
- Høy kvote også i 2009 

 

Utvalgsleder Hallvard Urset antyder at jaktkvoten nesten høst blir på minimum 900 dyr. For øvrig er han godt fornøyd 

med at storbukkandelen igjen er på godt, gammelt nivå. Strukturtellinga umiddelbart etter endt jakt, viste at det var 

20 prosent storbukker (3 1/2 år og eldre) i flokkene. Foto: A. Nyaas 

FOROLLHOGNA: 796 av totalt 950 dyr ble felt under årets villreinjakt i 
Forollhogna. Det gir en fellingsprosent på 83,8. Utvalgsleder Hallvard Urset 

antyder allerede nå en kvote på minimum 900 dyr neste høst. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Årets fellingskvote på 950 dyr var den største på 20 år i Forollhogna. Målet er å 

stabilisere vinterstammen på 1700 til 1800 dyr, og mange har ventet i spenning på 
fellingsresultatet. I går kom tallene, nesten to måneder etter jaktslutt. 

- Ikke alle rettighetshavere er like kjappe med rapporteringen til utvalget. Vi har ventet 

på tallene fra noen få, og er nødt til å stramme inn. Innen én måned etter jaktslutt skal 
utvalget ha videresendt jaktresultatet til villreinnemnda. Det greide vi ikke i år, beklager 

Urset. 

Jaktmessig har utvalgslederen følgende kommentar: - Vi hadde satt 85 prosent avskyting 
som mål. Det greide vi nesten, og regner med at stammen i vinter er i underkant av 

2000 dyr. Ei god flytelling på nyåret gir det endelige svaret. Vi får håpe at telleforholdene 
over nyttår blir bedre enn de var sist vinter. Mannskapet som gjør jobben, er helt 

avhengig av stabilt vintervær med god sikt og gode sporingsforhold. 

mailto:arnny@online.no


- Årets kalvetelling i juli viste et resultat på 63 kalver per 100 simle/ungdyr. Det er 
gledelig høyt og normalt for Forollhogna-området. Den høye kalveandelen har sikkert 

innvirkning på vinterstammen? 

- Kalvetilveksten er på godt, gammelt nivå igjen, og har sjølsagt effekt på 
vinterstammen. Som sagt, svaret får vi til vinteren. 

- Forollhogna pleier å være raskt ute med fellingsresultatet. Senere på høsten kommer 

oppsynsrapporten. Kan du likevel si noe om årets jaktutøvelse? 

- Rapporten skrives umiddelbart etter at oppsynsmøtet er avviklet. Det skjer i løpet av få 
uker. Detaljene må vente til rapporten kommer. Hovedinntrykket fra årets jakt er tidvis 

mange jegere på små områder. Når det går mot slutten av jakta, resulterer dette som 
regel i stress. Det skjedde i Forollhogna i høst. Enkelte jegere mestret ikke situasjonen, 

og vi må nok forvente en prosentvis økning i antall skadeskytinger. Med fortsatt høy 
kvote blir vi også nødt til å diskutere jaktopplegget, røper utvalgsleder Hallvard Urset. 

13.11.08 

Last ned årets jaktresultat som pdf-fil eller jpg-fil. 

Kalvetelling i 2008 (NINA) 

Strukturtelling 2008 (NINA) 
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