakt til å forhandle med Røros villreinvald om en overgangsordning i villreinjakta. I 

fellesuttalelsen da fra Kvikne Utmarksråd, Magnillsjøan Setersameie, Vingelen Sameie og 
Dalsbygda Jaktlag (sendt inn før årsmøtet) ble det påpekt at "dersom forhollhognareinen 

skulle begynne å ta i bruk områder øst for Kjurrudalen, vil det være rimelig om 
rørosingene gis mulighet for overgangsavtaler". I fjor ble det også påpekt at vedtaket i 

villreinnemnda om kote 800 som yttergrense for det tellende villreinarealet på Røros-sida 
har skapt stor frustrasjon i Dalsbygda og Vingelen, som i alle år har hatt kote 900 som 

yttergrense. Og nettopp dette forholdet fant Vegar Lillebakken, nyvalgt leder i Dalsbygda 
Jaktlag, grunn til å presisere på nytt i dagens diskusjon om medlemskap eller ikke for 

rørosingene: 



- Det må ryddes opp i dette først, før vi i det hele tatt kan ta stilling til en søknad om 
medlemskap fra Røros - som ikke har rein på sitt område. 

Per Ousten, leder i Villreinnemnda for Forollhogna, benyttet anledningen til å opplyse at 

nemnda kommer til å vurdere yttergrensene for det tellende villreinarealet på nytt. 

- Vi går ikke inn for Røros nå, påpekte Ingebrigt Storli fra Kvikne. Det gjorde heller ingen 
andre årsmøteutsendinger i Fjellheim i dag. 

 

Årsmøteutsendingene i Fjellheim sa i dag enstemmig nei til søknaden fra Røros villreinvald, om medlemskap i 

Forollhogna villreinområde. Last ned bildet i større versjon (2,5 MB). 

  

Ønsker å kartlegge både trafikk og villreinens arealbruk 

Etter forslag fra Dalsbygda Jaktlag skal villreinutvalget nå jobbe videre for om mulig å få 
GPS-merket flere simler i Forollhogna. I dag sa et enstemmig årsmøte seg enig i denne 

målsettingen. I begrunnelsen for GPS-merkingen påpeker dalsbygdingene blant annet: 

"Forollhogna ble vernet som nasjonalpark i 2001. I årene etter at vernevedtaket ble 
fattet, har trafikken fra Såttåhaugen til Forollsjøen økt kraftig i sommermånedene. Det 

samme er tilfellet fra Synnerdalen i Budal. Etter at vernet ble innført har Dalsbygda 
Jaktlag registrert en kraftig nedgang i antall fellinger øst for "kjøresporet". Før vernet - 

og turistene kom, var det under villreinjakta årlige fellinger i området Forollsjøen, 
Buhogna og Fjellsjøhøgda. Høsten 2012 var det bare ei felling i dette området. Vinteren 

2012 var det derimot mye dyr i det samme området. Vi må få svar på følgende: Er det 
sommertrafikken fra nord og sør - til toppen av Forollhogna - som gjør at villreinen skyr 

sentralområdet, og som hindrer det viktige trekket vestøst/østvest?" 

- Dette er et fornuftig opplegg, og i alles interesse. Vi må finne ut av dette med 
ferdselen, presiserte nemndleder Per Ousten, som ellers kunne opplyse at villreinnemnda 

planlegger trafikktelling av biler og folk både sørfra og nordfra (Vangrøftdalen og 

Synnerdalen). - Dette kommer vi til å gjøre i samarbeid med NINA, DN og 
nasjonalparkforvalter. Vi er nødt til å skaffe oss et godt nok kunnskapsgrunnlag. Synsing 

er ikke nok. Ei GPS-merking kommer til å koste en god del, men villreinnemnda er villig 
til å dele på utgiftene. Vi er nødt til å få opp kunnskapen, presiserte Per Ousten. 

- Vi sier ja til GPS-prosjektet, under forutsetning av ekstern finansiering, påpekte John 

Stenrud, leder i Kvikne Utmarksråd. 
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Per Ousten, leder i Villreinnemnda for Forollhogna. 

  

Valg og godtgjøring 

Valgkomitéleder Leif Ivar Østgårdstrøen fra Dalsbygda hadde en enkel jobb, og forslaget 
fra komitéen ble enstemmig vedtatt: 

Hallvard Urset, Vingelen (leder - ikke på valg), Tor Granvold, Kvikne (gjenvalgt som 

kasserer) og Per Bjarne Bonesvoll, Rognes (gjenvalgt som styremedlem). Vara for Tor 
Granvold er John Stenrud og vara for Per Bjarne Bonesvoll er Kjerstin D. Kosberg. Neste 

års valgkomité skal ledes av Håvard Østgård fra Dalsbygda med Vegar Lillebakken som 
vara. Revisorer er Arne Forodden fra Budal og Marit Græsli Halseth fra Soknedal. Vara er 

Terje Tovmo fra Budal. 

Årets valgkomité fant også grunn til - og fikk enstemmig medhold i, at godtgjøringen for 
ledervervet heves til 10 000 kroner og godtgjøringen for kasserer/styremedlem til 7500 

kroner. 



 

Tor Granvold, Hallvard Urset, Leif Vingelen (møteleder), Terje Borgos (utvalgssekretær) og Hege Hovd (møtesekretær) 

kan se tilbake på et godt og konstruktivt årsmøte. 
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