
Bare ett skadeskutt dyr 

 

PERFEKT JAKT: 272 dyr ble felt i Forollhogna i høst. Bare ett ble skadeskutt.  Den uheldige jegeren varslet sjøl 

oppsynet.                    Arkivfoto: A. Nyaas 

FOROLLHOGNA: Villreinjakta høsten 2006 går over i historien som den mest 
perfekte noen gang. 272 dyr ble felt. Bare ett dyr ble skadeskutt. Jegeren 

varslet sjøl oppsynet. Skadeskytingsprosenten på 0,3 er historisk lav, og 
jegerkorpset får ros av oppsynsleder Terje Borgos. 
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Skadeskytingsprosenten i Forollhogna har de fem siste årene vært historisk lav og variert fra 

0,9 i 2002 til 0,3 i høst. Lave kvoter og færre jegere i terrenget er en av forklaringene ifølge 

oppsynsleder Terje Borgos, som i årets oppsynsrapport likevel klart lar det skinne igjennom at 

oppsynskorpset er meget godt fornøyd med jegeroppførselen. Det negative må være at enkelte 

jegere ikke er flinke nok til å utnytte jaktmulighetene når dyrene er i terrenget. 

Oppsynslederen benytter samtidig anledningen til å minne både rettighetshavere og jegere om 

at jaktkort og jegerkontrakter skal underskrives før jakt, og at jegerne skal ha med alle 

dokumentene under jakta. 

Kritisk til rovdyropplegget 

Oppsynsleder Terje Borgos opplyser at det gjennom vinteren 2006 ble registrert betydelig 

færre spor etter jerv i Forollhognaområdet. - Dette kan tyde på at tispa som ble tatt ut våren 

2005, var "magneten" som trakk andre dyr til området. Det er imidlertid fortsatt aktivitet av 

jerv i området, noe rapporter og sporinger viser, skriver Borgos som sterkt misliker at 

Forollhogna-området er delt i to i lisensjaktsammenheng.  

- I områdene på sørsiden av fylkesgrensen (region 5) var det jervejakt, mens det på nordsiden 

av fylkesgrensen (region 6) ikke var jakt. Dette virker lite gjennomtenkt. Det hele forsterker 

seg når en ser på forvaltningsplanene for de to regionene. Innen region 5 er det ingen 

målsetting om jerveetablering og her skal det fortsatt være lisensjakt, mens det i region 6 skal 

være en årlig yngling og heller ingen lisensjakt. Det henger ikke på greip at et så lite 

fjellområde som Forollhogna skal være delt slik som det nå legges opp til. En slik strategi er 

bare med på å bryte ned forståelsen for rovdyrpolitikken. De berørte rovviltnemndene må 
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sette seg sammen og bli enige om en felles målsetting for Forollhognaområdet, er den klare 

oppfordringen fra oppsynsleder Terje Borgos. 

Dramatisk dag ved Storya 

Årets oppsynsrapport (se nedlastingslink lenger ned på sida) preges av et flott, men dramatisk 

bilde tatt av jaktoppsyn Jon Horten lørdag 2. september i høst. Her forteller Jon hva som 

skjedde: 

- Via Frode Aalbu på Kvikne fikk jeg beskjed om å fortsette letingen etter to storbukker som 

hang sammen. De var sist sett i området ved Storya dagen før av en osing som lette sau. Jeg 

søkte i det aktuelle området i to timer, og plutselig oppdaget jeg bukkene som lå i elva. Jeg 

listet meg innpå, men på fem til seks meters avstand spratt bukkene opp og løp inn på 

Tjuvholtangen. Relativt uanstrengt og med hodet mot hverandre. Jeg etter. Inne på tangen 

greide jeg å snu bukkene som travet ned til Storya igjen. Her holdt jeg på i fem timer i et 

forsøk på å kjase ut bukkene. Målet var jo skille dyrene. Den taktikken har jeg og andre lyktes 

med før. Men til ingen nytte. Bukkene var for spreke. Så bestemte jeg meg for å løsne skudd 

mot ei av gevirstengene. Jeg siktet på stanga som var lengst unna. Bakgrunnen var perfekt 

nede ved elvekanten. Jeg løsnet tre skudd, og det ene traff. Det røk av gevirstanga, men uten 

at den knakk. Deretter sprang bukkene opp i Tverrfjellbekken. Der og da bestemte jeg meg for 

å felle den ene, men rakk ikke å løsne skudd før bukkene sjøl ordnet opp. De sprang inn på 

land, og plutselig løsnet gevirene fra hverandre. Bukkene ble stående i noen sekunder og se på 

hverandre, før de sprang i hver sin retning, friske og raske. Sjøl måtte jeg fortsette turen 

nesten til Trøombua i Vingelen hvor jeg skulle se på to sauekadavre. Etter det ventet et nytt 

kadaver i nærheten av Bratthøbergene. Klokka 23 om kvelden passerte jeg Osbua på 

Tverrfjellet. Hadde bua vært åpen, ville jeg utvilsomt ha stupt i seng, der og da! røper Jon 

Horten.  
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