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Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 
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Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, 

Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. 

Villreinutvalget for Rondane Nord står som valdansvarlig for Rondane Nord Villreinområde. 

Villreinnemda godkjente kvotesøknaden for 2016 på 464 dyr fordelt på 376 dyr nord for Ula og 88 

dyr sør for Ula.  

1. Organisering av jaktoppsynet 

Jaktoppsynet var organisert gjennom oppsynslederne der fjellstyrene i Dovre, Folldal, Sel og Vulufjell 
hadde den daglige administrasjonen av oppsynet innenfor hver kommune. Alle statlige og private 
grunneierlagsområder var med i den felles oppsynsordningen. 
 
Det har vært løpende kontakt mellom oppsynslederne i hver kommune for utveksling av informasjon 
om reinens bevegelser og utøvelsen av villreinjakta. 
 
2. Mannskap 
 
Dovre   Kari Svendsgard (oppsynsleder) 
   Asgeir Myhrmoen 
   Hans Olav Arnekleiv 
   I tillegg deltok:  Espen Rusten (SNO)  
     

Folldal   Odd Enget (oppsynsleder) 
   Stein Bakken 
   Ola Husom 
 
Sel/Vulufjell  Per Erik Sannes (oppsynsleder) 
   Kai Rune Båtstad 
   Hans Bondestad 
   Ivar Tho 
    
Oppsynskorpset nord for Ula har bestått av 
Kari Svendsgard (Dovre)  
Asgeir Myhrmoen (Dovre) 

Hans Olav Arnekleiv (Dovre) 
Ivar Tho (Sel) 

Odd Enget (Folldal) 
Ola Husom (Folldal) 
I tillegg deltok Espen Rusten (SNO) noen dager.  
 
Det er utført i alt 73,4 (46) dagsverk av oppsynet 550,5 (344) timer. Dette utgjør 0,16 (0,23) dagsverk 

pr. fellingstillatelse.  De totale oppsynskostnadene er kr. 316 537 (133 322). Dette utgjør kr 841 (677) 

pr. fellingstillatelse. Utgifter i forbindelse med forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de 

direkte oppsynsutgiftene, og er ikke tatt med i regnestykket over.  

Oppsynskorpset sør for Ula har bestått av 
Per Erik Sannes 
Kai Rune Båtstad  
Hans Bondestad 
Ivar Tho 
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Sel 
Det er utført 15,7 (17,2)) dagsverk av oppsynet 117 timer (129).  Dette utgjør 0,60 (0,30) dagsverk pr. 
fellingstillatelse. De totale oppsynskostnader er kr. 54 283 (72 111). Dette utgjør kr 2088 (1243) pr. 
fellingstillatelse. Utgifter i forbindelse med forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de direkte 
oppsynsutgiftene, og er ikke tatt med i regnestykket over.  
 
Vulufjell 
Det er utført 10,6 (13,3) dagsverk av oppsynet 79,5 (98,5) timer. Dette utgjør 0,18 dagsverk pr. 
fellingstillatelse (0,10). De totale oppsynskostnader er kr. 45 713 (55 062). Dette utgjør kr. 762 pr. 
fellingstillatelse (427). Utgifter i forbindelse med forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de 
direkte oppsynsutgiftene, og er ikke tatt med i regnestykket over.  
 
3. Oppsynsutgifter Rondane Nord 
 
Samla oppsynsutgifter i Rondane Nord i 2016 var på kr 416 353-. Dette tilsvarer kr 897,- pr. 
fellingstillatelse. 
Det er utført i alt 99,7 dagsverk med totalt 747,5 oppsynstimer. I alt er det foretatt 81 jegerkontroller 
etter felling. Det vil si at 36 % av felte dyr er kontrollert av oppsynet i felt. Kontrollvolumet bør ligge 
på 25 % av felte dyr, men tilfeldigheter gjør at dette kan variere noe fra år til år.  
 
4.  Samband og kontakt 
   
Oppsynet har benytta sikringsradio og mobiltelefon seg i mellom, og har hatt jevnlig kontakt om 
reinens forflytninger og utøvelsen av jakta. God kommunikasjon innad i oppsynskorpset gjør at 
oppsynet er mer fleksibelt og kan benyttes der det er mest behov. Oppsynet i Sel og Vulufjell opptrer 
som en samlet enhet og settes inn der reinsflokkene til enhver tid befinner seg.  
 
5. Motorisert ferdsel 
 
Sør for Ula har det ikke vært noen problemer med motorisert ferdsel i forbindelse med villreinjakta. 
Nord for Ula har det vært noen tilfeller av ureglementert kjøring og parkering langs Hellbergvegen. 
Det er rapportert tre tilfeller av jakt fra bil langs Hellbergvegen, med kjøring og parkering utenom 
kjøretid og anviste parkeringsplasser. 
 
6. Reinens vandringer – og tilstand 
 
Nord for Ula 

Hovedtyngden av dyra oppholdt seg sør for Grimsdalsvegen i Falketind, Sletthø og Gravhø første 

dagene av jakta. Mye jegere i området og det ble felt en del dyr første helga. 

Fra midten av jaktperioden var hoveddelen av reinen nord for Grimsdalsvegen. Gjennom hele 

jaktperioden var det spredte flokker i hele jaktområdet fra Dørålsflyene til Kattugla/Gråhø. 

Det var en flokk innom Pikhetta første helga men ellers var det knapt observert rein øst for 

Steinbuhø. Områdene innover Dørålen, Vidjedalsflyene, Kringla, Gravhøtangen og Staksto er lite 

brukt og det var kun noen få dyr i disse områdene i løpet av jakta. Gledelig var det at vi hadde 

rein både i Vardhø, Hjellhø og ved Haugjesetrene.  

Så god spredning av reinen med mange småflokker gjennom hele jaktperioden fører naturlig til 

god spredning av jegerne.  

Villreinstammen var ut fra oppsynet og jegernes oppfatning i god fysisk form. Dyra var i godt 

hold og kalvene var store og fine. 
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Sør for Ula – Vulufjell området 

Reinen i dette området blir fortsatt behandlet som egen stamme da det ikke er utveksling med 

reinen som har tilhold nord for Ula elv. Det gis derfor egne kvoter basert på antallet som er nord for 

rv 27 og sør for Ula elv. Før jakt hadde vi ca 400 dyr i området. 

Det var mye vest, nord – vest under jakta. Dette førte til at mye av dyra sto langt nord i terrenget 

Sel/Nord Fron. Det var mye rein i de nordlige områdene siste del av jakta. Gjennom hele jakta sto det 

dyr langt øst som ikke trakk framover i terrenget. Lite dyr i de fremre områdene som fremre 

Steinbudalen, søre Bågåskard og Mikkelsmyrin. Årsaken til dette er uviss, men kan skyldes økende 

ferdsel i de fremre områdene.  

Storbukken var fredet for andre året i høst, da det fortsatt mangler mange bukker. Gledelig er 

inntrykket av økende bukkebestand og mange store fine bukker. 

Årets jaktopplegg med forbud mot bruk av sikringsradio/jaktradio under jakt, og at simle og 

kalvekortene ble tildelt samlet, førte til rolige reinsflokker og fin jakt. 3 jegere fikk felt sin første rein i 

år. 

Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

Første jaktdagen trakk det over en bukkeflokk fra Tjønnseterfjellet og inn i Vulufjell. Siden storbukken 

var fredet også i år, og det ikke var delt ut korttypen fritt dyr, foregikk det ikke jakt i dette området i 

år. Fredningen av simle og kalv i dette området bør videreføres, da vi vet at bjørkeskogen i Frydalen 

blir benyttet av denne gruppen dyr.  

7. Prøvetaking -  innsamling av data - annet  

Radiocesium 
I tilknytning til overvåkningsprogrammet for hjortevilt samlet oppsyn og jegere inn prøver av skutt 
rein. Hvert prøvesett består av min. 100 gram kjøtt, underkjeve og dyrets vekt. Kjøttprøvene 
analyseres for innhold av radiocesium. NINA er oppdragsgiver for prosjektet. 
 
DNA – analyse  
Oppsynet har samlet inn skinnprøver fra felt rein for å kartlegge genetisk variasjon innen våre 
områder og en sammenlikning med villrein i naboområder. Det er Høgskolen i Hedmark som står for 
analysene.  
 
Kjever 
Totalt ble det innlevert 146 kjever for alders- og kondisjonsundersøkelse. Dette er 64,3  % av felte 
dyr. 
 
Sjukdom 
Det er innlevert fot fra en voksen bukk med mistanke om fotråte. Bukken ble felt i Hornsjøhø i Dovre. 
Foten er sendt til veterinærinstituttet for undersøkelse. 
 
8. Jakttid og fellesjakt 
 
Jaktperiode 20. august – 19. september 
Begrensning av jakttid med jaktstopp klokka 20.00. Ingen begrensninger for jaktstart om morgenen. 
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Fellesjakt mellom følgende områder 
 
Nord for Ula  
Dovre fjellstyre har fellesjakt med alle rettighetshavere innenfor de områder som ligger i Rondane 
Nord villreinområde. Det vil si at jaktkortet gjelder i Grimsdal statsallmenning, de deler av Dovrefjell 
statsallmenning som ligger innenfor Rondane Nord villreinområde, Fokstugu utmål, Fokstugu gard, 
Joramo bygdeallmenning, Dombåsfeltet grunneierlag, Einbuggdalen sameie, Gråsida grunneierlag, 
Kolletholen bygdeallmenning og Svartdal/ Skogseter grunneierlag.  
Alle rettighetshaverne i Folldal (eks. Kolletholen) hadde fellesjakt.  
Alle jegerne i Folldal kan jakte i statsallmenningene i Dovre i midten av uka mandag – torsdag. 
 
Sør for Ula 
Sel fjellstyre har fellesjakt med Vulufjell fjellstyre. Vulufjell fjellstyre har fellesjakt med Sel og de 
private rettighetshaverne i Nord- og Sør Fron. I tillegg har vulufjell overgangsavtale med Sollia og 
Ringebu. Dette har fungert veldig bra, og fører til at jegerne kan jakte der dyrene til enhver tid 
befinner seg. 
 
9. Fellingsresultat 
 
Av en kvote på 464 var det felt 229 dyr, som gir en fellingsprosent på 49,4. Fra totalkvoten var det 
solgt 5 dyr på anbud, 3 fra kvoten nord for Ula elv og 2 fra kvoten sør for Ula. Sør for Ula elv var 
fellingsløyvene gitt korttype «fritt under 40 kg».  Begge disse var felt nor for Ula og er derfor tatt med 
i fellingstatistikken der. Nord for Ula var fellingsprosenten 54 av en kvote på 378 dyr. Sør for Ula var 
fellingsprosenten 29,1 av en kvote på 86 dyr. Samla fellingsprosent har gått opp fra 34,1 % i 2015 til 
48,9 i 2016. 
 
Fellingsstatistikk Rondane nord 2016 
 

        

             Eldre dyr (> 1 ½ år) Ungdyr (1 ½ år)        Årskalv   
   Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Kvote Fell. % 

 Fron 3 4 1 0 1 2 11 59 18,6   

Sel 10 10 0 4 3 4 31 76 40,8 
 Dovre 46 54 18 2 17 17 154 263 58,6 
 Folldal  5 11 1 3 6 5 31 66 47,0 
 Sum 64 79 20 9 27 28 227 464 49,4 
 F-% av tot. felte dyr 28,2 34,8 8,8 4,0 11,9 12,3   

                 
   Tabellen viser antall og % felte dyr innenfor hver enkelt kommune.  

 

 

Felling nord for Ula 
           Eldre dyr (> 1 ½ år) Ungdyr (1 ½ år)  Årskalv       

   Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Kvote Fell. % 

 Sel (nord for Ula) 7 6 0 3 0 3 19 49 38,8 
 Dovre 46 54 18 2 17 17 154 263 58,6 
 Folldal  5 11 1 3 6 5 31 66 47 
 Sum 58 71 19 8 23 25 204 378 54 
 F-% av tot. felte dyr 28,4 34,8 9,3 3,9 11,3 12,3  
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Felling sør for Ula  
            Eldre dyr (> 1 ½ år)  Ungdyr (1 ½ år)       Årskalv   

   Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Kvote Fell. % 

 Fron 5* 4 1 0 1 2 13 59 22,0 
 Sel (sør for Ula) 1 6 0 1 3 1 12 27 44,4 
 Sum 4 10 1 1 4 3 25 86 29,1 
 F-% av tot. felte dyr 24,0 40,0 4,0 4,0 16,0 12,0  

 

           *Her er det tatt med 2 eldre bukker som er felt på Sollia/Ringebukort av Vulufjellstammen. 
 
10. Jaktutøvelsen 
 
Nord for Ula 
Jaktutøvelsen i Rondane nord for Ula er i det store og hele bra. De fleste av jegerne forholder seg til 
gjeldende lover og regler. God spredning av rein og jegere har sammen med det flotte høstværet gitt 
mulighet for fine jaktopplevelser. Oppsynet har grepet tak i noen uheldige episoder i forbindelse med 
jaktutøvelsen. 
 
Det er en gebyrsak der dyret ble beslaglagt.   
Ett forhold der jakta foregikk på ulovlig grunn er anmeldt og dyret beslaglagt. 
I begge tilfellene er dyrene overført til andre jegere. 
Det er skrevet to rapporter for ureglementert parkering ved utøvelse av jakt. 
  
Det har vært gitt fire OPS. En for manglende våpenkort, en for unødig skremming av rein, en for 
mangelfullt ettersøk etter påskyting og en for ureglementert kjøring/parkering. 
To skadde dyr er avlivet av oppsyn og tre skadde dyr er avlivet av jegere. Alle overført på kort. 
Ett dyr, voksen bukk, funnet død.  

 
 
 
 
Skadd simle avliva i Gråsida (Foto KS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sør for Ula 
Jaktutøvelsen i Vulufjellområdet i år har vært særdeles bra. Årsaken til dette skyldes i hovedsak få 

jegere og rolig rein. 

Oppsynet registrerte ei skadd/syk simle. Hva som feilte denne er ukjent. 
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11. Uregelmessigheter 
 
Ett anmeldt forhold – ulovlig utøvelse av jakt 
To anmeldte forhold – motorisert ferdsel i forbudssone 
1 gebyr ilagt for felling av for stort dyr 
Totalt 4 OPS (oppgjort på stedet) – manglende våpenkort ved kontroll, ureglementert 
parkering/kjøring, mangel ved ettersøk, unødig skremming av rein. 
 
12. Informasjon 
 
Den informasjon oppsynet til enhver tid har hatt om reinens bevegelser er gitt til jegerne ved 
personlig kontakt eller ved forespørsel via telefon. 
 
13. Jegerkontrakt og jaktregler 
 
Alle rettighetshaverne inngår en jegerkontrakt med sine jegere. Kontrakten omfatter avtale om 
reaksjonsformer ved feilskyting, veiing av skutte dyr, innsamling av kjever og krav til legitimasjon. I 
henhold til jegerkontrakten har jegerne plikt til å varsle oppsynet om alle avfyrte skudd. Det er også 
Forbud mot bruk av jakt/sikringsradioer til aktiv jakt. 
 
 
 

 
Bukkefall i Vesldalen (Foto Torleif Tangen) 
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14. Oversikt over oppsynsvirksomheten i 2016 

 

*Lita simle, usikkert om det var skuddskade da dyret ikke er avlivet. 
**Eldre simle avlivet av jeger første jaktdag, påskutt samme dag, overført på kalvekort. 
***Eldre bukk funnet av jeger på høvringen, skuddskade.  
****Alle jegere har fremvist skyteprøve, og bet. Jegeravgift før de fikk utlevert jaktkortet. 
*****Eldre bukk funnet død av jeger, naturlig dødsårsak. 
³ Avlivet og overført på kort.  

  Folldal Fron Sel Dovre Sum 

1. Antall timer i felt 58 79,5 179,5 430,5 747,5 

2. Antall sett rein 2600 140 1092 20810 24642 

3. Antall kontrollerte jegere før felling 2 4 23 45 74 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting  2 14 51 67 

5. Antall kontrollerte jegere under transport  0 4 10 14 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert 4   21 25 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn   1* 3 4 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn    3³ 3 

9. Antall skadde dyr avlivet av jeger 1  1** 3 5 

10. Antall dyr funnet døde  1***** 1*** 1 3 

11. Antall uregelmessigheter med kort/kontrakt    2 2 

12. Antall uregelmessigheter med våpen    1 1 

13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting      

14. Totalt antall rapporter    1 1 

15. Totalt antall OPS    4 4 

16. Totalt antall saker politianmeldt    3 3 

% sett skadde dyr av kvote   1 2,2 1,94 

% sett skadde dyr av felte dyr 0 0 4,3 1,9 1,8 

Antall skadde dyr pr 1000 obs. dyr   0,1 0,03 0,0004 

% kontrollerte jaktkort 3 10**** 31**** 40,3 33,4 

% uregelmessigheter totalt (14 + 15) av kvote    2,7 1,07 

% anmeldelser (16) av kvote    1,1 0,65 

% OPS saker (15) av kvote    1,5 0,86 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse     1,61 

Dovre oppsynstimer pr fellingstillatelse    1,64  

Folldal oppsynstimer pr fellingstillatelse 0,88     

Sel oppsynstimer pr fellingstillatelse   2,39   

Fron oppsynstimer pr fellingstillatelse  1,33    

Antall informerte 11 45 35 212 303 


