
Minimum 600 dyr i jaktkvote til 
høsten 

 

LANG FLYTUR: Forollhogna-området ble grundig sjekket under flytellingen i dag. Forholdene var optimale. Kartplott: 

Ole Jørgen Kjellmark 

FOROLLHOGNA: Etter flere år på "sparebluss" for igjen å bygge opp 
vinterbestanden til 1700 til 1800 dyr, viste dagens minimumstelling at 

villreinutvalget i Forollhogna har nådd målsettingen, og det med god margin. 

Jaktkvoten i høst blir på minimum 600 dyr, som er en dobling fra fjoråret. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Årets minimumstelling har vært imøtesett med spenning. Etter flere år med reduserte 
jaktkvoter, og nøye overvåking av situasjonen i fjellet, forventet villreinutvalget at 

dagens telling fra fly burde resultere i cirka 1800 dyr. Etter at bukkeflokkene som holdt 
til nord for fylkesgrensa og to store fostringsflokker sør for fylkesgrensa var telt opp, ble 

det satt sluttstrek ved 1965 vinterdyr. 

- Ei optimal minimumstelling. Forholdene var meget gode. Stort nærmere totalen enn 
dette går det ikke an å komme. Hele området ble grundig sjekket. Som vanlig fant vi 

bukkene på nordsida, mens fostringsdyrene holdt til på Sætertangen og Eidsfjellet. 

Forklaringen ligger i snøforholdene. På nordsida er det mye og tettpakket snø, mens 
beiteforholdene er langt gunstigere sør for Ya med delvis snaublåste rabber, 

kommenterer Forollhogna-veteran Jon J. Meli som sammen med undertegnende og pilot 
Ole Jørgen Kjellmark var i lufta mellom tre og fire timer i dag.  

Utvalgsleder Hallvard Urset opplyser at telleresultatet vil bli diskutert på første 

utvalgsmøte, som er mandag 12. februar. At vinterbestanden nå er større enn vedtatt i 
driftsplanen betyr trolig at villreinutvalget vil vurdere å øke kvoten noe ut over de 600 

mailto:arnny@online.no


dyrene som det lå an til før dagens telling. Med andre ord hyggelig nytt både for 
grunneiere og jegere i Forollhogna.  

Se bilder fra dagens telling i Forollhogna-området (Samtlig bilder, Arne Nyaas): 

 

Eidsfjellet: 946 dyr 

 

Eidsfjellet: En liten flokk på 21 dyr (opptelling skjer via PC og fotoprogram: Én rød prikk på hvert dyr og automatisk 

opptelling). 



 

Sætertangen: 795 dyr 

 

Bjørnkletten: Blandingsflokk på 131 dyr. 

 

Synnerdalen: Fire elger hadde tatt turen til fjells. 



 

Forollhogna: Utsikt nordover 

 

Mye snø: Hardpakkede fonner nord for fylkesgrensa. 

 



Enmolægeret: Her har oppsynet vært på besøk. 

 

Meiåvollan 

 

Dyrene trekker sammen når de blir forstyrret av småflyet. Deretter går flyet opp og bildene tas (se det første bildet). 

Ideell utrustning er digitaltkamera med min. 8 MB-oppløsning, relativt kraftig zoomlinse og lukkertid på 1/2000 sek. 
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