
Bare godord å høre om fellesjakta 

 

Det går mot fellesjakt i høst også, men ennå er det usikkert om ordningen utvides til tre midtukedager. Arkivfoto: Arne 

Nyaas 

Både villreinjegere, oppsyn og rettighetshavere i Forollhogna er meget godt 

fornøyd med fellesjakt-forsøket i fjor høst på tirsdager og onsdager f.o.m. 31. 
august. Fellesjakta resulterte i god felling og jakt uten skadeskytinger. I 

rettighetshavermøtet på Kvikne i forrige uke signaliserte både Soknedal og 
Dalsbygda at de gjerne ser fellesjaktopplegget utvidet til høsten - med 

torsdagen i tillegg. Årsmøtet i månedsskiftet mars/april avgjør dette. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Av totalkvoten på 650 dyr i Forollhogna i fjor høst ble det skutt 589 som ga en 

fellingsprosent på 90,6. Det er flere år siden fellingsprosenten var så høy i landets 
nordligste villreinområde. I løpet av fellesjaktdagene ble det felt i overkant av 130 dyr. 

Mellom 50 og 60 av disse dyrene ble felt i områder som var med på fellesjaktopplegget. 
Det opplyste oppsynsleder Terje Borgos i rettighetshavermøtet på Kvikne i forrige uke. 

Borgos sa seg meget godt fornøyd med forsøket, både fellingsmessig og jaktmessig. 

Ifølge Borgos ble det ikke registrert skadeskytinger i fellesjaktområdene disse dagene - 
og oppsynslederen har sjøl tatt til orde for at fellesjaktordningen bør utvides til tre 

ukedager kommende høst. - Jegerne som vi var i kontakt med, likte også ordningen 
meget godt, kunne Borgos fortelle. 

Fjelloppsyn Frode Aalbu fra Kvikne var av samme mening: - Jakta på fellesjaktdagene 

gikk rolig og fint. Et meget positivt forsøk, mente Aalbu som sjøl var med på å foreslå 
ordningen innført i fjor. 

- Fellesjakta var kjempelurt. Takk til Kvikne som foreslo dette. Ta gjerne torsdagen med i 

tillegg, var beskjeden fra Kåre Merket fra Soknedal fjellstyre. Av samme mening var 

mailto:arnny@online.no


Vegar Lillebakken: - Dalsbygda er positiv til fellesjakta og vi er positiv til at ordningen 
utvides, var beskjeden fra ham. 

-Målet må være å få med flest mulig områder. Hva sier Vingelen til ordningen nå? ville 

Per Bjarne Bonesvoll fra Budal vite. Spørsmålet rettet han til John Haakon Stensli, som 
svarte følgende: 

-I Vingelen opplever vi at vi har nok jegere, på enkelte dager. Dyrene står ofte på 

vingelsgrunn i flere dager i strekk. De som betaler hos oss, synes at det er nok jegere på 
området vårt. Vi er opptatt av at jakta foregår på en forsvarlig måte, og da er 

jegerantallet en avgjørende faktor. 

- For jaktutøvelsens del tror jeg at torsdagen vil ha mer å si enn å få med Vingelen, 
Grøntjønnan og Magnillsjøan, påpekte Terje Borgos, som må vente til årsmøtet for å se 

om fellesjaktordningen utvides til tre midtukedager. At det går mot fellesjakt også i høst, 
hersker det liten tvil om. 

 

Fjorårets felling fordelt på ukedager. Grønne søyler viser felte dyr på dagene med fellesjakt. (Diagram fra 

oppsynsrapporten 2010) 

  

Sterkt fokus på skadeskyting, også kommende høst 

- Med unntak av skadeskytingsprosenten på to er vi svært godt fornøyd med jakta i fjor 

høst. Sjøl om skadeskytinga totalt gikk ned i fjor, sammenlignet med jakta i 2008 og 
jakta i 2009, må vi fortsatt jobbe for å bedre jaktutøvelsen. Det blir sterkt fokus på dette 

i år også, og vi har engasjert Per Forsetlund til å lage en film om skadeskyting. Vi 
kommer til å be rettighetshaverne vise denne filmen på kortutdelingsmøtene, opplyste 

utvalgsleder Hallvard Urset. 

Fra Vingelen ble det i tillegg påpekt hvor viktig det er at villreinjegerne synes i terrenget, 
rent sikkerhetsmessig. - Signalfarger er avgjørende, mente John Haakon Stensli.  

Undertegnede gjør på sin side oppmerksom på at Villreinrådet i Norge har produsert to 

nye capser, en rød og en orange. Dette ble gjort i forbindelse med 25-årsjubiléet for 
årboka VILLREINEN i fjor. Disse capsene er godt synlige i jaktterrenget, og betyr økt 

sikkerhet for deg som jeger. Les mer om disse capsene.  

http://www.hognareinen.no/PDF%20mm/OppsynsrapportForollhogna2010.pdf
http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1508/Default.aspx


  

Økt vinterbestand til 2000 dyr? 

Gjeldende bestandsplan for Forollhogna villreinområde for årene 2006 til 2010 er under 

revisjon, og ny plan for årene 2011-2015 skal vedtas på årsmøtet til våren. I gjeldende 
plan er 1700 til 1800 vinterdyr målet. I møte på Kvikne reiste Per Bjarne Bonesvoll fra 

Budal spørsmålet om tida er inne til å øke vinterbestanden. Konkrete synspunkter på 
dette fikk han ikke, derimot ble det spurt om beitet tåler en eventuell økning i antall dyr. 

I NINA Rapport 528 (som kom i fjor) "Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde" 
(side 38 og 39) vises det til at "sommerkapasiteten", med fratrekk av beiteopptaket fra 

sau i området, er beregnet til 2000 til 2500 voksne rein pluss årets kalver. Samme 
rapport konkluderer med at Forollhogna-området har kapasitet for vel 2000 rein om 

vinteren. 18.01.2011 

 

http://www.hognareinen.no/driftsplan.htm
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/528a.pdf

