
Jaktstart med "skogsrein" 

 

LETTVINT FRAKT: Vedvarende vind fra sør og sørøst har gjort jakta enkel for dalsbygdinger og 

vingelsinger.  Fostringsflokkene har i stor utstrekning oppholdt seg i bjørkeskogen på leting etter sopp. Her fraktes 
kjøtt over Stordjupsjøen i Dalsbygda. Fornøyd simlejeger er Vegar Lillebakken. Med på jakta var sønnen Erik (6), mens 

irsksetteren "Ingo" ble tilkalt som bærer. Foto: A. Nyaas 

FOROLLHOGNA: Mens dalsbygdinger og vingelsinger stort sett er ferdige med 
årets villreinjakt, venter tynsetinger, kviknedøler, soknedøler, budøler og 

singsås- og ålbygger på væromslag. Alternativt må overgangsavtalene tas i 
bruk. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

- Pent og pyntelig. Jakta har foregått i sør og sørøst. I tillegg 

har det ramlet en og annen storbukk ellers i villreinområdet. 
Så langt er det ikke meldt om uregelmessigheter av noe slag, 

forteller oppsynsleder Terje Borgos til hognareinen.no. Han er 
godt fornøyd med jaktstarten, men ser gjerne at været snart 

snur på nord. 

  

Oppsynsleder Terje Borgos. Foto: A. Nyaas 

 

Én jeger i Vingelen 

- I dag så jeg én jeger. Han var trønder og felte dyret sitt på 

vingelsgrunn. Ellers var det helt stille i jaktområdet, forteller jaktoppsyn 

mailto:arnny@online.no


Stein Kaasin som observerte dyr ikke langt fra setervollene i Londalen, og 

i området fra Gjersjøen og nordover. 

- Det blåste friskt fra øst, men flokkene holdt seg likevel i området. Ellers 

har jeg med forundring registrert hvor urolig villreinen har vært i høst. 

Sjøl på dager uten nevneverdig mye insekter i lufta, springer dyrene fram 

og tilbake. Det samme er tilfellet for dyrene som oppholder seg i 
bjørkeskogen. Villreinen har nok hatt det trasig i sommer. Snøfonnene 

forsvant tidlig. I tillegg har vi hatt den varmeste sommeren på mange år. 

All springinga har redusert slaktevektene, mener Stein Kaasin. 

Lette dyr 

Edvard Ryen, som står for all veiing i Dalsbygda, bekrefter at villreinen i 

Forollhogna har vært på "slankekur" i sommer. 

- Vektene varierer hvert eneste år, men jeg har inntrykk av at sommeren i 
år har tært kraftig på fettreservene til dyrene. Det kan skyldes varmen og 

insektplagen. Kalvevektene varierer fra 17,5 til 24 kilo, storbukk-vektene 

fra 60-70 kg til i underkant av 90, mens simlene i snitt veier cirka 35 kilo. 
Noen skikkelig storbukk har jeg ikke hatt på vekta i høst, forteller Edvard 

Ryen. 

28.08.2006 

 

 


