
Største fellingskvote på 20 år 

 

Et enstemmig årsmøte sa seg enig i kvoteforslaget på 950 dyr. Det skjedde uten diskusjon.  

Høstens kvote på 950 dyr er den største på 20 år i Forollhogna. Beregningene 
viser at det skal være cirka 2100 vinterdyr i området før kalving. Bestandsmålet 

er 1700 til 1800 dyr. Arbeidsutvalgets kvoteforslag på 950 ble derfor 

enstemmig vedtatt i årsmøtet på Kvikne lørdag. Den nyoppnevnte 
villreinnemnda har godkjent kvota. 
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Årsmøtet på Kvikne fjellhotell ble avviklet uten diskusjoner av større betydning. 

Rettighetshaverne i Forollhogna er enige om det meste. Arbeidsutvalget jobber målrettet 
og godt. Derfor fikk både  Hallvard Urset og Jon Kåre Flatberg fornyet tillit i to nye år, 

som henholdsvis leder og kasserer. Begge ble gjenvalgt enstemmig og uten 

motkandidater. Det samme gjorde vararepresentantene Tor Granvold og Sverre Almås, 
samt revisorene Arne Forodden og Einar Bjerkenås, mens Ingar Frengstad ble klappet inn 

som nytt medlem i valgkomitéen. 

Problematisk vintertelling 

Beklageligvis greide ikke arbeidsutvalget å gjennomføre ei fullgod vintertelling før 

årsmøtet, noe undertegnede redegjorde for (se her). Det var ventet at problemene i 

vinter ville skape diskusjon ved kvotefastsettelsen, noe som ikke skjedde. 
Utvalgssekretær Heidi Ydse la fram beregninger som overbeviste både rettighetshaverne 

og ei fulltallig villreinnemnd om at ei kvote på 950 må til i høst for å nå bestandsmålet på 
1700 til 1800 vinterdyr i løpet av planperioden som går ut i 2012. 

Årets kvote  

Kvota på 950 dyr ble vedtatt med følgende fordeling: 33 prosent simle (30 prosent i 

2007), 40 prosent kalv (samme prosentandel som i 2007), 20 prosent liten bukk (samme 
prosentandel som i 2007) og 7 prosent stor bukk (10 prosent i 2007). Forollhogna har 

med andre ord bestemt seg for å redusere simleandelen noe, og samtidig bygge opp 
andelen av store bukker. 

Været skapte problemer for jaktuttaket i Forollhogna i fjor høst, og av kvota på 800 ble 

652 dyr felt (fellingsprosent på 81,5). Dette var historisk svakt i Forollhogna, og 10 
prosent lavere enn forventet. 
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- I høst øker kvota. I beregningene som vi har gjort, forventer vi en fellingsprosent på 
85. Blir fellingsprosenten større enn forventet, skjer ingen ting annet enn at vi når 

bestandsmålet raskere enn beregnet, påpekte Heidi Ydse. 

15 "utvalgsdyr"    

Deler av utvalgsarbeidet i Forollhogna villreinområde finansieres med dyr som selges via 
arbeidsutvalget. Jegerne som får tildelt dyr via utvalget, får jakte i hele området 

uavhengig av eiendomsgrenser. Etter at kvota på 950 var banket, ville arbeidsutvalget 
vite om de skulle forholde seg til en andel på 3 prosent (28 dyr) eller 9 til 15 dyr som ble 

nærmere angitt da vedtaket ble fattet for noen år siden. Til opplysning kan det nevnes at 
salget av fellingsretter i fjor ga utvalget ei samlet inntekt på 80 328 kroner. 

- Utvalget trenger ikke selge 28 dyr i år for å finansiere arbeidet sitt. 15 dyr får holde. 

Overskuddet er stort nok, mente Per Bjarne Bonesvoll fra Budal. Av samme mening var 
Arnt Strand fra Kvikne. Sistnevnte påpekte også at det kan oppstå problemer dersom 

mange "utvalgsjegere" dukker opp på samme område til samme tid. 

Oppsynsleder Terje Borgos fant på sin side grunn til å minne årsmøtet om at en kvote på 
950 nødvendigvis vil bety enda større innsats fra oppsynets side, og at utvalget i høst 

ikke kan regne med samme gratisinnsatsen fra SNO som i fjor. 

- Pengene kan komme godt med, mente Borgos. 

Også utvalgsleder Hallvard Urset ba om ordet for å minne årsmøtet om at utvalget 
bevisst forsøker å prioritere førstegangsjegere i sin tildeling. Dette hjalp ikke, for 

flertallet mente som Bonesvoll og Strand, at 15 dyr får holde. 

Smidigere overgangsordning?  

Med 2007-jakta friskt i minne kom utvalgsleder Hallvard Urset med følgende oppfordring 
til rettighetshaverne: 

- Jeg ber samtlige om å få til enda smidigere overgangsordninger enn i fjor. Og vi bør ha 

ei plan B dersom været skaper store problemer i jakta. Arbeidsutvalget kan ikke komme 
med pålegg, men vi håper likevel at dere griper tak i problemstillingen 

Dette fikk Arnt Strand fra Kvikne til å reagere: 

- Utspillet fra arbeidsutvalget på tampen av jakta i fjor følte vi som ubehagelig. Vi hadde 

ikke verktøyet, og kunne ikke reagere raskt. 15 lag er organisert i Kvikne Utmarksråd. 
Overgangsordninger må avtales tidlig, påpekte Strand som ellers benyttet anledningen til 

å nevne at kviknedølene følte seg urettmessig uthengt i media på grunn av det som 
skjedde på tampen av fjorårsjakta. 

- Mange reagerte med sinne, men jeg husker ikke om det var avisene eller hjemmesida 

som hengte ut kviknedølene, innrømmet Strand. 

- Vi må gå bort fra dato-ordningen, og heller bestemme hvor mange jegere som kan 
jakte på de enkelte terrengene til daglig. Jeg mener at arbeidsutvalget må gjøre en jobb i 

forkant, var rådet fra Per Bjarne Bonesvoll.  
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Ny spørreundersøkelse 

I løpet av lørdagen ga både Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Jo 
Skorem fra Norsk Villreinsenter Nord, Per Ousten -nyvalgt leder i villreinnemnda for 

Forollhogna, Tom Hjemsæteren - viltforvalter hos Fylkesmannen i Hedmark og sekretær i 
villreinnemnda for Forollhogna, og Erik Ydse - SNO-koordinator i Forollhogna, 

orienteringer for årsmøtet. 

Olav Strand er engasjert av området for om mulig å kartlegge årsakene til 
vektnedgangen som er registrert. Hans orientering kommer vi tilbake til i en egen sak på 

hognareinen.no, men kan allerede nå opplyse at det vil bli gjennomført ei ny 
spørreundersøkelse blant hognajegerne til høsten. 

Streif-ulv  

På spørsmål fra årsmøtet bekreftet Erik M. Ydse at en ulv har streifet gjennom 

villreinområdet for ikke lenge siden.  

- SNO fulgte ulvesporene fra Knutshø, over Eidsfjellet og mot Eventjønnhøa. Derfra har 
ulven trolig vandret nordover, fortalte Ydse som ellers opplyste at det i løpet av vinteren 

er registrert en hilokalitet av jerv i villreinområdet. 13.04.08 

 

Fra venstre årsmøtereferent Frode Aalbu, utvalgsleder Hallvard Urset, møteleder Tor Granvold, Kristin Merete Røttum 

fra Bjørkan Regnskap AS og utvalgssekretær Heidi Ydse. 

13.04.2008 

 

 
 


