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- Reinjegernemålengreinnifjellet
Jaktoppsynet i Forollhogna vil at jegerne skal dra lengre inn i fjellet for å felle rein.
I dag klumper de seg for mye sammen i nærheten av parkeringsplassene.

– Jegerne er for dårlig til å posisjonere seg.
De legger seg til et par kilometer fra
bilveiene og bruker mindre tid enn før på å
prøve å få tak i dyret de har rett til å felle,
sier oppsynsmann på Kvikne Ingebrigt
Storli.
Han jobber i området der reinen har stått un-
der mesteparten av jakta i år. På Kvikne er det
skutt bra med dyr, mens det har vært dårlig
felling i områdene i nord og øst i Forollhogna.
– Vi ser at reinen gradvis har forandret ad-

ferd. Dyrene går sammen i større flokker og
farten er større, sier Storli.

– Prioriter jakta mer
Han mener det kommer av at jegerne bruker
færre dager på jakt enn før. De har mindre tid
til rådighet og de drar gjerne til fjells i hel-
gene.Det betyr flere jegere på samme område
som jager på de sammedyrene.
– Det virker som mange jegere ikke ønsker

å gå langt. Jeg synes ikke de er veldig spreke,
men jeg tar ikke med alle jegerne i den kate-
gorien. Det er også en stor andel som tar seg
god tid til å finne det dyret de skal felle. De
oppsøker områder der det er mindre folk. Da
blir det mindre stress og etter min mening en

bedre jaktopplevelse. Jegerne må prioritere
jaktamer, sier Storli.

Treg start
Han får støtte av lederen for fjelloppsynet,
Terje Borgos:
– Alle er vi blitt mer makelige. Det jaktter-

renget som ligger nært vei, blir mest brukt. Vi
kunne med fordel hatt mer jakt lengre inn i
fjellet, sier Borgos.
Reinsjakta har gått forholdsvis tregt i år,

uten at det bekymrer Borgos.
– Det har økt på noe med fellinger de siste

dagene, men vi ligger litt etter fjoråret med
tanke på fellinger, sier Borgos.

600 fellingstillatelser
I en femårsplan er det ønske om å øke antallet
vinterdyr i Forollhogna fra 1700–1800 rein til
2000. I løpet av sommeren øker bestanden
med rundt 36 prosent (det betyr at antallet
øker fra 1800 til cirka 2450). I år det er gitt
600 fellingstillatelser i Forollhogna.
– Sånn som det ser ut nå vil vi nå målet

på 2000 dyr raskere enn antatt, sier
Borgos.
All rein trekker mot vinden.

Slik været har vært i den siste perioden, har
det ført til at størsteparten av dyrene har stått
innmotKvikne – i sør/sørøst.
– Det betyr ikke at all reinen står samlet der.

Slengere kan det finnes overalt i fjellet, så det
betyr ikke at det er helt tomt i nord og i øst,
sier Storli.

Informasjon på telefon
Jegere som lurer på hvor dyrene står i terren-
get kan ringe Villreintelefonen: 82 08 20 90.
Den drives av oppsynstjenesten, og oppdate-
res hver kveld i 19-tiden.
– ErVillreintelefonender det opplyses hvor

reinen står bra i forhold til at folk klumper
seg?
– Ja, jeg synes det. Min jobb er å informere

jegerne og bidra til at vi får tatt ut den kvoten
vi skal, sier Storli.
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Villrein: En villreinflokk i fjellet i Forollhogna nasjonalpark. Foto: SAMFOTO

Telling på1898 dyr
Årets kalvetellingfør jaktstart
i Forollhogna viste 53kalver
per100simle/ungdyr. Tellingable
gjennomført av Norskinstitutt for
naturforskning (NINA).Flyfoto-
graferingenresulterte i1898dyr

totalt: 540 kalver,1018simle/ung-
dyr og340 bukker.Kalvetilveksten
har variert myepå2000-tallet, fra
66,5 kalverpr100simle/ungdyr i
2000til 52,7 kalver pr100 simle/
ungdyr i2010. Kilde: Hognareinen.no.


