
Nei til lavtflyging i nasjonalparken 

 

Minimumstellingen (de to øverste bildene - sjekk utsnittet) skjer om vinteren og danner grunnlaget for kvotevedtaket 

på årsmøtet i april. Kalvetellingen (de to nederste bildene - sjekk utsnittet) skjer i løpet av juni. Bildene viser at 

villreinen i Forollhogna forstyrres lite av flyaktiviteten. 

Formannskapet i Os kommune har avslått søknadene om dispensasjon til 

lavtflyginger i forbindelse med registreringer/minimumstellinger og 
kalvetellinger for årene 2008 - 2012. Politikerne ber villreinutvalget og Norsk 



institutt for naturforskning (NINA) om å samordne sine flyaktiviteter. 
Utvalgsleder Hallvard Urset sier at dette i praksis er helt umulig, og varsler at 

vedtaket blir anket. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

- Kommunene forvalter hver sin del av nasjonalparken i Forollhogna. I år gikk 

dispensasjonen til å fly under minimumsgrensen på 300 meter ut, og vi søkte derfor for 
fem nye år. Det samme gjorde Norsk institutt for naturforskning. NINA har siden 1991 

hatt oppdraget med å gjennomføre overvåkingsarbeidet på elg, hjort og villrein. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvalting (DN), og den nye avtalen gjelder for 

perioden 2007-2012. I overvåkingsområdene har NINA ansvaret for kalvetellingene i juni 
og strukturtellingene etter endt jakt om høsten, mens rettighetshaverne i Forollhogna 

som i de øvrige villreinområdene i Sør-Norge, sjøl har ansvaret for å finne ut hvor stor 

vinterbestanden er. Det var Forollhogna med Jon J. Meli i spissen som startet med 
vintertellinger i 1973/74, og denne forvaltningspraksisen er for lengst etablert og tatt i 

bruk i samtlige villreinområder i Norge. Ei god vintertelling er helt avgjørende når 
jaktkvoten skal fastsettes. Sammen med resultatet av kalve- og strukturtellingene fra 

året før, kan vi beregne kvoten og fordele denne på kalv-, simle- og bukkesegmentet, 
forklarer Hallvard Urset. 

At formannskapet i Os kommune har sagt nei til fornyet lavtflyving over sin del av 

nasjonalparken i Forollhogna, med krav om at NINA og utvalget samordner sine 
aktiviteter, har Urset ingen forståelse for. 

- Det er helt håpløst å etterkomme et slikt krav, understreker villreinsjefen i Forollhogna. 
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