
"Hognareinen" utgis på nytt 

 

"Hognareinen" ble utgitt første gang i 1985. Den siste utgaven kom i 2003. Nå blåser villreinutvalget, villreinnemnda 

og nasjonalparkstyret nytt liv i dette populære magasinet, med økonomisk drahjelp av Sør-Trøndelag og Hedmark 

fylkeskommuner. 

  

I årene 1985 til 2003 ble "Hognareinen" utgitt 11 ganger. I begynnelsen av 

november i år kommer den 12. utgaven. Målet er at "Hognareinen" skal bli et 
årlig magasin for Forollhogna-området. Villreinen i Hogna-området skal fortsatt 

stå sentralt i stoffvalget, men nå får magasinet et utvidet formål og innhold 
hvor kunnskap og opplevelser knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og 

fiske skal sees i sammenheng. Dette understreker Hallvard Urset, leder i 
Forollhogna villreinutvalg. 

Tekst:Arne Nyaas arnny@online.no 

"Hognareinen" i årene 1985 til 2003 (11 utgivelser) var stort sett et "enmannsløft" av Jon 
J. Meli, som i tillegg også hadde det redaksjonelle ansvaret for "Villreinen" (17 år) og 

"Hjorteviltet" (tidligere "Elgen"). I april 2005 takket dalsbygdingen for seg, etter 33 års 
sammenhengende virke som formann og sekretær i Forollhogna villreinområde. Det 

skjedde på årsmøtet i Aunegrenda. Avskjedsgaven var praktfull: Gratis jakt på storbukk i 
eget villreinområde (se reportasje i Villreinen 2006). Jon J. blir bidragsyter også i den 

"nye" Hognareinen, som undertegnende har blitt bedt om å ha det det redaksjonelle 

ansvaret for. 

  

mailto:arnny@online.no


Samarbeid 

Den 15. mai i år var det et møte i "Steinhuset" ved Doktortjønna på Røros. Til stede på 
møtet var Per Ousten, leder i Villreinnemnda for Forollhogna, Hallvard Urset, leder i 

Forollhogna villreinutvalg, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget og Astrid Alice Haug, 
nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Temaet for møtet var: Hognareinen - utgivelse 2014.  

Møtet på Røros resulterte i et nytt møte i Dalsbygda i dag, og her ble det bestemt at 

"Hognareinen" skal utgis på nytt, og at årets utgave skal være klar for salg i første 
halvdel av november. Målgruppene for magasinet vil være både jegere, fiskere, turgåere, 

grunneiere/rettighetshavere, offentlig forvaltning, turister, hytteeiere - og ikke minst, 
lokalbefolkningen i bygdene som omkranser Forollhogna-området. 

  

Stram tidsplan i år 

Årets utgave av "Hognareinen" blir sendt til trykk i løpet av oktober, slik at magasinet 
(A4-format) skal være klart for salg/distribusjon i første halvdel av november. Sidetallet 

er avhengig av tilgangen på stoff/bilder, men mye tyder på at årets utgave blir på 80 
sider. Utsalgsprisen blir 100 kroner.  

- Med godt og variert stoff, rikt illustrert, håper vi at nyutgivelsen av "Hognareinen" blir 

et populært julegave-valg. Vi satser i alle fall på det, presiserer Hallvard Urset som 
sammen med Per Ousten, Astrid Alice Haug, Terje Borgos og to personer til (det jobbes 

med saken...) utgjør redaksjonskomitéen.  

  

Et stort "dugnadsløft", tar du kontakt? 

På dagens møte i Dalsbygda ble en rekke forslag på artikler/tema diskutert, og oppgaver 
ble fordelt. Flere mulige bidragsytere blir kontaktet med det første. I tillegg oppfordres 

alle som gjerne vil bidra med gode artikler og historier med tilknytning til Forollhogna-

området, gjerne også bilder, om å ta kontakt med undertegnende (Arne Nyaas), i første 
omgang helst via epost: arnny@online.no  

NB: Du blir ikke "rik" av å bidra med tekst/bilder i "Hognareien", men alle som har 

artikler eller bilder på trykk, vil som takk få tilsendt "Hognareinen" og ei gave i posten - 
rett etter utgivelse. Tar du utfordringen? Vi håper det! 

  

Finansiering 

Fylkeskommunene kommer til å bidra med midler. Det samme gjør villreinnemnda og 

nasjonalparkstyret. I tillegg blir kommunene bedt om å bidra. Øvrig finansiering skal 
skaffes til veie via noen få større annonsører - og ikke minst, via salget. Opplaget er 

ennå ikke bestemt. Det blir nå bedt om pris (trykking) på 1000 eksemplarer, alternativt 
et opplag på 1500. 

  

Følg med på nettsida 

mailto:arnny@online.no?subject=Hognareinen%202014


Som redaktør kommer undertegnede til å bruke nettsida for å informere om arbeidet 
med "Hognareinen",  ikke minst dersom det blir behov for å be om aktuelle bilder eller 

opplysninger i tilknytning til saker som det jobbes med.  Skal vi lykkes med 

"Hognareinen" i magasin-format, er både redaksjonskomitéen og ikke minst redaktøren 
avhengig av interesse og oppslutning fra deg, både som bidragsyter og som leser av nye 

"Hognareinen". Magefølelsen sier at dette kommer til å gå bra!! 

  

26.05.2014 

 


