
Jaktbar i Hedmark - fredet i Sør-Trøndelag 

 

Fylkesgrensa mellom Hedmark og Sør-Trøndelag deler Forollhogna-området i to rovviltregioner. - En håpløs situasjon, 

mener oppsynsleder Terje Borgos. Foto: Asgeir Kvalvik, JEGER hund & våpen 

FOROLLHOGNA: Oppsynsleder Terje Borgos ber de regionale rovviltnemndene i 
Hedmark og Midt-Norge om snarest å bli enige om en felles målsetting for 

Forollhognaområdet.  - Dagens lisensjaktopplegg henger ikke på greip, mener 
Borgos. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

18. august i år vedtok Rovviltnemnda i Hedmark en lisensjaktkvote på 8 jerver i  hele eller 

deler av Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal kommuner. 

Hele Forollhogna-området sør for fylkesgrensa hører med til lisensjaktområdet. I 

rovviltregion 5 er det beitedyrene som har livets rett nord for Glomma. Situasjonen er den 

stikk motsatte noen mil lenger nord.  Her har Rovviltnemnda i region 6, Midt-Norge, vedtatt 

at det skal være tre jerve-ynglinger i "området rundt Forollhogna nasjonalpark", samt Tydal 

og deler av Selbu, Røros og Holtålen kommuner. På grunn av stor sauetetthet og forholdsvis 

små muligheter for å gjennomføre forebyggende tiltak, er Oppdal og Rennebu kommuner 

unntatt. 

 

Rovviltnemnda i region 6, Midt-Norge, har vedtatt at det skal være tre ynglinger av jerv i Sør-Trøndelag (omfatter hele 

Forollhognaområdet nord for fylkesgrensa med unntak av Rennebu). Illustrasjon fra forvaltningsplanen vedtatt 1. 

november 2006. 

mailto:arnny@online.no


 

Illustrasjonen viser lisensjaktområdet på jerv i Hedmark i 2006/2007. Totalt kan det felles 8 dyr i Hedmark, men 

maksimalt 4 øst for Glomma (gult område). Illustrasjon: Rovviltnemnda i region 5, Hedmark. 

  

- Lite gjennomtenkt 

Oppsynsleder Terje Borgos minner om at Forollhognaområdet tidligere hørte til det 
samme lisensjaktområdet på jerv. Endringen og delingen kom med de regionale 

rovviltnemndene; første gang under lisensjakta i 2005/2006. Samme opplegg følges 
under lisensjakta i vinter. 

- En slik strategi er med på å bryte ned forståelsen for rovdyrpolitikken. Det henger ikke 

på greip at et så lite fjellområde som Forollhogna skal være delt i rovviltsammenheng, 
påpeker Borgos som oppfordrer rovviltnemndene i Midt-Norge og Hedmark om å bli enige 

en felles målsetting for Forollhogna-området. 05.12.06 

 


