
Stor trafikk til Hogna-toppen 

 

Forollhogna ble nasjonalpark for 12 år siden (2001). Vernet har resultert i en kraftig økning av fotturister til Hogna-

toppen, både fra Såttåhaugen i Dalsbygda og fra Synnerdalen i Budal. I sommer ble det plassert automatiske tellere, 
den ene ved stien fra Såttåhaugen, den andre ved stien fra Synnerdalen. Nå foreligger resultatet for juli, august og 

september i år. 

  

I siste halvdel av juni i år ble det plassert automatiske tellere ved stien fra 

Såttåhaugen og ved stien fra Synnerdalen. Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) plasserte tellerne etter henstilling blant annet fra Dalsbygda Jaktlag, 

villreinutvalget og villreinnenmnda. Trafikken av besøkende til Hogna-toppen er 
stor, både fra Såttåhaugen i Dalsbygda og fra Synnerdalen i Budal. I juli, august 

og september registrerte tellerne totalt 6306 passeringer, som gir et snitt på 68 
passeringer hver dag. Trafikken er størst fra Såttåhaugen. 

Tekst og foto:: Arne Nyaas arnny@online.no 

"Antall passeringer må ikke forveksles med antall personer. Samme person kan ofte bli 
registrert to ganger, på veg inn i området og på veg ut av området. Antall passeringer er 

på en måte uttrykk for belastningen på stien". Dette presiserer Vegard Gundersen (Norsk 
institutt for naturforskning) i den foreløpige rapporten som han sendte i dag. 

mailto:arnny@online.no


  

Dette viser tellingene (antall passeringer i juli, aug. og sept.): 

Mot Forollhogna fra nord (Synnerdalen): 

 SUM: 2615 
 Max: 164 
 Min: 0 
 Middel: 28 

Mot Forollhogna fra sør (Såttåhaugen): 

 SUM: 3691 
 Max: 155 
 Min: 1 
 Middel: 40 

  

NINA vil bekrefte tallene sommeren 2014 

NINA-forsker Vegard Gundersen påpeker følgende i eposten til undertegnede i dag: 

"Dette må betraktes som et pilotprosjekt. Vi vil veldig gjerne verifisere tallene neste år. 
Ganske høye tall altså, og typisk helgeutfart - og også reinsjakta slår inn, spesielt fra 

nord". 

  

Stor trafikk sommeren igjennom 

Ved å summere tallene nordfra og sørfra får vi følgende resultatet - med antall personer i 
parantes. Vi forutsetter at alle går til toppen og tilbake; m.a.o at alle blir registrert to 

ganger. Det presiseres at denne summeringen er gjort av undertegnede og ikke av 

NINA: 

 SUM: 6306 (3153 personer) 
 Max: 319  (159 personer) 
 Min: 1 
 Middel: 68 (34 personer) 

  

Ønsker å kartlegge både trafikk og villreinens arealbruk 

Etter forslag fra Dalsbygda Jaktlag skal villreinutvalget nå jobbe videre for om mulig å få 

GPS-merket flere simler i Forollhogna. Et enstemmig årsmøte (Vingelen lørdag 20. april 
2013) sa seg enig i denne målsettingen. I begrunnelsen for GPS-merkingen påpekte 

dalsbygdingene blant annet: 

 "Forollhogna ble vernet som nasjonalpark i 2001. I årene etter at vernevedtaket ble 
fattet, har trafikken fra Såttåhaugen til Forollsjøen økt kraftig i sommermånedene. Det 

samme er tilfellet fra Synnerdalen i Budal. Etter at vernet ble innført har Dalsbygda 
Jaktlag registrert en kraftig nedgang i antall fellinger øst for "kjøresporet". Før vernet - 



og turistene kom, var det under villreinjakta årlige fellinger i området Forollsjøen, 
Buhogna og Fjellsjøhøgda. Høsten 2012 var det bare ei felling i dette området. Vinteren 

2012 var det derimot mye dyr i det samme området. Vi må få svar på følgende: Er det 

sommertrafikken fra nord og sør - til toppen av Forollhogna - som gjør at villreinen skyr 
sentralområdet, og som hindrer det viktige trekket vestøst/østvest?" Under ref. fra 

årsmøtedebatten: 

- Dette er et fornuftig opplegg, og i alles interesse. Vi må finne ut av dette med 
ferdselen, presiserte nemndleder Per Ousten, som ellers kunne opplyse at villreinnemnda 

planlegger trafikktelling av biler og folk både sørfra og nordfra (Vangrøftdalen og 
Synnerdalen). - Dette kommer vi til å gjøre i samarbeid med NINA, DN og 

nasjonalparkforvalter. Vi er nødt til å skaffe oss et godt nok kunnskapsgrunnlag. Synsing 
er ikke nok. Ei GPS-merking kommer til å koste en god del, men villreinnemnda er villig 

til å dele på utgiftene. Vi er nødt til å få opp kunnskapen, presiserte Per Ousten. 

- Vi sier ja til GPS-prosjektet, under forutsetning av ekstern finansiering, påpekte John 
Stenrud, leder i Kvikne Utmarksråd. 

Les hele referatet fra årsmøtet i Vingelen lørdag 20. april 2013,  se saken under. 

02.12.2013 

 


