
- Sperregjerdet langs Rørosbanen må bygges 

 

 

På oppdrag av villreinutvalget i Forollhogna har oppsynsleder Terje Borgos i lengre 

tid forsøkt å trekke i trådene for om mulig å få realisert et effektivt sperregjerde 

langs Rørosbanen nord for Glåmos stasjon. Dyretragedien for noen dager siden med 

40 ihjelkjørte tamrein på jernbanelina sør for Vongravengrenda, har skutt fart i 

saken. Nå krever samferdselsministeren å bli orientert via Jernbaneverket. 

 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 
 

Hver høst trekker tamrein over jernbanelinja nord for Glåmos stasjon og videre vestover. 

Dette skaper store problemer både for villreinområdet og for tamreinnæringa. Dersom 
sperregjerdet nord for Aursunden realiseres som planlagt, vil dette gjerdet lede 

tamreinen over mot Forollhogna. Det er partene skjønt enige om. 

Ifølge Terje Borgos har overgangene av tamrein økt merkbart de siste tre til fire årene. 
Høsten 2003 passerte mellom 600 og 700 dyr Rv 30 og Rørosbanen, mens i underkant 

av 300 dyr var inne på vestområdet i fjor høst.  

- I høst ble cirka 40 tamrein skutt i områdene Kongens - Mugg. Dyrene ble felt de første 
dagene av elgjakta. I tillegg ble cirka 40 dyr drevet østover igjen. Meg bekjent skal 

anslagsvis 200 dyr fortsatt være inne på vestområdet. Bare flaks hindret at 40 av disse 

krysset dalen og trakk videre vestover nord for Øyungen, forteller Borgos som ellers 
opplyser at fire tamrein ble skutt under villreinjakta i høst i henholdsvis Budal, Vingelen 

og Kvikne. 

- Tamreinen stoppes stort sett før den passerer Hessdalen-Kjurrudalen, men årlig 
kommer det enkeltdyr eller små grupper med dyr lenger vestover. Sammenblandingen 
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villrein-tamrein er uheldig. I tillegg resulterer overgangene av tamrein i mye kjøring på 
barmark og med snøskuter på vårvinteren for å lete etter tamrein i villreinflokkene. 

Kjøringen skjer i det sentrale villreinområdet og i verneområdene. Bygging av et effektivt 

sperregjerde vil langt på veg løse problemene, både for oss og tamreinnæringa, håper 
Borgos. 

Nasjonalparkseksjonen i DN er blant instansene som Borgos har tatt kontakt med i 

gjerdesaken. I tillegg har han diskutert saken med representanter for tamreinnæringa, 
Statens Naturoppsyn og med berørte fylkesmenn i Sør-Trøndelag og Hedmark. 

- Nå bør det trommes sammen til et stormøte der alle problemstillinger omkring tamrein 
som trekker ut av reinbeiteområdet og inn på områder vest for Rv 30 og Rørosbanen blir 

diskutert. Her bør alle delta fra DN til berørte grunneiere og 

rettighetshaverorganisasjoner. Mattilsynet må også innkalles, foreslår oppsynslederen i 
Forollhogna villreinområde. 
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