
En trofast Hogna-beundrer 

 

En selvskreven gjest på årsmøtet i Dalsbygda forrige lørdag var Jens Loddgard (72) fra Melhus i Sør-Trøndelag. - 

Forvaltningsmessig er Forollhogna et foregangsområde. Her blir folk alltid enige, understreker melhusbyggen som 

deltok på sitt 41. årsmøte i Hogna-regi. Foto: Arne Nyaas 

Jens Loddgard (72) fra Melhus i Sør-Trøndelag er sammen med Arne Nordstad 
fra Tynset den som har vært på flest årsmøter i Forollhogna villreinrområde. 

Forskjellen er at Arne er grunneier, mens Jens møter opp - år etter år - av ren 
egeninteresse. Her forteller han hvorfor. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

- Med unntak av året da far min ble gravlagt, har jeg deltatt på samtlige årsmøter i 
Forollhogna villreinområde. Det første var i 1969. Da jobbet jeg på viltkontoret i 

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF), hvor jeg blant annet syslet med villrein. 
Husker godt jobben med å skrive ut alle tillatelsene til rettighetshaverne, over 600. I 

1969 ble jeg invitert av villreinutvalget til å være med på årsmøtet i Forollhogna, og jeg 
ble så imponert at jeg siden har deltatt på årsmøtene av ren egeninteresse. Jeg er sjøl 

grunneier i Vassfjellet, og jeg vet hvor vanskelig det kan være å bli enig. Det spesielle 
med villreinforvaltningen i Forollhogna er den gode organiseringen og ikke minst, det 

gode samarbeidet. Dette er rett og slett imponerende, mener Jens Loddgard som med 

glede minnes flyturene som han fikk være med på, både i Forollhogna-området og i 
Lesja-fjellet. 

- Én person har utmerket seg spesielt i Forollhogna, og det er Jon J. Meli. Han har vært 

til stor inspirasjon for meg og mange andre. Husker godt at når samtalen kom inn på 
ham i direktoratet, ble det rene andaktsstemningen. I forvaltningssammenheng er Jon J. 

Meli en guru, understreker Jens Loddgard, som med hytte i Rugeldalen garantert blir 
gjest også på framtidige Hogna-årsmøter. 23.04.2010 
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