
Spennende storbukkjakt 

 

LYKKELIG: Tormod Lindfors fra Sverige felte denne praktbukken på dalsbygdgrunn, og Per Forsetlund festet hele 

jaktscena til filmen. Ett skudd og rett i bakken. (Foto fra DVD-filmen) 

BUDAL FLERBRUKSHUS: Per Forsetlund (39) har igjen signert en jaktfilm som 
bør friste mange jegere. "Jakten på Hognabukken" er et tvers igjennom ærlig 

og usminket produkt. Åtte jaktscener viser gleden og slitet når storbukkjegerne 
lykkes. Med nykomponert musikk av Tore Reppe og kommentarer lest av Eiliv 

Flakne, er singsåsbyggens nye DVD-film avgjort verdt pengene. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

 

mailto:arnny@online.no


Per Forsetlund (39) fra Singsås hadde all grunn til å smile etter premierevisningen i Budal Flerbrukshus torsdag 14. 

desember, her sammen med sønnen Jørgen (9). Ventilasjonsmontøren som på fritida driver firmaet "Per´s 

Naturvideo", innrømmer at han var spent før visningen. Applausen etterpå gledet desto mer. Foto: Arne Nyaas 

Per Forsetlund har tidligere med hell invitert til premierevisning på sine jaktfilmer i Budal 
Flerbrukshus. Da han lanserte sin første film, "Reinsjakt i Forollhogna", satt det 250 

betalende i salen. Torsdag kveld var det over 100 interesserte som i tillegg til visningen 

av "Jakten på Hognabukken", fikk være med Bård Bakås og Jens Ludvig Larssen i Larbak 
villmarksopplevelser på kano- og fisketur i svensk lappland. Et annet positivt innslag 

sørget åttendeklassingene ved Singsås skole for. Med god hjelp av Forsetlund hadde 
elevene i dagene før premierevisningen trålet butikkene på Singsås i jakten på 

velsmakende og gratis gaver. I kaffepausa torsdag kveld sto budølene i kø, og hver 
eneste krone som elevene fikk inn på kaffesalget, er nå satt inn på konto til turbruk i 

tiendeklasse. 

 

Budølene møter opp når Per Forsetlund inviterer til premierevisning. Foto: Arne Nyaas 

Nye jaktscener 

Per Forsetlunds første film, "Reinsjakt i Forollhogna", falt avgjort i smak hos publikum og 

er så langt solgt i over 2000 eksemplarer. Rypejaktfilmen "Jakten på fjellets fugl" har 
gått enda bedre og har nå passert 2500 solgte eksemplarer. Jaktfilmen fra Sør-Afrika, 

som filmskaperen sjøl hevder "er sterkt undervurdert", har hittil solgt i noe over 500. 
Opplaget denne gangen er på 1000. 

- "Jakten på Hognabukken" vil bli lagt ut for salg i forskjellige butikker rundt omkring i 

området. I tillegg kan folk få kjøpe filmen ved å henvende seg til meg, enten via telefon 
eller ved å sende en e-post, forsikrer Forsetlund. 

- "Jakten på Hognabukken" er ikke en oppfølger av den forrige Hogna-filmen min. 

Samtlige opptak er nye. Blant annet fikk jeg "skutt" tre scener i høst. Mesteparten av 
jegerne er bygdajegere bosatt nord for Hogna, men også en fra Trondheim og en fra 

Sverige. For mange er storbukkjakt i Forollhogna sjølve drømmen, forsikrer filmskaperen. 
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Lillian Bakken fra Budal jaktet i Vingelen i høst hvor hun og resten av jaktfølget fikk øye på en skadet storbukk. Via 

oppsynet fikk Lillian beskjed om at hun kunne felle storbukken. Det gjorde Lillian med et perfekt plassert skudd. (Til 

opplysning: Bildet er fotografert i skrå vinkel mot filmduken). 

 

Magnus Trøan fra Vingelen frakter ned en av storbukkene. (At bildet er uskarpt skyldes undertegnede og ikke 

filmskaperen). 



 

Svein Sørbotten fra Budal kjøpte like godt to filmer, en til seg sjøl og en i gave. Selgerne er fra venstre Jørgen Løvø 

(15), Vegar Forsetlund (15) og Jørgen Forsetlund (9). Foto: Arne Nyaas 

Elgjaktfilm kommer 

I løpet av høsten neste år inviterer Per Forsetlund til ny premierevisning i Budal 

Flerbrukshus. Da lanserer han den nye elgjaktfilmen som han har jobbet med de siste 
fem årene. Undertegnende var sjøl sammen med Forsetlund på elgjakt i Stor-Elvdal i 

høst, og kan love at singsåsbyggen kommer til å by på noen knallgode elgjaktscener. 
15.12.06 

Se for øvrig: Per´s Naturvideo 
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