
Røros skaper uro 

 

Villreinutvalget i Forollhogna får ikke fullmakt til å innlede forhandlinger med Røros villreinvald om en 

overgangsordning i villreinjakta. Lørdag sa samtlige jaktrettshavere (bildet under) nei til dette ønsket/forslaget fra 

utvalget. Fra venstre øverst: Møteleder John Bjørkan, sekretær Terje Borgos, utvalgsleder Hallvard Urset, kasserer Tor 

Granvold, møtesekretær Arild Røttum og Kristin Merete Røttum (Bjørkan Regnskap AS). Foto: Arne Nyaas 

  

Opprettelsen av Røros villreinvald (øst for Kjurrudalen/Kjølidalen) har skapt 

stor uro innad i Forollhogna villreinvald. Den gode fellesjaktavtalen på 
midtukedagene blir nå sterkt redusert som en direkte følge av ønsket fra 

rørosingene om å bli innlemmet i "villrein-fellesskapet" vest for 
Kjurrudalen/Kjølidalen. Det vises til at rørosingene ikke har villrein på sitt 

område. Et annet forhold som skaper stor frustrasjon, er vedtaket i 
villreinnemnda om kote 800 som yttergrense for det tellende villreinarealet på 

Røros-sida, mens naboene på vestsida (Dalsbygda og Vingelen) i alle år har hatt 
kote 900 som yttergrense. Uroen ser også ut til å få følger for overgangsavtaler 

internt mellom naboområder i Forollhogna. Valgene som nå tas rundt om i 

jaktfeltene i landets nordligste villreinområde, dreier seg mye om 
"posisjonering" for å møte en eventuell senere ordning med Røros villreinvald. 

Og Dalsbygda, som har felles grense med Røros-valdet, har kommet skikkelig "i 
klemma". 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Forollhogna har i alle år vært kjent for godt samarbeid og gode overgangsordninger i 
villreinjakta. Opprettelsen av Røros villreinvald setter samarbeidsordningene i Hogna-

området på ei alvorlig prøve. Muligheten for at Røros-området blir innlemmet, kan bli 
avgjørende også for valgene som tas innad mellom jaktrettshaverne i Forollhogna. 

  

mailto:arnny@online.no


Et klart nei til forhandlinger 

Årsmøtet, som i år var lagt til Åsheim i Budal, sa lørdag enstemmig nei til forslaget fra 
villreinutvalget som bad om fullmakt til å forhandle med Røros villreinvald om en 

overgangsordning i villreinjakta. I fellesuttalelsen fra Kvikne Utmarksråd, Magnillsjøan 
Setersameie, Vingelen Sameie og Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie (sendt villreinutvalget i 

februar i år), påpekes det derimot at "dersom forollhognareinen skulle begynne å ta i 

bruk områder øst for Kjurrudalen, vil det være rimelig om rørosingene gis mulighet for 
overgangsavtaler". 

  

Nytt bestandsmål: 2000 vinterdyr 

Forvaltningen av villreinen i Forollhogna har siden årsmøtet i 1982 (Budal) hatt 1700 til 

1800 vinterdyr som bestandsmål. Etter 30 år med denne stammestørrelsen som 
forvaltningsmål, vedtok årsmøtet lørdag å heve vinterstammen til 2000 dyr. Et mindretall 

(Vingelen Sameie og Magnillsjøan Setersameie) gikk imot og stemte for fortsatt 1700 til 
1800. Målet nå er øke vinterstammen over tid, slik at forvaltningsmålet er nådd om fem 

år, med andre ord innen utgangen av bestandsplanperioden 2012-2016. 

  

Tellende villreinareal skal gjennomgås 

Etter innspill fra Vingelen Sameie, Magnillsjøan Setersameie, Kvikne Utmarksråd og 

Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie vil beregningsgrunnlaget for det tellende villreinarealet 
(som igjen bestemmer jaktkvotene) bli gjennomgått innen utgangen av 

bestandsplanperioden 2012-2016. Målsettingen er tatt med i den nye driftsplanen, og 
ansvaret for at arbeidet blir gjort er overlatt til villreinutvalget. Det reviderte 

beregningsgrunnlaget (som må vedtas av villreinnemnda) vil danne grunnlaget for 
kvoteberegningen fra og med jaktåret 2017. 

  

600 dyr i jaktkvote til høsten 

Vedtaket om 2000 vinterdyr innen utgangen av 2016, med andre ord ei forsiktig 

oppbygging, resulterte igjen i at høstens jaktkvote ble foreslått til 600 dyr, og med 

samme prosentvise fordeling som tidligere: 40 prosent kalv, 30 simle og 30 prosent bukk 
(1/3 storbukk og 2/3 litjbukk). Dette forslaget ble vedtatt av villreinnemnda, som i tillegg 

fastsatte kvoten på Røros-valdet til 34 dyr (samme antall som i fjor). Dette betyr at 
jaktfeltene i Forollhogna får nøyaktig samme kvoten som i fjor. Det samme får 

villreinutvalget (11 dyr).  

  

Hallvard Urset fortsetter som utvalgsleder 

Hallvard Urset (Vingelen) som i 1995 overtok formannsklubba etter Jon Karstein 
Skogåstrø (Ålen), og som har ledet utvalgsarbeidet i Forollhogna på en utmerket måte i 

alle år siden, sa lørdag ja til to nye år som leder. Vara for Urset blir sambygdingen Harald 

Sørli. De øvrige i utvalget er Per Bjarne Bonesvoll fra Budal og Tor Granvold fra Kvikne. I 
styresammenheng må det bemerkes at villreinutvalget har meget god hjelp i Terje 

Borgos som betalt sekretær via fjellstyrekontoret i Ålen. Valgkomitéen det kommende 



arbeidsåret består av Leif Ivar Østgårdstrøen, leder (Dalsbygda), Odd Toralf Lein 
(Kotsøy) og Arnt Strand (Kvikne). Revisorer er Arne Forodden (Budal) og Marit Gresli 

Halset (Soknedal).         22.04.12 

 


