
- Mye å gripe fatt i 

 

Oppsummeringen etter årets jakt i Forollhogna viser en kraftig økning i antall skadeskytinger. Skadeskytingsprosenten 

skal ned på gammelt, godt Hogna-nivå igjen, og villreinutvalget, jaktoppsynet og rettighetshaverne kommer til å satse 

sterkt på informasjon før neste års jakt. Bildet er fra oppsynsmøtet i Haltdalen mandag kveld. Foto: Arne Nyaas 

FOROLLHOGNA: Årets fellingskvote på 950 dyr var den største på 20 år i 
Forollhogna. Dessverre resulterte rekordkvoten også i økt skadeskyting, fra 

beskjedne 0,77 prosent i fjor til hele 2,3 prosent  i år. Jaktoppsynet fant seks 
døde dyr og registrerte i tillegg 12 skadeskutte dyr. Seks saker er meldt til 

politiet. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

- Dette var en uventet økning, noe som villreinutvalget, jaktoppsynet og 

rettighetshaverne vil gripe fatt i. Funnet av seks døde dyr og 12 registrerte 
skadeskytinger vil ikke Forollhogna villreinområde være bekjent av. Informasjon i 

tilknytning til jegermøter før neste års jakt vil være ett av tiltakene i denne prosessen, 
lover oppsynsleder Terje Borgos, som legger til: 

- Det er imidlertid riktig å peke på at den store majoriteten av jegere utviser god 

jaktutøvelse og jaktmoral. Det rapporteres videre om økning i antall storbukk og om 
normal brunstaktivitet. Dette er et resultat av de grep som villreinutvalget og 

rettighetshaverne har gjort for å gjenskape "gode, gamle forhold" i fjellet. Det er også 
gledelig at bestandsstørrelsen ser ut til å være på veg mot vedtatt størrelse, og at 

andelen storbukk er på veg mot riktig nivå igjen. Men skadeskytingsprosenten, den skal 

ned igjen! 

Økningen i skadeskytingen var det store samtaleemnet på oppsynsmøtet i Haltdalen 

mandag kveld, hvor fokus var rettet mot mulige årsaker og ikke minst mot hva som kan 

og bør gjøres før jaktstarten neste år. Følgende forhold ble nevnt som klart negative i 
forbindelse med årets jakt: Jakt i skodde, dårlige ettersøk, feilskytinger, dårlige -og ikke 

dødelige skudd, svak rapporteringsmoral blant enkelte jegere, ansamling av jegere i 
helgene, og desto færre midt i uka. 

- Plikt til å varsle om bomskudd må tas inn i jegerkontrakten. Dette vil virke preventivt, 

er ett av mange forslag som villreinutvalg og rettighetshavere nå skal ta stilling til. 

Økningen i skadeskytingen blir garantert det store samtaleemnet også på 
rettighetshavermøtet før jul. 27.11.08 
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