
Hognatoppen - det attraktive målet 

 

Trafikken til og fra Forollhogna-toppen har vært størst fra Såttåhaugen i sommer med totalt 3900 passeringer ved det 

automatiske tellepunktet (juli, august og september). Foto: Arne Nyaas 

I løpet av juli, august og september i år var det 3900 passeringer ved telleren 

nord for Såttåhaugen og 1950 passeringer ved telleren på stien sør for 
Bakksetra i Synnerdalen. Målet for de aller fleste er Hogna-toppen, og tur-retur 

gjøres unna på dagen (de aller fleste).  

Tekst:Arne Nyaas arnny@online.no 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) presenterte tallene fra årets 

ferdselsundersøkelse i et møte på Tynset i går. En del finregning gjenstår, men 
hovedtrekkene er greie: Aksen Såttåhaugen-Hogna-Synnerdalen genererer den største 
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trafikken i Forollhogna-området. Tellerne registrerer alle som passerer, både på veg inn 
og ut av området. Totalt 3900 passeringer nord for Såttåhaugen (inn og ut) tilsvarer 

1950 personer. I snitt betyr dette 22 personer per dag i juli, august og september. 

Tilsvarende tall for trafikken på stien fra Bakksetra viser et snitt på 11 personer per dag i 
telleperioden, totalt 33 personer per dag på aksen "Såttåhaugen-Hognatoppen-

Bakksetra". Om alle har vært på toppen, vites ikke. Resultatet for de øvrige tellerne er 
dette: Teller på vestsida av Forollsjøen (1200 passeringer), Falksetra (830 passeringer), 

Endalen (stien mot Finntjønnan - 770 passeringer) og stien nordfra til Storhiåsjøen (630 
passeringer). De automatiske tellerne som ble plassert i Snuddalen (Dalsbygda) og ved 

Grøntjønnan (Kvikne), fungerte ikke. 

 

Skisse presentasjon: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

  

783 benyttet svarskjemaet 

I tillegg til tellerne ble det utplassert 26 svarkasser med svarskjemaer (norsk, engelsk og 
tysk) ved de mest brukte "innfallsportene" i Forollhognaområdet. I tillegg ble det lagt ut 

svarskjemaer (eget opplegg) i fem buer. Svarkassene kom på plass i slutten av juni og 
tømt i starten av oktober. Samtlige svarkasser ble ettersett minst tre ganger i løpet av 

sommeren. 

Totalt 783 personer svarte på spørsmålene, de fleste (73 prosent) på veg ut av området. 
453 har fylt ut epost-adressen sin og 486 har tegnet ned ruten sin på kart. 220 har 

stoppet opp og fylt ut skjemaet ved kassa i Såttåhaugen, 102 ved Bakksetra i 
Synnerdalen, 44 ved Enlivollen, 39 ved Falksetra, 31 ved Risknappen, 29 ved Nyhaugen, 

27 ved Hiåvollen, 27 ved Litj-Sverjesjøen, 24 ved Osøyvollen, 21 ved Morsetvollen, 20 
ved Bratthøvollen, 19 ved Odden gruve, 17 ved Gjersjøen, 17 ved Tollefshagenvollen, 16 

ved Falningsjøen, 16 ved Magnhildsætra, 15 ved Grøntjønnan, 14 i Londalen, 13 ved 

Ramnåsvollen, 12 ved Fjesetvollen, 10 ved Svartsjølikletten, 8 ved Tjuvholtet, 7 ved 
Bjøntjønnan (bua), 7 ved Leåsvollen, 6 ved Storøyvollen, 6 ved Synner Ytjønna (bua), 4 

ved Elgsjøen, 7 ved Litjhiåsjøen (bua), 3 ved Meiåvollen, 3 ved Åsplassen og 2 Veibua. 



Vegard Gundersen (NINA Lillehammer) opplyste at 57 prosent av alle som har svart, er 
kvinner. Snittalderen er 45 år og hovedformålet er fottur (73,8 prosent). Øvrige: fisketur 

(13,6 prosent), jakttur (4 prosent), bær/sopp (3,2 prosent), sykkeltur (2,5 prosent) og 

landbruk (1,9 prosent). 

- Gjennomgangen av skjemaene viser ellers at 82 prosent av alle som har svart, er på 

dagstur og at de har vært/regner med å være ute i drøyt fire timer. 79 prosent går 

sammen med andre. På ett punkt skiller Forollhogna seg klart ut fra andre områder hvor 
vi har gjennomført tilsvarende brukerundersøkelser: Hele 23 prosent går sammen med 

barn! Dette er mye! understreket Gundersen som ellers opplyste at 17 prosent har svart 
at de har/skal overnatte innafor nasjonalparken (telt, bu og hytte). 

- 23 prosent av brukerne svarte at de var i området for første gang. Sammenlignet med 

andre områder er dette en lav andel. I Forollhogna går det mange erfarne fjellfolk som 
kjenner området fra før, konkluderte Vegard Gundersen. 

 

Fra gårsdagens presentasjon på Tynset: Fra venstre prosjektsekretær Ingrid Nerhoel (Norsk Villreinsenter Nord), 

forsker Vegard Gundersen, NINA, forsker Odd Inge Vistad, NINA og Hallvard Urset, leder i Forollhogna villreinutvalg. 

Foto: Arne Nyaas 

  

Prosjektet fortsetter i 2015 

FoU-prosjektet "Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna" (FoU: forskning og 
utvikling), har ei årlig kostnadsramme på drøyt en halv million kroner. Planen er at 

prosjektet skal vare i to år. Ett av målene er å få kanalisert deler av ferdselen - fra 
området sentralt til randområdene. Følg med på www.hognareinen.no for mer 

informasjon, senere. 

TIL TOPPEN AV SIDEN 
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