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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 2017 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) 
   Sigrid Ekran 
 
Sel/Vulufjell  Kai Rune Båtstad (oppsynsleder) 
   Anne Eline Streitlien 
   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) 
Sigrid Ekran (Folldal) 
I tillegg deltok Espen Rusten (SNO) noen dager.  
 
Det er utført i alt 97,4 (73,4) dagsverk av oppsynet 730,5 (550,5) timer. Dette utgjør 0,17 (0,16) 

dagsverk pr. fellingstillatelse. Arbeidstid i forbindelse med forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg 

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

Oppsynskorpset sør for Ula har bestått av 
Kai Rune Båtstad  
Anne Eline Streitlien 
Ivar Tho 
 
Det er utført 18,1 (26,3)) dagsverk av oppsynet 136 timer (197).  Dette utgjør 0,21 (0,30) dagsverk pr. 
fellingstillatelse. Arbeidstid i forbindelse med forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de 
direkte oppsynstimene, og er ikke tatt med i regnestykket over.  
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3. Oppsynstimer Rondane Nord 
 
Samla for Rondane Nord er det i 2017 utført i alt 115,5 dagsverk med totalt 866,5 oppsynstimer. I alt 
er det foretatt 96 jegerkontroller etter felling. Det vil si at 15,2 % 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 langs Hellbergvegen, med kjøring og parkering utenom 
kjøretid og anviste parkeringsplasser. Ett av tilfellene ble behandlet i henhold til verneforskriften for 
grimsdalen LVO. De resterende etter reglene for villreinjakt. 
 
6. Reinens vandringer – og tilstand 
 
Nord for Ula 
 
Hovedtyngden av dyra oppholdt seg sør for Grimsdalsvegen i området Hornsjøhø, Sletthø og Stygghø 

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 store deler av jaktområdet.  

Siste del av jakta var det flere flokker i området Kattugla, Gråhø, Steinbuhø og Pigghetta. De senere 

år har det vært sjelden at villreinen har holdt til så langt øst over flere dager så dette var gledelig. 

Flere flokker var over på Folldalsida av kommunegrensa. 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. I slutten av august var det flere flokker i området  Vardhø, Einbuggdalen  og ved 

Haugjesetrene. I hele jaktperioden var det storbukk i Stygghø og de største bukkene ble felt her. 

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

kalvene var store og fine. Flere simler var veid til i overkant av 40 kg og det ble felt forholdsvis mange 

bukker på mellom 80 og 90 kg. 

 
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 
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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. 

 

  

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.  

 

 

 

 

 

     Massefangstanlegg på Bløyvangen 
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Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

Siden storbukken var fredet i Tjønnseterfjellet i år, 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.  

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 182 kjever for alders- og kondisjonsundersøkelse. Dette er 65,9 % av felte dyr. 
 
Sjukdom 
Det er innlevert fot fra en voksen bukk og en kalv med mistanke om fotråte. Bukken ble felt i Vulufjell 
kalven felt i Dovre. 
Prøver er sendt til veterinærinstituttet for 
undersøkelse. 
 
I alt fire hjerneprøver er tatt ut for CWD  
undersøkelse – alle negative. 
 
 
 
            Uttak av CWD prøve foto:KS 

 
8. Jakttid og fellesjakt 
 
Jaktperiode 20. august – 19. september 
Begrensning av jakttid med jaktstopp klokka 20.00. Ingen begrensninger for jaktstart om morgenen. 
 
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. 
Sel fjellstyre har fellesjakt med Kampen grunneierlag og Høvringen utmarkslag. 
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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 632 var det felt 276 dyr, som gir en fellingsprosent på 43,6. Fra totalkvoten var det 
solgt 5 dyr på anbud, 3 fra kvoten nord for Ula elv og 2 fra kvoten sør for Ula. Alle fem var felt nord 
for Ula og er derfor tatt med i fellingstatistikken der. Nord for Ula var fellingsprosenten 46,7 av en 
kvote på 544 dyr. Sør for Ula var fellingsprosenten 25 av en kvote på 88 dyr. Samla fellingsprosent 
har gått ned fra 48,9 % i 2016 til 44 i 2017. 
 
Fellingsstatistikk Rondane nord 2017 

           
  Eldre dyr (> 1 ½ år) Ungdyr (1 ½ år)        Årskalv    
  Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Kvote Fell. %  
Fron 5 7 2 2 3 2 21 60 35,0   

Sel 7 7 3 1 3 1 22 101 21,8  
Dovre 50 53 18 16 23 25 185 367 50,4  

Folldal  12 16 7 3 5 5 48 101 46,2  
Sum 67 78 24 22 35 33 276 632 43,7  
F-% av tot. felte dyr 26,8 30,1 10,9 8,0 12,3 12,0    
                   
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 3 1 3 1 21 73 28,8  
Dovre 50 53 18 16 23 25 185 367 50,4  

Folldal  12 16 7 3 5 5 48 101 46,2  
Sum 69 75 28 20 31 31 254 544 46,7  
F-% av tot. felte dyr 27,2 29,5 11,0 7,9 12,2 12,2   

           

          
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 7 2 2 3 2 21 60 35,0  

Sel (sør for Ula) 0 1 0 0 0 0 1 28 3,6  
Sum 5 8 2 2 3 2 22 88 25,0  
F-% av tot. felte dyr 22,7 36,4 9,1 9,1 13,6 9,1   

           
*I tillegg er 2 dyr (eldre bukk + eldre simle) felt på Sollia/Ringebukort av Vulufjellstammen. 
Den reelle fellingsprosenten blir da 28 %. 
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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.  
Konsentrasjon av rein sør for Grimsdalsvegen de to første helgene av jaktperioden førte til mye 

jegere i disse områdene. Konsentrasjonen av jegere blir naturlig størst ut fra fjellcampingplassene 

ved Grønbakken og Hellberget når reinen er i dette området. Når en kommer noe ut i terrenget med 

lenger avstand til parkeringene sprer jegerne seg mere i terrenget. Selv om det til tider var til dels 

mye jegere forløp jakta greit. Det har vært lite skadeskyting og lite å anmerke av oppsynet. 

Utover resten av jakttida var det mer spredning både av rein og jegere.  

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

jegere og rolig rein. 

 
11. Uregelmessigheter 
En rapport angående forhold der jakta foregikk på ulovlig grunn og dyret beslaglagt. 
Totalt 8 OPS (oppgjort på stedet) – manglende våpenkort ved kontroll, ureglementert 
parkering/kjøring, felling av feil dyr og uforsvarlig oppførsel i forbindelse med jaktsituasjon.  
 
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. Alle jegere må forevise bestått skyteprøve og 
betalt jegeravgift før de får utlevert jaktkortet. 
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14. Oversikt over oppsynsvirksomheten i 2017 

 
 
 
 

  Folldal Fron Sel Dovre Sum 

1. Antall timer i felt 143 60,5 181,5 481,5 866,5 

2. Antall sett rein 3350 484 376 22650 26860 

3. Antall kontrollerte jegere før felling 7 2 14 58 81 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting 3 1 7 51 62 

5. Antall kontrollerte jegere under transport 4 0 1 29 34 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert 6 1 1 26 34 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn    3 3 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn    3 3 

9. Antall skadde dyr avlivet av jeger  1  3 4 

10. Antall dyr funnet døde    2 2 

11. Antall uregelmessigheter med kort/kontrakt    2 2 

12. Antall uregelmessigheter med våpen    1 1 

13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting    1 1 

14. Totalt antall rapporter    1 1 

15. Totalt antall OPS   1 7 8 

16. Totalt antall saker politianmeldt      

% sett skadde dyr av kvote  0,6  2,2 1,5 

% sett skadde dyr av felte dyr  1,6  4,8 3,8 

Antall skadde dyr pr 1000 obs. dyr  0,002  0,0004 0,0003 

% kontrollerte jaktkort 13,4 5 19 25,4 28 

% uregelmessigheter totalt (14 + 15) av kvote    1,4 1,2 

% anmeldelser (16) av kvote      

% OPS saker (15) av kvote    1,2 1,1 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse 1,4 1 1,8 0,9 1,4 

Antall informerte 29 29 68 247 373 


