
 
 

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I 

VULUFJELLOMRÅDET 2017 
 

Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, 

Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 
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1. Organisasjon. 

 

Oppsynsleder var Kai Rune Båtstad. 

 

2. Mannskap. 

 

Oppsynskorpset har bestått av: 

Kai-Rune Båtstad 

Ivar Tho 

Anne Eline Streitlien 

 

Sel 

Det er utført 10,1(15,7) dagsverk av oppsynet  75,5 timer(117,5).  Dette utgjør 0,34( 0,60) 

dagsverk pr. fellingstillatelse. Tid som har gått med til forberedelser/etterarbeid 

kommer i tillegg til de direkte oppsynstimene, og er ikke tatt med i regnestykket over.  

 

Vulufjell 

Det er utført 8,1(10,6) dagsverk av oppsynet 60,5(79,5) timer. Dette utgjør 0,13(0,18) 

dagsverk pr. fellingstillatelse. Tid som har gått med til forberedelser/etterarbeid 

kommer i tillegg til de direkte oppsynstimene, og er ikke tatt med i regnestykket over. 

 

3. Samband og kontakt. 

 

Oppsynet har benyttet mobiltelefon seg i mellom og med oppsynet i Sollia og Ringebu. 

Samkjøringen av oppsynet i Vulufjellområdet har fungert svært bra.  Dette 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 rein til enhver tid befinner seg. 

Pga sykdom ble det leid inn noe oppsynstjenester fra Sollia Fjellstyre. 

 

4. Biltrafikk - motorisert ferdsel. 

 

Ingen problemer. 

 

5. Reinens vandringer og tilstand. 

 

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 440 dyr i 

området. 

 

Denne høsten var det mye sør, og sør-østlig vind. Reinen stod for det meste ned mot 

Atna, og Ramshøgda/Bølhøgda. Første dagene stod det noe rein i Illmannhø, dette trakk 

sørover tidlig. Det ble ikke observert rein av betydning nord/vest for Indre Steinbudalen 

resten av jakta. Vedlagt kart over felte dyr Sør for Ula høsten 2017. Dette samsvarer 

mye med hvor dyrene oppholdt seg. Store mengder sopp, og ingen frostnetter kan ha 

påvirket reinens områdebruk denne høsten. Tidligere har reinen trukket inn i fjellet 

siste del av jakta, selv om de i starten har oppholdt seg mye ved Atnamyrene. Dette 

skjedde ikke i høst. 
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Kart 1: Viser felte dyr Sør for Ula denne høsten. Posisjonene er ikke mer nøyaktige enn det 

jegerne har skrevet under Fellingssted på jaktkortet. Ikke alle felte dyr er innrapportert med 

Fellingssted.  

 

Storbukk andelen har tatt seg opp etter 2 år med fredning og det ble delt ut frie dyr 

denne høsten. Reinen er fortsatt fredet i Tjønnseterfjellet. Bakgrunnen for dette er at 

det med den aktiviteten som er i dette området bør nivået reduseres og ikke økes, for at 

reinen fortsatt skal benytte området.  

 

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

kalvekortene blir tildelt samlet, fører til rolige reinsflokker og fin jakt.  

 

Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

 

Siden storbukken var fredet i Tjønnseterfjellet, måtte reinsjegerene inn i Vulufjell for å 

skyte bukken sin. Fredningen av simle og kalv i dette området bør vidreføres, da vi vet 

at bjørkeskogen i Frydalen blir benyttet av denne gruppen dyr.  

   

6. Jakttid og fellesjakt. 

 

Sel Fjellstyre har fellesjakt med Vulufjell Fjellstyre. Vulufjell fjellstyre har fellesjakt 

med Sel og de private 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 en hver tid befinner seg. 
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7. Fellingsresultat. 

 

 

Reinsjakt Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 

 

Sel Totalkvote. 

Kvote 26  dyr. 4 Frie dyr, 11 Simle/Fritt under 40 kg, og 11 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

 Bukk2+ simle 2+ Bukk 1,5 Simle 1,5 Bukkekalv Simlekalv Total 

Fritt dyr        

Fritt U/40  1      

Kalv        

        

Total       1 

 

Fellings % =  4%(46% i 2016) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått drastisk ned i forhold til 2016. Dette har delvis 

sammenheng med vindretningen som gjorde at dyra sto langt sør og øst, og nede i 

skogen mye av jakta.  

 

 

Nord-Fron og Sør-Fron.(Vulufjell statsallmenning, Frylia, Gråhøa, Østkjølen 

jaktområde og Mathisen Atna as). 

 

Kvote 60  dyr. Fritt dyr 7, 20 Frie dyr under 40 kg og 21 kalver 

 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

 Bukk2+ simle 2+ Bukk 1,5 Simle 1,5 Bukkekalv Simlekalv Total 

Fritt 4 1     5 

Fritt U/40 1* 6 2 2   11 

Kalv     3 2 5 

        

Total       21 

 

Fellings % =  35 %(18% i 2016) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått opp i forhold til 2016. De fleste dyrene ble felt på 

østsiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 5 av 6 

 

 

Felling totalt i Vulufjell området. 

 

I tillegg til fellingsresultatene i Sel og Vulufjell ble det felt 1 eldre bukk og 1 eldre simle 

på Solliakort nord for rv 27. Disse dyrene må regnes inn i statistikken vår. Selv om de 

får kvote fra reinsstammen sør for rv 27, feller de dyr i stammen nord for rv 27 altså fra 

Vulufjell stammen. Slik at den reelle fellingsprosenten i dette området blir : 

 

Kvote 86 dyr.  Frie dyr 13, 35 Frie dyr under 40 kg og 38 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

 Bukk2+ simle 2+ Bukk 1,5 Simle 1,5 Bukkekalv Simlekalv Total 

Fritt 5 2     7 

Fritt U/40 1* 7 2 2   12 

Kalv     3 2 5 

        

Total 6 9 2 2 3 2 24 

 

*Eldre bukk felt pga skade. Mistanke om fotråte, prøve sendt vetrinærinstiruttet. 

 

Fellings % =   28 %(29% i 2016) 

 

8. Jaktutøvelsen. 

 

Jaktutøvelsen i Vulufjellområdet i år har vært særdeles bra. Årsaken til dette skyldes i 

hovedsak få jegere og rolig rein. 

 

9. Uregelmessigheter. 

 

Det er ikke registrert uregelmessigheter.  

 

10. Informasjon. 

 

For å forhindre jegeransamlinger og unødvendig press på rein gis det ikke informasjon  

om hvor rein befinner seg til enhver tid.  
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11. Oppsummering. 

 

      
Oppsynsvirksomheten                                    Nord og Sør-Fron Sel Sum  

1. Antall timer i felt 60,5   75,5 136 

2. Sett antall rein              484   37 521 

3. Antall kontrollerte jegere før felling  2 5 7 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting 1 0 1 

5. Antall kontrollerte jegere under transport 0 0 0 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert 1 0 1 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn 0  0 0 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn 0 0 0 

9. Antall skadde dyr avlivet av jeger 1* 0 1 

10. Antall dyr funnet døde 0 0 0 

11. Ant uregelmessigheter med kort/kontrakt 0     0 0 

12. Antall uregelmessigheter med våpen 0 0 0 

13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting 0 0 0 

14. Totalt antall rapporter 0 0 0 

15. Totalt antall OPS 0 0 0 

16. Totalt antall saker politianmeldt 0 0 0 

Antall informerte 29 38 67 

% sett skadde dyr av kvote 0,01 0 0,01 

% sett skadde dyr av fellte dyr 0,04 0 0,04 

Antall skadde dyr pr. 1000 obs. dyr 0 0 0 

% kontrollerte jaktkort 5 19 24 

% uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 0 0 0 

% anmeldelser: (punkt 16 av kvota) 0 0 0 

% OPS-saker:  (punkt 15 av kvota) 0 0 0 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse             1,01 2,90 1,58 

 

*Haltende storbukk med sansynlig fotråte, prøve sendt. 

 

Jaktutøvelsen har vært  veldig bra, få jegre førte til rolig jakt og lite stress for rein.  

Det er kontrollert jegeravgift og skyteprøve på alle jegere før jakta, endel jegere er i 

tillegg kontrollert i felt. Til kjeveinnsamlingen i år fikk vi inn 18 kjever dette utgjør 82 

% av felte dyr. Det er i tillegg tatt 1 kjøttprøver (for å se på innholdet av 

radioaktivitet/diettstudier for NINA), og 1 hårprøver for DNA analyse. Årsaken til 

nedgangen i antallet hår og kjøttprøver skyldes at Høvringen området ble prioritert som 

prøveområde i år. 

   

 

Otta, den 24.10.2017                        Per-Erik Sannes 

    Fjelloppsyn 

 


