
 
 

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I 

VULUFJELLOMRÅDET 2014 
 

 

 

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

Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 

 

 
 

Storbukk felt i Hornflågan 
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1. Organisasjon. 

 

Oppsynsleder var Per-Erik Sannes. 

 

2. Mannskap. 

 

Oppsynskorpset har bestått av: 

Kai-Rune Båtstad 

Hans Bondestad 

Per-Erik Sannes 

Ola Skoe(Gråhøa) 

 

Sel 

Det er utført 30(15) dagsverk av oppsynet  224 timer(113).  Dette utgjør 0,52( 0,38) 

dagsverk pr. fellingstillatelse. De totale oppsynskostnader er kr. 117 600(47 200). Dette 

utgjør kr 2063(1210,-) 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 24,4(20) dagsverk av oppsynet 183(154) timer. Dette utgjør 0, 19 dagsverk 

pr. fellingstillatelse(0,23). De totale oppsynskostnader er kr. 79 674 (56 891,-). Dette 

utgjør kr.  617,- pr. fellingstillatelse(623). Utgifter i forbindelse med 

forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de direkte oppsynsutgiftene, og er ikke tatt 

med i regnestykket over.  

 

3. Samband og kontakt. 

 

Oppsynet har benyttet sikringsradio og mobiltelefon seg i mellom og ved samband 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 600 dyr i 

området. 
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Det var mye nord, nord – øst og østavind under jakta. Dette førte til at dyra sto langt 

inne i terrenget mye av jakta. Det var lite rein i Bågåskard området bortsett fra helt på 

slutten av jakta. 

 

I tillegg trakk bukken seinere inn på snaufjellet enn det som er normalt. Bortsett fra en 

flokk på 40 bukker, kom ikke storbukken før mot slutten på jakta. 

 

Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

 

Under jakta ble det registrert mindre flokker med bukker og noen enkelt bukker. Disse 

var i området store deler av perioden, for så å trekke inn mot Vulufjell igjen på slutten 

av jakta. Inntrykket er at bukken har oppholdt seg på Tjønnseterfjellet lenger utover 

høsten de 2 siste årene enn tidligere. Det ble  felt 7 eldre bukker i 

Gråhøa/Tjønnseterfjellet som oppsynet kjenner til. Det ikke observert simler og kalver i 

Tjønnseterfjellet under jakta. Fredningen av simle og kalv i dette området bør 

vidreføres, da vi vet at bjørkeskogen i Frydalen blir benyttet av denne gruppen dyr.  

 

1 kalv med sannsynlig fotråte ble felt i Hornflågadalen. Dette vil være det første kjente 

tilfelle i Vulufjell området om det blir bekreftet. Prøve sendt til veterinærinstituttet. 

   

         
Klauv med sannsynlig fotråte felt 20/8 Hornflågadalen. 

 

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 57  dyr. 8 Frie dyr, 23 Simle/Fritt under 40 kg, og 26 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 6      6 

Fritt U/40 2* 4 1 1  1 9 

Kalv  1**                2*** 2 3 8 

        

Total 8 5 1 3 2 4 23 

*Skadd bukk overført på kort av oppsyn. 

**Skadd simle overført på kort av oppsyn 

***1 skadd simle overført på kort av oppsyn, 1 liten 1,5 års simle ilagt gebyr litt for tung. 

 

Fellings % =  40%(38% i 2013) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått litt opp i forhold til 2013. Dette har sammenheng 

med vindretningen som gjørde at dyra sto lenger nord enn i 2013, det meste av 

jaktperioden. 

 

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

jaktområde og Mathisen Atna as). 

 

Kvote 129  dyr. 20 Frie dyr, 51 Frie dyr under 40 kg og 58 kalver 

 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 10 1     11 

Fritt U/40 1 15  5 1 3 25 

Kalv                  1 8 7 16 

        

Total 11 16  6 9 10 52 

 

Fellings % =  40 %(34% i 2013) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått litt opp i forhold til 2013 
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Felling totalt i Vulufjell området. 

 

I tillegg til fellingsresultatene i Sel og Vulufjell ble det felt 1 bukkekalv på ringebukort, 1 

bukkekalv, 1 1,5års simle og 2 eldre simler 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 186  dyr. 28 Frie dyr,  74 Frie dyr under 40 kg og 84 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 16 1     17 

Fritt U/40 3 21 1 7 1 4 37 

Kalv  1  3 12 10 25 

        

Total 18 23 1 10 13 14 79 

 

Fellings % =  42 %(46% i 2013) 

 

 

8. Jaktutøvelsen. 

 

Jaktutøvelsen i Vulufjellområdet er bra. Jegerene i Vulufjell og Sel har god  jaktmoral 

og godt samarbeid om noen er så uheldig å skadeskyte. Men det er fortsatt noe skyting 

på for lange hold, noe som i beste fall medfører bomskyting. 

 

Av de tre skadde dyrene som ble felt og overført på kort hadde 2 av disse skudd/eller 

splintskade fra årets jakt. Oppsynet felte 1 simle som hadde gammel skade med uviss 

årsak. 1 kalv ble funnet død av oppsyn der kula ikke hadde gått igjennom dyret. 

Mistanke om jakt med for lett/svak ammunisjon. Denne var det heller ikke meldt om 

påskytingav. For neste år bør det innføres en plikt til å varsle alle avfyrte skudd under 

jakta til oppsynet, for å få bedre kontroll med dette.  

 

9. Uregelmessigheter. 

 

1 Gebyr illagt for felling av for tungt dyr. 

1 Ops(oppgjort på stedet) for mangelfull skjæring av kort.  

 

10. Informasjon. 

 

Den informasjon oppsynet til enhver tid har hatt om reinens bevegelser er gitt til jegerne 

ved personlig kontakt eller via sikringsradio/telefon. Reinstelefonen var heller ikke i 

bruk i år, og for framtiden bør den vurderes lagt ned permanent. Jegerne har såpass 

god kontakt seg i mellom og gjennom sikringsradio at en egen informasjonstelefon har 

liten hensikt. 
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11. Oppsummering. 

 

              
Oppsynsvirksomheten                                    

Nord og 
Sør-Fron Sel 

sum 
2014 

1. Antall timer i felt 183 224 407 

2. Sett antall rein 955 1098 2053 

3. Antall kontrollerte jegere før felling 7 19 26 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting 2 3 5 

5. Antall kontrollerte jegere under transport 15 2 17 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert   0 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn  4 4 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn  1 *** 1 

9. Antall skadde dyr avlivet av jeger 1* 2**** 3 

10. Antall dyr funnet døde   1** 1 2 

11. Ant uregelmessigheter med kort/kontrakt 1***** 1****** 1 

12. Antall uregelmessigheter med våpen   0 

13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting   0 

14. Totalt antall rapporter   0 

15. Totalt antall OPS 2  2 

16. Totalt antall saker politianmeldt   0 

Antall informerte 111 149 260 

% sett skadde dyr av kvote   4 

% sett skadde dyr av fellte dyr   10 

Antall skadde dyr pr. 1000 obs. dyr   0,4 

% kontrollerte jaktkort   26 

% uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota   1 

% anmeldelser: (punkt 16 av kvota)   0 

% OPS-saker:  (punkt 15 av kvota)   2 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse   2 

 

*Kalv sannsynligvis fotråte. **Kalv med skudd i levra. Storbukk i Hornflågadalen ikke 

undersøkt.***1,5 års simle gammel skade****Bukk med skuddskade, Simle med 

skudd/splintskade i fot.*****Mangelfult skjært kort(1.gangs jeger). ******Lita 1,5 års 

simle felt på kalvekort ilagt gebyr. 

 

Jaktutøvelsen har vært  god i forhold til at vi har hatt 186 jegere i området. Det har 

kommet mange innspill på at det er mange jegere i terrenget og rundt flokkene, noe som 

gjør felling vanskelig, særlig i helgene. Det bør tas opp til vurdering å legge kalvekortene 

sammen med fritt under 40 kortene slik det var tidligere. Dette vil redusere antallet 

jegere og gi større mulighet for å få felt dyr.  

Oppsynet har kontrollert 22% av dyrene som er felt. I tillegg er enkelte dyr som ble felt 

i Ringebu/Sollia kontrolert der. Kontrollvolumet bør ligge på ca 25 % av de felte dyrene, 

men tifeldigheter gjør at dette varierer noe fra år til år. 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 60 kjever dette utgjør 76% av felte dyr. Det er i 

tillegg tatt 6 kjøttprøver, for å se på innholdet av radioaktivitet/diettstudier for NINA. 

   

Otta, den 4.11.2014                        Per-Erik Sannes 

Fjelloppsyn 
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