
Hogna-jegerne sliter i høst 

 

Hogna-jegerne sliter i høst, og nå er halve jakta unnagjort. Mye tyder på at 
årets fellingsprosent blir historisk lav. Hovedårsakene er et "trælet" vær og ei 

sterkt redusert fellesjaktavtale. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Forollhogna har i 30 år hatt 1700 til 1800 vinterdyr som bestandsmål. Nå skal 

vinterstammen økes til 2000 dyr. Det nye bestandsmålet skal være nådd innen utgangen 
av planperioden 2012-2016. Vedtaket ble gjort på årsmøtet i Budal i april i år. Mye tyder 

på at årets fellingsprosent blir historisk lav, og at bestandsveksten vil skje raskere enn 
planlagt. 

Årets fellingskvote er på 600 dyr, med andre ord samme kvotestørrelse som i fjor. Jakta i 

2011 resulterte i 535 felte dyr og en fellingsprosent på 89,2. Per dato ligger det an til at 
fellingsprosenten blir langt lavere i år. 

Med unntak av Tynset kommune, hvor dyrene stort sett har stått under jakta - og 

fortsatt står, har jegerne i andre kommuner slitt for å komme på skuddhold. Dalsbygda 
som i fjor hadde dyr på sitt område de første fjorten dagene, har i høst nesten ikke hatt 

villrein inne på sitt område. Av kvoten på 70 er 20 dyr felt så langt, de fleste på 
overgangsavtaler. Enda verre stilt er det i Holtålen som har en kvote på 116. Terje 

Borgos ved fjellstyrekontoret opplyser at 16 dyr er rapportert felt. Da er fellinga i 
Vingelen (Tolga kommune) noe bedre, men også her var det nesten tomt for dyr den 

første jaktuka. 

Også jegerne i Midtre Gauldal (kvoten her er 167 dyr) har slitt med været. Det har vært 
få dager med stabil nordavind, men erfaringsvis snur været på nord og nordvest mot 

slutten av jakta. 
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De senere årene har kviknedølene åpnet fjellstyreområdet for jegere utenfra på 
midtukedagene, men ikke i år. Da Kvikne takket nei til fellesjaktavtalen i år, valgte også 

Soknedal fjellstyre å trekke seg ut. Sør for fylkesgrensa er bare Dalsbygda med, men det 

hjelper lite når været ikke vil snu på øst. I dag står mesteparten av dyrene langt vest og 
rett sør for Ya. 04.09.2012 

 


