
Referat fra åpent idemøte om Reinsjakt- og rypejaktordning 22.11.2017 

 

Tilstede (16 stk): Torstein Storhaug, Jon Iver Jordet, Tor Magnus Hansen, John Westgård, Helge 

Rønning, Jakob Trøan, John Haakon Stensli, Espen Karlsen, Arne Haugli, Trond Magne Aasheim, 

Martin Tronslien, Ove Tobro, Arve Trøan, Jostein Østvang, Torgeir Svae og Linda 

Merkesdal(sekretær). 

 

John Haakon innledet og oppfordret engasjerte medlemmer til å sende innspill og ta opp temaer. Og 

leste opp hovedmålene fra tidligere driftsplan. 

 

Kommende driftsplan skal vedtas for fire år – for å komme i rute med anbudsprosess slik at jobbing 

med driftsplan kommer FØR – ikke etter -  at ny kontraktsperiode er inngått for anbudsfelt. Dette for 

å unngå at man, når driftsplanen skal gjennomgås, allerede har låst anbudsfeltene for de neste fem 

år. 

Til orientering: Det vil bil en gjennomgang av organiseringen av lagene og sett på ulike 

driftsløsninger. Det blir opprettet gruppe som skal jobbe videre med dette og presentere sine funn 

senere. 

Innledning om tellende areal for villrein: 

Jakob Trøan presenterte arbeidet som blir gjort i forhold til tellende areal, bestandsplan og vedtekter 

i villreinutvalget.  

Det ble i årsmøtet 2017 bestemt at en representant fra hver kommune skulle jobbe sammen om et 

nytt forslag til tellende areal, organiseringen av villreinutvalget og vedtektene til villreinutvalget. 

Jakob Trøan er valgt inn i denne gruppa som Tolgas representant. Sakene denne gruppa har kommet 

frem til skal behandles på et ekstraordinært årsmøte den 7. desember 2017. 

Tellende areal gis etter et fastsatt lovverk. Hovedtrekkene i lovverket er at alt høyfjellsareal i 

villreinområder er tellende areal.  Skogsområder kan godkjennes hvis reinen bruker dette ofte. 

Utvalget foreslår å ta med flere slike områder. Videre innebærer utvalgets forslag at områder som er 

gjerdet inn eller hyttefelt ikke være tellende areal. Dette betyr for Vingelen sin del at store deler av 

Kletten og Trettenget ikke beregnes inn.  



En annen ting å ta hensyn til er områdene øst for Forollhogna. Disse er lite brukt av villreinen og 

minst brukt er området øst for Tjurrudalen, der finnes det ingen sikre observasjoner av villrein. Det er 

også litt spesielt at det ikke finnes kart over det som er lagt til grunn for tellende areal per nå. Det 

som er oppgitt som referanse er 900 meters kota på kart. 

Arbeidsgruppa legger frem to mulige forslag til det ekstrordinære årsmøtet. Et hvor Tjurrudalen tas 

med i beregningen, og et hvor dette området er tatt ut. Prosentvis fordeling over tellende areal som 

skal legges frem på et ekstraordinært årsmøte i villreinutvalget den 7. desember ser da sånn ut, med 

begge forslagene vist. 

 

  

 

Arbeidsgruppa foreslår også å frede reinen på østsida av Forollhogna for at den skal få mulighet til å 

etablere seg i disse områdene. Det må være et mål for forvaltninga å få reinen til å benytte hele 

arealet i Forollhogna slik at ressursgrunnlaget utnyttes. 

Per i dag står nesten 40% av det som er tellende areal i Forollhogna som ubenyttet areal for 

villreinen.  



Det skal legges frem forslag om endring i vedtektene for villreinområdet, blant annet skalaen for 

stemmegivning endres. Vingelen vil ikke bli berørt mye av dette, vi vil fortsatt ha 6 stemmer, men vår 

andel vil telle noe mer. 

Det vil også legges frem forslag om å endre sammensetning av arbeidsutvalget slik at representanter 

for rettighetshaverne fra hver kommune skal stille inn i et styre, dette vil føre til økt rullering av 

medlemmer, og forhåpentligvis økt forankring mellom rettighetshavere og arbeidsutvalg. Hvis 

forslaget går gjennom vil det bli 7 representanter inn i utvalget. 

 

Diskusjoner/synspunkter: 

Tellende areal vil etter vedtaket bli et «levende/dynamisk område» - det vil si at hvis noe gjerdes inn 

eller det bygges hytter vil disse områdene trekkes ut av villreinområdet og legge mindre areal til 

grunn for kvote-andel. Eller hvis et gjerde tas ned, vil villreinområdet få større tellende areal og 

dermed større kvote-andel neste tildeling. 

Vi har statistikk fra veielister i vingelen sameie fra 1973 og frem til i dag – dette datasettet kunne 

vært digitalisert og analysert. Sameiet vil se på hvilke muligheter som finnes for å evt. få til dette. 

Minimumstellingene og annen info om variasjonene i antall dyr over år kan det leses mer om her: 

https://www.hognareinen.no/minimum/  

Reinen har forandret adferd og blitt villere og jegerdøgn-antallet øker, fordi hver jeger bruker lengre 

tid på å felle en rein, og da blir opplevelsen at det er flere jegere ute. 

Så lenge arealene østover er anerkjent som tellende areal bør de ha mulighet til jakt, alt annet vil 

skape et krevende samarbeidsfohold.  

 

 

 

Overgangsavtaler:  

Trond Magne Aasheim innledet med å si at rettighetshaverne i villreinområdet har et kollektivt 

ansvar for å holde den avskytingsprosenten som er satt for området. Dette er viktig for at 

forvaltningen skal fungere etter de mål som settes. Avskytingsprosenten vedtas på hvert årsmøte, 

men sees i sammenheng med bestandsplan. 

• Til orientering gjelder ikke de ensidige overgangsavtalene i helger. Det vil si at mye jegere i 

helgene ikke kan forklares med overgangsavtaler. Det selges 50 kort fra sameiere i bygda til 

utenbygds-jegere, disse kan jakte når som helst. 

• Overgangsavtaler gjør at 18 sameiere ekstra får tildelt jakt fordi vi tar betalt for overganger i 

form av jaktkort. 

• Alle overgangsavtaler ble sagt opp i fjor og skal reforhandles i år. 

• Det jobbes med at Vingelen, Magnillsjøan, Budalen og Kvikne skal jobbe for økt samarbeid 

om overganger seg i mellom for å dele på jakttrykket. 

• Antallet skadeskytinger har holdt seg stabilt de siste årene. 

• Vi trenger fornuftige overgangsavtaler. Sameiet ønsker å få inn overordnede prinsipper for 

overgangsavtaler i driftsplanen. 

https://www.hognareinen.no/minimum/


 

 

Diskusjon/synspunkter: 

Lurt med en felles praksis for overgang. 

Problemet med overgangsjeger er at det blir stress under jakta fordi de stort sett har EN dag å jakte 

på. 

Usikker jakt i skogen og dårlig oppførsel må oppsynet ta tak i og slå ned på. Når reinen kommer ned i 

skogen føles det ikke trygt hvis det er uoversiktlig og mange jegere rundt dyra. 

Er overgangene prioritert for storbukkjegere?  

 - (svar) Ja de første fem dagene, alle som kommer hit på overgang (og ellers) må forholde seg til de 

reglene vi har i vårt område. 

Det hadde vært fint å få med kviknedølene på et samarbeid om overganger så vi får fordelt trykket 

bedre. 

Er det mulig å forby jakt i skogen?   

- (svar)Det er lagt fram på årsmøtet og blitt nedstemt tidligere. 

Det som kanskje er enklere å få til er å forby jakt i for eksempel 200 -300 meters belte på hver side av 

veien. 

Mulighetene for en forbudssone i forhold til avstand fra vei høres ut som noe sameiet skal jobbe 

videre med. 

Dette kan tas opp når det skal jobbes med jaktregler – forbudssone for jakt langs veier på for 

eksempel 200- 300 meter. 

 - veier må defineres 

- Problemet er der det er skog 

- unntak fra Ustuloken og nordover? 

- Der det er lov å kjøre bil. 

- Svartåsrabben og oppi Tangen 

- Lettere å si alle veier lett å forholde seg til. 

 

 

Salg av villrein  

 

Salg av villrein: 

Det er stor interesse for villrein. I fjor forsøkte sameiet en ny ordning for å organisere videresalg som 

i større grad førte til inntekt for grunneier (se tabeller). Det er stor etterspørsel etter dyr, og sameiet 

ønsker et ryddig og oversiktlig tilbud til kunden. Samtidig rår hver grunneier over sin jaktrett. Derfor 

trenger vi innspill til en videresalgsordning som er attraktiv slik at dette er et frivillig tilbud som flere 

har lyst til å benytte seg av. 



I 2017 så fordelingen på hvordan reinskortene ble benyttet slik ut: 15 jaktet selv og ca 15 som gav 

kortet til familiemedlemmer ca. 50 solgte reinen sin selv, 13 solgte rein gjennom sameiet, i tillegg 

kjøpte(eller fikk pga. overgangsavtaler) sameiet fire storbukkort for videresalg av andre områder. 

 

Under er et oppsett av kostnadene for timeforbruk for å selge alle jaktkort solgt via sameiet i år: 

 

Under er en oversikt over utprisen ut i markedet for hver dyretype, prisen per dyr som grunneier har 

betalt inn for tidsbruken med å selge dyret og de totale «provisjons»inntektene til sameiet for 

videresalg for den enkelte rettighetshaver.  Sett i sammenheng med tabellen over går disse to så å si i 

null, som var intensjonen. 

 
 

 

 

 

 

Regnskapet for storbukker innkjøpt av andre villreinområder til videresalg gjennom sameiet viser en 

nettoinntekt på litt over 30 000 kroner når du trekker fra innkjøpsprisen og tidsforbruket. 

 

Skal vi ha et organisert salg av reinskort gjennom sameiet? 

Det at vi har solgt felles har bygd opp et kundegrunnlag, særlig på storbukk, men også på de andre 

dyrekategoriene. 

Kostnader ved videresalget gjennom sameiet:

Timer linda 12,5 650 7962,5

Timer Jakob 12 250 3000

Total 24,5 10962,5

Utpris Type dyr Antall solgt

Pris betalt 

til sameiet

Totale inntekter til 

sameiet for å bistå 

med videresalg.

40000 stobukker 5 1440 7200

12500 Småbukker 6 450 2700

8000 Simler 3 288 864

6000 Kalver 3 216 648

Totalsum 11412

4 Innkjøpte storbukker mva

90000 22500

4 solgte storbukker

128 000 32000

Fortjeneste brutto 38 000

4x1440(tid brukt på salg) 5760

Nettofortjeneste 32 240

Salg av innkjøpte 

storbukker fra andre 

områder



Kjøperne av storbukk og delvis også småbukk legger igjen en del kroner i lokalsamfunnet. 

Guiding per dag er 3000 

Hesteskyss er 3000 

Flåingsjobben (til utstopping) er ledig …. 😊 

De leier seg inn på overnatting  

De legger fort att 100 000kr i Vingelen per storbukk. 

 

Betalingsvilligheten er høy for alle typer kort. Særlig siden jakta er så sikker. 

Et opplagt problem med at folk selger selv er at sameiet ikke vet om dette salget er svart eller hvitt. 

Hvis det blir kontroll av skattemyndigheter, plikter sameiet og oppgi hvem som har fått tildelt rein, og 

hvilken dyrekategori de har fått over år. 

Diskusjon/inspill 

Det blir veldig attraktivt å selge så lenge prisene er høye, samtidig er det viktig å holde det langsiktige 

perspektivet i forhold til å opptre samlet og holde prisnivået oppe. Disse er krevende kunder som må 

pleies. Vi ser jo hva langsiktigheten i rypejakta betyr – viktig å komme dit på rein også, men vanskelig 

å få den enkelte grunneier til å forstå 

 

Privat salg på det åpne markedet bør ikke gå på bekostning av andre sameiere i form av ujevne 

priser. 

Opp til hver enkelt – Har du en fast kunde må det være i orden, sameiet kan ikke overstyre dette. 

Har du en fast kunde,  så er du på sett og vis ikke ute i det åpne markedet til forskjell fra de som 

selger selv til forskjellige kunder hvert år og enten presser priser opp eller ned. 

 

 

 

 

Ungdomskvote (kun diskutert, ikke presentert som egen sak) 

Burde vi avsatt en viss prosent til innenbygds ungdom – viktig for rekruttering – inn i driftsplana?  Har 

vi anledning til å ta fra en sameier en rein?  Vi må ha et flertallsvedtak og det blir i strid i sameieloven 

at flertallet overstyrer mindretallet på en måte som gjør at mindretallssameieren lider et (vesentlig) 

tap. Hvis det blir enstemmighet på et årsmøte kan man ha en slik ordning, men altså begrenset hvor 

langt man kan gå med et flertallsvedtak. Ønske om å prøve et enstemmig vedtak på årsmøtet, det vil 

holde. For eksempel en kvote på 5% (det er tre fire nye jegere hvert år) – per nå etterstrebes det at 

ungdom får jakt minimum en gang mellom de har lov og de blir 18-20.  

Hvis dette går igjennom kan vi justere etter hvert. Starte med å legge det på et lavt nivå. Begrense 

det til alder for eksempel 16 til 20 år– primært kalv eller simle. 

Blir det rein til overs, hvis det er få ungdommer – så går det tilbake til sameierne. Dette bør i så fall 

inn i driftsplanen og vil da gjelde i en fireårsperiode. Det må behandles særskilt i årsmøtet.  

 



 

RYPE 

 

John Haakon – innledet med litt om status – 8 felt er leid ut i fire år til og kan ikke røres eller endres i 

forhold til grenser og retningslinjer. Temaet nå er da forvaltningen av disse fire feltene som ikke er 

leid ut på åremål. 

Takseringslinjene er lagt inn som røde streker på kartet her. 

For første gang i høst er det gått linjer i Vola. Tanken er at linjer i øst, vest og sør vil gi et mer 

helhetlig bilde av bestanden enn tidligere. I år har vi differensiert kvotene på felt slik at det blir mer 

tilpassede fellingstall i det enkelte området. Målet er at jakttrykket ikke skal påvirke bestanden i 

vesentlig grad.  

Takseringsresultater over de siste år finner du her: https://www.vingelen.com/no/jakt/jakt/28-

rypejakt-i-vingelen-2#.WhhiIEriZPY  

  

https://www.vingelen.com/no/jakt/jakt/28-rypejakt-i-vingelen-2#.WhhiIEriZPY
https://www.vingelen.com/no/jakt/jakt/28-rypejakt-i-vingelen-2#.WhhiIEriZPY


Modell for kvotefastsettelse – denne er under utarbeiding til å bli et verktøy for å unngå «gjetting» 

ved jaktbegrensninger. Her er målet at man enkelt skal kunne fastsette en bærekraftig kvote. Trolig 

må modellen konkretiseres noe mer. 

 

 

           2017 Grårabben   2017 Knausvola 

 Totalbestand 

Kyllingproduksjon 
         

Meget stor 
bestand 

Stor bestand Middels stor 
bestand 

Liten bestand Meget liten 
bestand 

Meget god Maks kvote 
(6) (toppår) 

Litt redusert 
kvote (5) 
(oppgangsår) 

Redusert 
kvote (4) 
(oppgangsår) 

  

God Redusert 
kvote (4) 
(nedgangsår) 

Redusert 
kvote (4/3) 
(opp- eller 
nedgangsår) 

Redusert 
kvote (3) 
(opp- eller 
nedgangsår) 

Redusert 
kvote (2) 
(oppgangsår) 

 

Middels  Redusert 
kvote (2) 
(nedgangsår) 

Redusert 
kvote (2) 
(nedgangsår) 

Redusert 
kvote (2) 
(opp- eller 
nedgangsår) 

 

Dårlig   Redusert 
kvote (2), 
ingen 
overgang på 
leiefelt og 
jaktstans 1.10 

  

Meget dårlig      

 

 

Får vi to dårlige produksjonsår etter hverandre må vi passe på og ta det på alvor. 

Tanken er at vi fortsetter med de takseringene vi har og bruker disse aktivt inn i forvaltningen. 

De innskrenkinger som ble gjort i fjor kan ut i fra tallmaterialet ikke sies å være nødvendig i forhold til 

bestandstall. men det kan jo være for å prioritere innenbygdsboende. Legge et løp nå for de neste 

fire årene. Avveining mellom innenbygdsboende, hytteeiere og utenbygdsboende. Vi jobber for at 

forvaltningen ikke skal bli tilfeldig – men at det er sammenheng mellom takseringsresultater og 

jaktregulering. 

 

Kanskje leie ut Gjersjøhøgda til utenbygds midt i uka. Hytteierene setter også pris på forutsigbarhet. 

Båvola kunne kanskje vært vurdert som kortfelt, men det må i så fall bli når nåværende leieperiode 

er ute. 

 

Interessant at det jobbes med en modell for fastsettelse av kvoter. Nøyaktige modeller kan vurderes 

på flere måter, om de skal ta hensyn til den totale bestand, måltall for å definere hva som er god og 



dårlig på skalaene og hvordan takseringsresultater, fjoråret og jaktstatistikk kan tas inn som 

parametre. 

 

Hva hvis vi selger kort på Vola som treningsfelt, for eksempel  100kr dagen. Det er der det er minst 

konflikt i forhold til beitedyr, jakt og sauesanking. Hva skjer hvis man åpner for treningsfelt i Vola før 

jakta. Tidligere praksis har vært meget streng i forhold til trening så har det vært nei til all trening der 

vi har rein og sau på beite. 

Per i dag er det vinterjakta som brukes som «treningskort». Folk kjøper et kort til 350kr per døgn og 

går seg en skitur eller to med løs fuglehund innenfor terrengrensene, noen har med seg børse, andre 

ikke. I tillegg er det treningsområde på Kletten på ettervinteren. 

I østfjellet (Hodalen) selger de treningskort og overnatting samlet, dette har vært etterspurt.  

Hvordan regulerer du jakttrykket best? Kvoter er effektivt. Men et større forskningsprosjekt viser at 

den norske gjennomsnittsjegeren skyter fra 1 til 2 ryper per dag uansett kvote og bestand….. 

Kombinasjonen sameiet har praktisert i dårlige år, mellom å la jegeren velge å stå over jakt før 1. 

oktober og å stenge jakta etter 1. oktober i dårlige år har ført til et halvert jakttrykk de første tre 

ukene og full fredning etter. Vi kan etter de tre siste årene, med bunnår i 2015, stort produksjonsår i 

2016 og et totalt veldig bra år i år si at reguleringene vi har gjort har vært like effektive som å 

totalfrede, slik Dalsbygda gjorde i 2015. Feltleierne har vi enda ikke lagt begrensninger på, men vi har 

mulighet til det gjennom kontrakten. Erfaring etter 15 år med anbudsfelt og rapportering er at 

feltleierne jakter meget forsiktig i dårlige år. 

Predatorplan – hva er mest effektivt å jakte på? Særlig i dårlige år og lite smågnagere kan det bli et 

stort trykk. Problemet blir å felle revirhevdende dyr der de predaterer på småviltet. Reven i Kvennan 

spiser ikke rype i Bratthøa.  

Kan motivere ungdommen til å jakte mer ved å jakte på predatorer. For eksempel for utenbygds 

ungdom, kunne de fått et billig rypekort i betaling. 

Kommentar fra en innenbygdsjeger om at Gjersjøhøgda er et lite tilgjengelig felt å ha som bygdefelt.  

Når er det innenbygdsboende jakter, det kan vi lese ut i fra fangstrapporter. Fordelen med 

kortfeltene og bygdefeltene er at det går det an å prøve litt forskjellig i ett og ett år for å finne en god 

løsning på hvem som jakter hvor og når. 

 

Avslutningsvis ble alle takket for oppmøtet og sameiestyret oppfordret alle som vil til å ta kontakt og 

komme med innspill videre inn i prosessen med å revidere driftsplanen for utmarka. 

 

 

 


