
Vanskelig jaktavslutning 

 

Av kvoten på 950 dyr i Forollhogna er trolig mellom 800 og 860 felt. Det er ensbetydende med høy fellingskvote også i 

2009. Foto: Arne Nyaas 

FOROLLHOGNA: Dyr i tette hoper, mange jegere som ikke lyktes og 
naturfotografer som sperret for trekk, preget årets jaktavslutning i Forollhogna. 

Utvalgsleder Hallvard Urset ber jegerne om snarest å levere jaktkortet i utfylt 
stand til rettighetshaver. Han minner også om spørreundersøkelsen med 

svarfrist 25. september. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Årets fellingskvote i Forollhogna på 950 dyr var den største på 20 år. Først når alle 

jaktkort - brukte og utbrukte, er levert til rettighetshaverne og videresendt derfra, kan 
villreinutvalget regne ut årets fellingsprosent. Allerede nå kan det med rimelig sikkerhet 

slås fast at fellingsprosenten neppe passer 90-streken, og at det blir høy jaktkvote også 
neste år. 

- Lever kortet nå! 

- For villreinutvalget er det avgjørende at vi får inn jaktkortene så raskt som mulig. 

Derfor ber jeg jegerne om snarest å fylle ut og returnere til rettighetshaver, som igjen 
leverer til oss. Jeg minner også om at kjeven skal leveres renskrapet og godt tørket, og 

at svarfristen på spørreundersøkelsen er torsdag 25. september. Alle som sender inn 
svar og foto, deltar i trekningen av flere flotte premier, lover Urset. 

Naturfotografer sperret 

Utvalgslederen har tretten dagsverk som oppsyn i høst, og Hallvard Urset var også ute i 

terrenget på tampen av jakta.  

- Med utvidet overgang sørover var det naturlig nok mange jegere i jaktterrenget, men 
langt fra alle lyktes. På tampen av jaktsesongen er dyrene ekstra vare, og samles raskt i 

tette hoper. I tillegg har brunsten startet og bukkene jager simlene. Det er ikke enkelt å 
være jeger under slike forhold. I tillegg opplevde vi at dyr på tur sørover ble sperret inne 

på Grøntjønnan-terrenget av flere naturfotografer. I og med at jakta på Grøntjønnan var 
over, og at det ikke er overgang for andre dit, ble hopen stående der. 

Hallvard Urset legger ikke skjul på at han gjerne ser at naturfotografene, som det stadig 

blir flere av i Forollhogna-området, venter med å komme til jakta og den påfølgende 
strukturtellinga er unnagjort. 

mailto:arnny@online.no


- Både jegerne og de som utfører tellinga, bør ha førsteprioritet. Dette har jeg gitt grei 
beskjed om i år også, men ikke alle naturfotografer følger henstillingen, beklager 

utvalgslederen. 22.09.08 

 


