
- Gode resultater etter 22 års 
jegeropplæring 

 

Seksjonssjef Ingebrigt Stensaas i Direktoratet for naturforvaltning (DN) er godt fornøyd med dagens jegere. Foto: Arne 

Nyaas 

KONGSVOLD: - Jegerne har vært i kontinuerlig opplæring de siste 22 årene. 
Innsatsen har gitt meget gode resultater. Treffende stikkord i dag er human 

jakt og gode jegerholdninger. Holdningsendringen startet med innføringen av 

jegerprøven i 1986. Det målbevisste arbeidet har gitt meget gode resultater, 
konkluderte seksjonssjef Ingebrigt Stensaas i DN i dagens oppsynsmøte på 

Kongsvold. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Stensaas som snart har jobbet en "mannsalder" med jakt- og jegerrelaterte saker i DN-
regi, fikk før sitt innlegg presentert hyggelige oppsynsstatistikker fra fjorårets villreinjakt 

i Forollhogna, Snøhetta, Knutshø og Sølnkletten - områder som i fjor til sammen hadde 

2630 dyr på sine fellingskvoter, og som nesten ikke hadde skadeskytinger i løpet av 
jakta. Dette viser, ifølge Stensaas, at opplæring nytter. 

- 60 prosent av jegerprøvekandidatene i dag er over 26 år. Med andre ord godt voksne 

folk. Da vi startet jegeropplæring på 80-tallet, hadde samtlige ungdomsskoler i Hedmark 
fylke jegerprøven som valgfag. I dag vil ingen skoler ha denne opplæringen på 

timeplanen. Et annet og meget betenkelig særtrekk hva angår villreinjakta, er at bare én 
prosent av jegerne er førstegangsjegere. Her skjer det en klar "forgubbing". Slipper ikke 

ungdommene til i villreinfjellet? spurte Stensaas som fikk klart svar fra gudbrandsdølene 
i salen: - Vi legger forholdene til rette med gratis jegeropplæring og gratis dyr i jakta. Et 

mailto:arnny@online.no


fåtall takker ja til tilbudet. Vi har spurt oss sjøl om hvorfor. Er dagens ungdommer for 
makelig anlagt? Det kan være ett av svarene! 

Før Ingebrigt Stensaas overlot ordet til miljøkoordinator og politioverbetjent Nils Roger 

Duna og hans gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter knyttet til villreinjakta, 
benyttet Stensaas anledningen til å oppfordre både oppsynspersonell og villreinjegere 

generelt å studere resultatene fra Bedre Villreinjakt 2007 

- Her er det mye nyttig lærdom å hente. Bruk tid på denne før jakta, var rådet fra 
seksjonssjefen i DN. 

  

Oppfordring til jegere i Forollhogna 

Dagen på Kongsvold ble avsluttet med separate samlinger for Snøhetta, Forollhogna, 

Knutshø og Sølnkletten. Her benyttet oppsynsleder Terje Borgos anledningen til å 

oppfordre "Hogna-jegerne" om å benytte også ukedagene til aktiv jakt. 

- Årets kvote er større enn på svært lenge. Skal vi nå målsettingen om felling godt opp 

på 90-tallet, noe som må skje for å nå reduksjonsmålet, er jegerne nødt til å jakte i 

ukedagene også. Statistikken viser at mesteparten av jakta i Forollhogna skjer i løpet av 
lørdager og søndager. Det holder ikke i høst, konkluderte Borgos som lover jegerne at 

oppdateringen av "Villreintelefonen" (82 08 20 90) skal bli enda bedre i høst enn den 
har vært tidligere. 

- En annen ting jegerne bør vite, er at oppsynet lytter på jaktradiokanal 1 - og at vi 

kan nås her ved behov, presiserte oppsynslederen. 

Utvalgsleder Hallvard Urset benyttet på sin side anledningen til å minne villreinjegerne i 
Forollhogna om  - at kjevene skal leveres renskrapet og tørre der jaktkortene er 

kjøpt. 

 

Oppsynspersonellet i Forollhogna samlet i eget møte etter lunsj. 

http://www.bedrejakt.no/rein.htm


 

Fellesmøtet for politiet, DN og oppsynspersonellet i Snøhetta, Forollhogna, Knutshø og Sølnkletten må karakteriseres 

som nyttig og vellykket. 

 

Politimester Nils Kristian Moe i Sør-Trøndelag ønsket velkommen. 

14.08.08 

 


