
Ønsker nye utgaver av "Hognareinen"-  men ikke 
sammen med jaktkortene  

 

Årsmøtet i Forollhogna villreinvald ble avviklet på Kvikne lørdag, her utvalget. Fra venstre: Per Bjarne Bonesvoll, 

Budal,  utvalgsleder Hallvard Urset, Vingelen, utvalgssekretær Terje Borgos,  møteleder Pål Strand fra Kvikne, Tor 

Granvold, Kvikne og møtesekretær Kristin Lund Austvik fra Kvikne. Foto: A. Nyaas 

KVIKNE: I årene 1985 til 2003 ble bladet "Hognareinen" utgitt 11. ganger. I fjor 
ble det gjort et nytt forsøk i samarbeid med nemnd og nasjonalparkstyre. Av 

opplaget på 1500 ble ble knappe 700 solgt. Rettighetshaverne ønsker nye 
utgaver av bladet, men forslaget om at distribusjonen av bladet skal knyttes 

opp mot jaktkortene, ble nedstemt (23) på årsmøtet lørdag. Mindretallet (17) 

sa seg villig til å selge "Hognareinen" sammen med jaktkortene. Et nesten 
samstemmig årsmøte ønsker derimot å videreføre produksjonen av bladet. 
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- Det nytter ikke å produsere for lager. Et blad som ikke selger, har ikke 
livets rett, påpekte undertegnede, som også var redaktør for den 12. 

utgaven av "Hognareinen". Undertegnede beklaget at redaksjonskomitéen 

ikke nådde fram overfor lokalpressen med ønsket om en redaksjonell 

omtale av innholdet. - Av totalt 80 innholdssider var det 11 sider om 
villrein. Det øvrige innholdet gikk på seterbruk, vegetasjon, dyreliv, 

ferdsel, kulturminner og historikk, med andre ord temaer som er felles for 

hele Forollhogna-området. Tilbakemeldingene har vært gode, men salget 

avgjør, mente undertegnede. (Les mer om Hognareinen 2014) 

Behandlet ikke Røros-søknaden 

For fjerde året på rad har Røros villreinvald bedt årsmøteutsendingene i Forollhogna 
vurdere søknaden fra Røros om medlemskap i Forollhogna. I år ønsket Røros villreinvald 

at årsmøtet i Forollhogna villreinvald skulle oppnevne en komité med mandat til å 
forhandle med Røros om et eventuelt prøveår eller permanent innmelding. - I år kom 
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søknaden fra Røros inn etter fristen, og saken bør ikke behandles av årsmøtet, påpekte 
Kåre Merket fra Soknedal. Et samstemt årsmøte sa seg enig i dette. 

35 000 kroner til ferdselsprosjektet 

Ferdselsregistreringsprosjektet (les mer om prosjektet her) går nå inn i sitt tredje og 

siste år. Forollhogna Villreinvald har støttet prosjektet fra starten med håp om at 
prosjektet kan kanalisere noe av trafikken fra aksen Såttåhaugen-Synnerdalen til 

randsonene av verneområdene/seterdalene. Prosjektet har søkt villreinvaldet om 50.000 
kroner i støtte for 2015. Utvalget innstilte på 35.000. Et flertall på 26 sa ja til forslaget 

fra Hallvard Urset & Co, mens et mindretall på 12 stemte på forslaget fra Singsås, Budal 
og Soknedal om ikke å bevilge penger i år.  

Avgifter og fellingskvote 

Et enstemmig årsmøte sa ja til forslaget om å øke fellingsavgifta til 100 kroner og 

oppsynsavgifta til 200 kroner per tildelt villrein. I argumentasjonen for økte avgifter viste 
villreinutvalget til regnskapet som viser et underskudd på 161.000 kroner for det siste 

driftsåret. 

Et enstemmig årsmøte sa også ja til forslaget om 700 dyr i fellingskvote for høsten 2015 
(samme kvote som i fjor) med følgende fordeling: 40 prosent kalv, 30 prosent simle, 20 

prosent liten bukk og 10 prosent stor bukk. 

Bonesvoll og Granvold ut, Bjerkseth og Aasen inn 

Etter henholdsvis 6 og 4 år i villreinutvalget, valgte Per Bjarne Bonesvoll, Budal og Tor 
Granvold, Kvikne å takke nei til gjenvalg. For Bonesvoll har avgjørelsen sammenheng 

med at han nå går ut av Budal fjellstyre. Et enstemmig årsmøte valgte Helge Bjerkseth 
fra Singsås og John Arne Aasen fra Haltdalen som nye medlemmer i Forollhogna 

villreinutvalg. 

Jubileumsfeiring i høst 

Forollhogna villreinvald (villreinområde) runder 50-årsmerket i høst, og jubileet skal 
markeres, enten på det tidligere HV-senteret i Ålen, alternativt på Støren Hotell. For 

femti år siden møttes rettighetshavere fra Budal, Singsås, Soknedal, Ålen, 
Dalsbygda/Såttåhaugen og Kvikne på Støren (4. desember 1965). Dette ble begynnelsen 

på grunneiersamarbeidet i Forollhogna slik vi kjenner det i dag. For villreinutvalget 
(Urset, Bjerkeseth og Aasen) blir opplegget for jubileumsfeiringa ei prioritert oppgave i 

månedene som kommer - men dagen er bestemt: lørdag 14. november.  
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