
Jegerundersøkelsen i Forollhogna 
 
 
Overvåkningsmaterialet fra Forollhogna viser en betydelig vektnedgang (ca 
20%) hos samtlige kjønns- og aldersgrupper siden 1980. Les mer om dette i 
rapportene fra overvåkningsprogrammet på www.villrein.no eller på NINAs 
hjemmesider www.nina.no. Det er flere forhold som kan forklare hvorfor 
slaktevektene har minsket, og både selektiv jakt eller også sekundære effekter av 
jakt, - som for eksempel morløse kalver kan være mulige forklaringsfaktorer. De 
siste åra har en også hatt mistanke om at brunsten har kommet i gang seinere og 
at dette kan ha påvirket kalvingstidspunktet. Villreinutvalget har derfor satt i 
gang et prosjekt for å dokumentere kalvingstidspunkt. I tillegg ønsker vi også å 
få bedre dokumentasjon på dyra som felles i jakta. Vi ber derfor alle jegere om å 
være nøyaktige med innlevering av underkjever og å fotografere dyra som felles.  
 
Vi ber derfor om at alle jegere fyller ut vedlagte skjema og leverer inn dette 
sammen med jaktkort og underkjeve etter jaktslutt. Bildene tas best ved at dyra 
legges på sida med beina utstrakt (likt blinken på oppskytinga). Vi ber om at det 
tas to bilder. Ett der hele dyret fyller billedramma (hele geviret og beina skal 
være med på dette bildet), og et nærbilde av hodet og geviret (det er viktig at 
hele geviret er med på bildet).  
 
For å oppmuntre til denne innsatsen har vi kjøpt inn en del flott tur / jaktutstyr 
(fra Bergans) som trekkes blant jegere som har levert inn utfylt skjema og bilder 
av felte dyr. For å være med på trekningen er det viktig at navn, adresse og 
kontrollkortnummer fylles ut på skjemaet. Bildene kan sendes til  
post@hognareinen.no  
 
Du kan lese mer om dette og andre forskningsprosjekter på villrein på 
www.villrein.no. 
Frist for innlevering: 25. september 
 
 
 
Med vennlig hilsen og ønske om god jakt! 
 
 
Forollhogna villreinutvalg og Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
 
 
 

mailto:post@hognareinen.no


 
Spørreskjema til jegere 
 

 
 
 
Jaktkort nr:  
 
Hvor stor flokk gikk dyret i? 
 
Hvor mange ganger i år har du vært så nært rein at du kunne felt dyr? 
 
Hvor mange flokker har du vært i kontakt med? 
 
For jegere som har felt simle: 
 
Hvilke kjennetegn brukte du for å være sikker på at dette ikke var en liten bukk? 
 
Ble kalven også felt?, og kan du i tilfelle føre på kontrollkort nr til kalven? 
 
 
For jegere som har felt kalv: 
 
Ble simla også felt? Kan du i tilfelle føre opp kontrollkort nr til simla? 
 
Fotografering av felte dyr: 
For at bildematerialet skal bli best mulig er det viktig at bildene tas slik at gevirstengene blir 
mest mulig parallelle. Simler og kalver kan godt fotograferes mens de ligger på bakken. Når 
det gjelder bukkene er det beste å kappe av hodet før fotografering og at bildet tas mens en 
person holder geviret som vist på bildet under. (I illustrasjonen er det brukt et gevir som er 
montert på plate. I og med at geviret skal måles i forhold til lengden på mulen, er det viktig at 
bildet tas før geviret eventuelt sages av slik at hele hodet er med på bildet). 
 

Hvilket dyr felte du? 
 
Kalv 
Simle 
Ungbukk 
Voksen bukk 
Fritt dyr 
 
 

Hvilket jaktkort hadde du i år? 
 
Kalv 
Simle 
Liten bukk 
Storbukk 
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