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Tilstede : 

 

Vulufjell Fjellstyre :   
Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam 

Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron 

Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron 

Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron 

Hans Bondestad, 2640 Vinstra 

Ingunn Bakken, 2640 Vinstra 

 

 

Sel Fjellstyre: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta 

 

Andre: 

Per-Erik Sannes, 2670 Otta 
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Sak 8/16 

 

Nye jaktregler for villreinjakta i Vulufjell. 
 

Vulufjell Fjellstyre og Sel Fjellstyre har i lengere tid diskutert ulike ordninger for å bedre 

jaktutøvelsen og forholdene for rein i Vulufjellområdet. Fjellstyrene har bestemt å forandre på 

jaktreglene for å få til dette. 

 

VURDERING: 

 

Lagjakt. 

 

Lagjaktordningen med at 2 jegere som har fått tildelt jaktkort danner lag, fører i liten grad til  

mer jegere i terrenget. Det vanligste er at en av jegerne har med begge kortene, om det er kun 

en som er på jakt. Denne ordningen bør vidreføres. Sel Fjellstyre har hatt en noe annen 

ordning der 2 jegere kan jakte på samme kort. Denne ordningen bør opphøre. 

 

Jaktstopp kl 20 

 

Dovre fjellstyre har i flere år praktisert jaktstopp kl 20 i området nord for Ula elv. 

Bakgrunnen for dette er b.la at rein skal få ro og mulighet til naturlig trekk og forflyttning på 

kveldstid. Med en situasjon der vi i vulufjellområdet har mistet dyr de 3 siste årene bør denne 

ordningen også vurderes. I tellegg bør man generelt sett tilstrebe så like regler som mulig selv 

om områdene nord og sør for Ula elv forvaltes som selvstendige enheter. 

 

Telting. 

 

Det har kommet innspill angående telting midt i reinstrekket. Dette er ikke noe stort problem 

i dag, og det vil være lite ønskelig at fjellstyret begynner å regulere dette.  

 

Slå sammen Simle og kalvekort. 

 

Dette var en ordning som ble praktisert fram til 2010. Disse to korttypene ble tildelt sammen 

fram til 2010. Bakgrunnen for dette var at man så det som uheldig med for mange jegere i 

terrenget. Fjellstyrene mente mange jegere ville føre til mer stressa og urolig rein, samtidig 

som en økt mengde jegere ville gå ut over fellingsprosenten. Fra 2011 var det forholdsvis lav 

kvote og mange søkere på jakt. Fjellstyrene tildelte derfor kalvekortene for seg, slik at flere 

skulle få jakte. Dette førte til en økning av antallet jegere i området fra 65 i 2011til 186 i 

2015. Det anbefales å gå tilbake til den gamle ordningen med at man tildeler simle og kalv 

sammen. 
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Forbud mot bruk av sikringsradio/jaktradio under jaktutøvelse. 

 

Denne ordningen har de praktisert i Rondane Sør i mange år. De har gode erfaringer med 

dette. Man vil unngå jegersammenstimlinger, og at rein blir jaga hele dagen ved at det blir gitt 

beskjed om hvor den er på vei til enhver tid. Dette punktet, sammen med punktet om å slå 

sammen simle og kalvekort, er antagelig de som vil ha best effekt for å oppnå en roligere 

jaktutøvelse, roligere rein og dermed en høyere fellingsprosent. 

 

Rondane Sør villreinområde har følgende punkt i jegerkontrakten : 

 

«10. Generelt forbud mot jaktradioer 

Bruk av jaktradioer jegerne i mellom til aktiv jaktutøvelse, er ikke tillatt. Bruk av jaktradioer 

er kun tillatt til nødvendig varsling mellom medlemmer i et jaktlag, for å holde oversikt over 

felling, resterende kvoter etc. Bruk av jaktradioer til varsling for å hente kjøtt eller jegere i 

fjellet er tillatt.» 

 

FJELLSTYRENES VEDTAK: 

 

Vulufjell og Sel fjellstyrer tar inn følgende nye jaktregler i jegerinstruksen for 

Villreinjakta: 

 

1. Lagjaktordningen med at 2 jegere som har fått tildelt kort kan danne lag 

vidreføres. 

2. Det innføres jaktstopp kl 20  

3. Simle/Fritt dyr under 40 kg og kalv tildeles samlet. 

4. Forbud mot bruk av sikringsradio/jaktradio under aktiv jaktutøvelse med samme 

ordlyd som i jegerkontrakten for Rondane Sør. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 


