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Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og 
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1. Organisasjon. 

 

Oppsynsleder var Per-Erik Sannes. 

 

2. Mannskap. 

 

Oppsynskorpset har bestått av: 

Per-Erik Sannes 

Kai-Rune Båtstad 

Ivar Tho 

 

Sel 

Det er utført 13,5(10,1) dagsverk av oppsynet  101 timer(75,5).  Dette utgjør 0,45( 0,34) 

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 10,5(8,1) dagsverk av oppsynet 78,5(60,5) timer. Dette utgjør 0,11(0,13) 

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.  

 

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 480 dyr i 

området. 

 

Denne høsten var det mye sør, og sør-vestlig vind. Reinen stod langt sør og tidvis nede i 

skogen på vestsiden. Første dagene stod mesteparten av rein på Nordre og Søre Benken  

disse trakk sørover tidlig. Det ble ikke observert rein av betydning nord/vest for 

Hornflågådalen før siste uka av jakta. Store mengder sopp, sønnavind, og ingen 

frostnetter kan ha påvirket reinens områdebruk også denne høsten.  

 

Storbukk-andelen har tatt seg opp, men det bør også ved neste års tildeling tas hensyn 

til at andelen skal opp noe.  
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Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

 

Sødorp sameie sitt areal på Tjønnseterfjellet og i Frylia er trukket ut av 

fellesjaktordningen. På Kvam grunneierlag sitt areal på Tjønnseterfjellet ble det felt 3 

eldre bukker. På deres areal er simle og kalv fortsatt fredet, men det ble åpnet for jakt 

av bukk.  

   

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, med unntak av Sødorp sameie. 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. 

 

7. Fellingsresultat. 

 

Reinsjakt Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 

 

Sel Totalkvote. 

Kvote 30  dyr. 4 Frie dyr, 13 Simle/Fritt under 40 kg, og 13 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt dyr 1      1 

Fritt U/40  3  1   4 

Kalv      2 2 

        

Total 1 3  1  2 7 

 

Fellings % =  23%(4% i 2017) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått opp i forhold til 2017. Fremdeles er prosenten lav. 

Dette har sammenheng med vindretningen som gjorde at dyra sto langt sør og nede i 

skogen mye av jakta.  

 

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

jaktområde og Mathisen Atna AS). 

 

Kvote 68  dyr. Fritt dyr 11, 27 Frie dyr under 40 kg og 30 kalver 

 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 9 1   1  11 

Fritt U/40 1 4 1 1   7 

Kalv     5 3 8 

        

Total 10 5 1 1 6 3 26 

 

Fellings % =  38 %(35% i 2017) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått noe opp i 2018. De fleste dyrene ble felt i Sør-Fron.  
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Felling totalt i Vulufjell området. 

 

I tillegg til fellingsresultatene i Sel og Vulufjell ble det felt: 1 eldre bukk, 1 ungbukk og 1 

bukkekalv på Sollia/Ringebukort 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 98 dyr.  Frie dyr 15, 40 Frie dyr under 40 kg og 43 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 11 1   1  13 

Fritt U/40 1 7 2 2   12 

Kalv     6 5 11 

        

Total 12 8 2 2 7 5 36 

 

 

Fellings % =   37 %(28% i 2017) Fellingsprosenten har økt noe i 2018, dette skyldes 

bedre felling på Sels-kort. 

 

8. Jaktutøvelsen. 

 

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

hovedsak få jegere og rolig rein. Dette har sammenheng med jaktstopp kl 20, tildeling av 

simle – kalvekort sammen og forbud mot bruk av jaktradio ved aktiv jakt. 

 

Det ble felt en eldre bukk med antatt fotråte av oppsynet, prøve sendt 

vetrinærinstituttet. I tillegg observerte oppsynet en annen bukk som bar tegn til det 

samme. 

 

                              Bukk felt av fjelloppsynet med mistanke om fotråt 
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9. Uregelmessigheter. 

 

3 OPS saker, en for manglende melding om bomskyting og to for manglende underskrift 

på jaktkort.  

 

10. Informasjon. 

 

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

informasjon  om hvor rein befinner seg til enhver tid.  

 

11. Oppsummering. 

 

      
Oppsynsvirksomheten                                    Nord og Sør-Fron Sel Sum  

1. Antall timer i felt 78,5   101 179,5 

2. Sett antall rein              539   722 1261 

3. Antall kontrollerte jegere før felling  15 14 29 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting 2 0 2 

5. Antall kontrollerte jegere under transport 0 1 1 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert 0 0 0 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn  1*  1’’’ 2 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn 0 1’’’ 1 

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

10. Antall dyr funnet døde 0 0 0 

11. Ant uregelmessigheter med kort/kontrakt 3     0 3 

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 3 0 3 

16. Totalt antall saker politianmeldt 0 0 0 

Antall informerte 46 16 62 

% sett skadde dyr av kvote 3 7 1 

% sett skadde dyr av fellte dyr 8 1 4 

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

% kontrollerte jaktkort 17 50 33 

% uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 4 0 3 

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

% OPS-saker:  (punkt 15 av kvota) 4 0 3 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse             0,80 3,37 1,83 

 

*Storbukk haltet på framben sansynlig klauvråte. 

**Kalv med knekkt frambein(naturlig skade). 

***Bukk med sannsynlig fotråte avlivet av oppsynet. 

 

Jaktutøvelsen har vært  veldig bra, 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 27 kjever dette utgjør 80 

% av felte dyr. Det er i tillegg tatt 5 kjøttprøver (for å se på innholdet av 

radioaktivitet/diettstudier for NINA), og 9 hårprøver for DNA analyse.  
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Alle felte dyr 1,5 år og eldre skulle jegerne ta hjerne og lymfeknuteprøve av for 

undersøkelse m.t.p CWD. Det ble sendt 10 prøver til analyse. Dette er 45% av felte 

dyr(kalv ikke medregnet). Det ble ikke påvist CWD. 

 

Fortsatt er det enkelte som kapper/knekker kjeven slik at den ikke kan benyttes som 

prøve. Utfylling og skjæring av kort kan også gjøres bedre. Dette må det informeres 

bedre om før neste jaktsesong. 

   

 

Otta, den 22.11.2018                        Per-Erik Sannes 

    Fjelloppsyn 

 


