
Felles jegerkontrakt, sperregjerde og 
progressiv pris 

 

 

Oppslutningen om årsmøtene i Forollhogna er alltid meget god. Årsmøtet på Kotsøy var ikke noe unntak. Stemmene 

(antall) avgis i forhold til tellende villreinareal for hver enkelt grunneier.  Størst er Kvikne Østfjell villreinvald som har 

462 008 dekar i fellesskapet. Dette gir rett til å stille med åtte representanter  på årsmøtene. 

  

Årets fellingskvote i Forollhogna er fastsatt til 700 dyr. Kvoten ble vedtatt 

lørdag i årsmøtet på Kotsøy. Villreinnemnda som deltok som observatør, 

behandlet kvoteforslaget umiddelbart og ga sin enstemmige tilslutning. Det er 
tidligere bestemt at Forollhogna skal ha en vinterstamme på 2000 dyr. 

Beregninger viser at en fellingskvote i år på 700 dyr vil "flate ut bestanden", 
slik at villreinområdet i årene framover kan unngå kvoter på over 800 dyr. 

Andre saker av stor interesse i år var forslaget om felles jegerkontrakt, 
oppfordringen om progressiv pris på simle og kalv - og sperregjerdet som vil bli 

bygd i løpet av sommeren, langs jernbanen fra Glåmos stasjon i sør til 



Vongravsgrenda i nord. Det ble også orientert om det bredt anlagte 
ferdselsprosjektet i treårsperioden 2014- 2016. 

  

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

  

 

Historiker og bygdepatriot Harald Forodden fra Singsås ønsket utsendingene hjertelig velkommen til Singsås og 

Kotsøy. Det gjorde han med et halvtimes langt foredrag. Meget interessant. Her ble ting sett i sammenheng: - Jeg 
holdt det samme foredraget for 22 år siden. Siden da har folketallet gått ned med 10 prosent. I dag tellers 

singsåsbyggene 1037 personer, opplyste Forodden.  

  

Felles jegerkontrakt f.o.m. jakta i 2014 

Den saken som det var knyttet desidert størst spenning til i år, var forslaget  til felles 
jegerkontrakt. Forslaget har vært ute på høring blant rettighetshaverne. Seks 

rettighetshavere kom med tilbakemelding innen fristen. 

- Vi har tatt hensyn til synspunktene som kom inn. Endringene er innbakt i forslaget som 
ligger på bordet i dag. Villreinutvalget håper at årsmøtet vedtar forslaget, påpekte 

utvalgssekretær Terje Borgos. 

- Villreinutvalget har utarbeidet et godt kontraktforslag. Jeg registrerer at det er tatt 
hensyn til innvendingene som vi kom med i høringsrunden. Her får jegerne et greit 

regelsett å forholde seg til, og nå blir opplegget likt fra område til område. Dette er bra. 

Dalsbygda støtter forslaget, påpekte Vegar Lillebakken. 

- I kontraktforslaget opereres det med avgifter ved feilskytinger. Her har vi et 

bevismessig problem. Skal vi få til dette, må alt dokumenteres og bevises. I 

mailto:arnny@online.no


statsallmenningene kan vi ikke komme med noen form for reaksjoner,  påpekte Per 
Bjarne Bonesvoll (Budal). 

- Hva om noen av rettighetshaverne melder seg ut av fellesskapet? spurte Frits Holm 

(Grøntjønnan). 

- Den problemstillingen er helt ny for meg. Forollhogna er tvert om kjent for å 
samarbeide. Husk, vi har ikke med kjeltringer å gjøre. Villreinjegere flest er hederlige 

folk. For i ettertid å kunne skille mellom stor og liten bukk, forutsetter vi at jegerne 
bærer ned gevirene. Unntaket er dersom oppsynet har kontrollert jegeren ute i felten, 

påpekte Terje Borgos. 

- Jeg anbefaler årsmøtet å slutte opp om forslaget. Målet med dette arbeidet har vært og 
er - at vi i tida framover skal slippe å operere med flere jegerkontrakter. Vi må gjøre det 

enklest mulig for jegerne og for rettighetshaverne, påpekte utvalgsleder Hallvard Urset. 

Enden "på visa" ble at villreinutvalget skal kreve inn straffegebyrene ved feilskytinger. 
Med denne endringen ble kontraktforslaget enstemmig vedtatt, men med forbehold om 

at også Fo1 (Kvikne) gir sin tilslutning innen 14 dager (saken har ikke vært diskutert 
blant rettighetshaverne der). 

  

Et nytt nei til Røros 

For tredje året på rad har Røros villreinvald bedt årsmøteutsendingene i Forollhogna 
vurdere søknaden fra Røros om medlemskap i Forollhogna. For tredje året på rad har 

årsmøteutsendingene i Forollhogna sagt nei, i år mot én stemme (38 nei, 1 ja). 

- Det er bare å vise til det vi har påpekt tidligere. Så snart villreinen i Forollhogna 
begynner å bruke området øst for Kjølidalen-Kjurrudalen, ja, da er tida moden for å 

starte forhandlinger med Røros, understreket Trond Magne Asheim fra Vingelen. Dette sa 
Arne Nordstad fra Magnillsjøan Setersameie seg enig i. 

  

Oppfordring om progressiv pris på kalv og simle 

I jegerkontrakten, som ble vedtatt, står det nå følgende i pkt. 5: "For jakt på simle og 

kalv skal det benyttes priser (progressive priser) som stimulerer til felling av dyr med lav 
slaktevekt". Dette er en entydig oppfordring til grunneierne  (de som ikke allerede har 

tatt grep) om å legge om prispolitikken. I saksutredningen presiseres følgende: "Det er 

spesielt for simle og kalv at dette tiltaket er viktig. Kalvegruppen omfatter begge kjønn 
og simlene er selve produsentene. Det er ingen i husdyrholdet som tar bort de største 

mordyrene og kalvene. De samme prinsippene gjør seg gjeldende i en viltbestand". Nå er 
det opp til rettighetshaverne (de som ikke allerede har ordningen) å innføre progressiv 

pris på kalv og simle. 

  

Sperregjerdet settes opp i løpet av sommeren 

Sperregjerdet som er planlagt bygd langs jernbanen fra Glåmos stasjon i sør til 

Vongravsgrenda i nord, har det vært jobbet med i fem år. Gjerdet skal hindre 



tamreinoverganger østfra og inn mot villreinområdet. Utvalgssekretær Terje Borgos har 
jobbet mye med denne saken i alle år, og på årsmøtet lørdag kunne han bekrefte at 

Staten har bevilget 1,65 millioner kroner til prosjektet. I tillegg kommer tidligere 

bevilgninger fra Jernbaneverket på 200.000 kroner og villreinvaldet på 25.000 kroner. 

- Bevilgningene fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet 

(MD), til sammen 1.650.000 kroner, er utformet slik at et eventuelt overskytende beløp 

etter at gjerdet er reist, skal gå inn i et vedlikeholdsfond. Midlene fra Jernbaneverket og 
villreinvaldet går til det samme fondet. Nå skal prosjektet ut på anbud. Planen er at 

gjerdet skal stå klart til tamreinen begynner å røre på seg til høsten, presiserte Terje 
Borgos. 

  

Orienterte om bredt anlagt ferdselsprosjekt 

Startskuddet har gått for et bredt anlagt ferdselsprosjekt i Forollhogna-området. Det nye 

prosjektet kommer til å gå over tre år, med Norsk institutt for naturforskning (NINA) som 
fagansvarlig. Leder for styringsgruppa er Per Ousten, som også er leder i Villreinnemnda 

for Forollhogna. Norsk Villreinsenter Nord (Hjerkinn) har sekretærfunksjonen. Målet med 

prosjektet er å framskaffe en bedre kunnskapsplattform for framtidig planlegging, bruk 
og forvaltning av området.  

I møtet på Kotsøy benyttet Vegard Gundersen fra NINA anledningen til å orientere om 

arbeidet som starter for fullt til sommeren og som avsluttes i 2016. 

- Vår jobb som forskere er å skaffe fakta. Så får andre aktører vurdere materialet og de 

ta de avgjørelsene som eventuelt må tas. Forvaltningen skal være kunnskapsbasert. I 

løpet av juni i år skal det plasseres automatiske tellere knyttet til de mest brukte 
innfallsportene i Forollhogna-området. I tillegg vil det bli plassert svarkasser med 

spørreskjema og med nøkkelspørsmål knyttet til bruken av området. Det vil også bli 
gjennomført intervjuer med noen av de mest erfarne brukerne av området, eksempelvis 

fjelloppsyn, erfarne jegere og andre, opplyste Gundersen som presiserte at "Forollhogna-
prosjektet" har større lokal forankring og et større lokalt engasjement, enn andre 

tilvarende ferdselsprosjekter som NINA har gjennomført de siste årene. 

Til opplysning: I årets utgave av årboka "Villreinen" er det et større oppslag om 
ferdselsprosjektet i Forollhogna. 

http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1762/Default.aspx
http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1762/Default.aspx


 

Som takk for jobben, så langt, fikk Vegard Gundersen (NINA Lillehammer) overrakt boka "Opplev Forollhogna" (2006) 

av utvalgsleder Hallvard Urset.  

  

Hallvard Urset gjenvalgt som leder 

Hallvard Urset fra Vingelen stod på valg i år. Han hadde ikke frasagt seg gjenvalg og ble 
derfor enstemmig valgt som utvalgsleder for en ny toårsperiode. Urset takket for tilliten 

og påpekte at han har bestemt seg å sitte i utvalget "inntil sperregjerdet er bygd". Urset 
ble første gang valgt i 1996. Øvrige i styret er Tor Grandvold fra Kvikne (kasserer) og Per 

Bjarne Bonesvoll fra Budalen. Vara for Granvold er John Stenrud fra Kvikne og vara for 
Bonesvoll er Kjerstin D. Kosberg fra Singsås. Valgkomitéen består nå av følgende (vara i 

parantes): Odd Toralf Lein (Anne Chr. Gaare), Håvard Østgård (Vegar Lillebakken) og 
Arne A. Lunås (Ingebrigt Storli). Revisorer for kommende år er Svein Jarle Storø og Terje 

Tovmo, begge fra Budal. 28.04.2014 

 


