
Overivrige naturfotografer forstyrrer 
jakt og telling 

 

Plutselig dukket det opp fem naturfotografer som forstyrret villreinhopen på Bjørnåsfjellet i Vingelen. Dermed måtte 

tellemannskapet fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) avslutte jobben. Foto: Roy Andersen (NINA). 

FOROLLHOGNA: Når både jakt og strukturtelling forstyrres av overivrige 
naturfotografer, har villreinutvalget i Forollhogna et alvorlig problem - som må 

løses. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

- Alle har rett til å ferdes ute, også i Forollhogna. Når jakta pågår, sier det seg sjøl at alle 

må være ekstra varsomme. Det samme gjelder under strukturtellinga. I første omgang 
kommer vi til å satse på informasjon, blant annet via vår egen nettside, men også i 

andre kanaler. Dersom det ikke nytter å informere, vil de som forstyrrer, bli bortvist av 
oppsynet. På det meste har fjorten naturfotografer vært i sving, på en og samme dagen. 

Det skjedde for noen år siden. Jeg har sjøl snakket med flere av fotografene i høst, og 

bedt dem om å være ytterst forsiktige. Ikke alle gjorde som jeg sa, forteller utvalgsleder 
Hallvard Urset, som ikke legger skjul på at han er mektig irritert. 

Stramt program 

- Strukturtellinga utføres av mannskap fra Norsk institutt for naturforskning. Tellinga er 
ledd i et større overvåkingsprogram for hjortevilt, hvor Forollhogna er ett av syv 

overvåkingsområder. Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Tellinga 

om høsten skjer umiddelbart etter jaktslutt, og det meste skal klaffe, for programmet er 
stramt. NINA hadde avsatt tre dager til å gjøre jobben i Forollhogna. Det holdt så vidt, 

men antall telte dyr kunne ha vært enda større om mannskapet hadde fått jobbe 
utforstyrret, påpeker Urset. 

1149 dyr telt 

NINA opplyser på sin nettside at årets strukturtelling i Forollhogna omfatter 1149 dyr. 

Uten episoden på Bjørnåsfjellet kunne antall telte dyr vært på nesten 1400. Det til tross 
er utvalgsleder Hallvard Urset godt fornøyd med strukturen i villreinstammen. 

- Årets strukturtelling viser at vi nærmer oss målsettingen  i vedtatt bestandsplan for 

årene 2006 til 2012. Det er bestemt at vi skal ha følgende sammensetning etter jakt: 45 
prosent voksne simler, 21 prosent voksne bukker og 21 prosent kalver. Årets telling viser 

at vi har 47,3 prosent simler, 20 prosent voksne bukker og 19,7 prosent kalver. Vi er 
nesten der vi skal være strukturmessig, konkluderer utvalgslederen. 

mailto:arnny@online.no
http://www4.nina.no/c2002/Web%20Internet/Hjortevilt_NINA/Villrein/forollhogna/Fh2008%20strukturtelling.htm


Jaktresultatet ikke klart 

Årets fellingskvote på 950 dyr var den største på 20 år i Forollhogna. Målet er å 
stabilisere vinterstammen på 1700 til 1800 dyr. Mange venter i spenning på 

fellingsresultatet, som fortsatt lar vente på seg. Erfaringsvis tar det lang tid fra jaktslutt 
til fellingsprosenten foreligger, ikke bare i Forollhogna, men i de fleste villreinområdene i 

Sør-Norge. Villreinforvaltningen er ikke tjent med å ha det på denne måten, og 

Forollhogna-utvalget har bedt alle involverte parter om "å raska på". Hognareinen.no 
lover på sin side å komme tilbake til saken, så snart fellingsprosenten foreligger.  

Sjeldent syn 

 

UNIKT: Forollhogna er det eneste villreinområdet i Norge hvor det forekommer parring av kalv. Forklaringen er 

sammensatt, men tidlig fødsel er trolig hovedårsaken. Enkelte simlekalver rekker å bli kjønnsmodne. Foto: Arne Nyaas 
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