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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 2019 på 390 dyr fordelt på 300 dyr nord for Ula og 90 

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, med unntak av Sødorp Sameige som 
har eget oppsyn. 
 
Det har vært løpende kontakt mellom oppsynslederne i hver kommune for utveksling av informasjon 
om reinens bevegelser og utøvelsen av villreinjakta. 
 
2. Mannskap 
   
Oppsynskorpset nord for Ula har bestått av 
Kari Svendsgard (Dovre)  
Asgeir Myhrmoen (Dovre) 

Hans Olav Arnekleiv (Dovre) 

Tore Larsson (Dovre) 
Erlend Furuhovde (Dovre) 

Ivar Tho (Sel) 
Odd Enget (Folldal) 
Ola Husom (Folldal) 
I tillegg deltok Espen Rusten (SNO) noen dager.  
 
Det er utført i alt 78,5 (112) dagsverk av oppsynet 588,25 (842) timer. Dette utgjør 0,26 (0,35) 

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 
Per Erik Sannes 
Kai Rune Båtstad  
 
Det er utført 13,8 (24) dagsverk av oppsynet 120 timer (179,5). Dette utgjør 0,16 (0,24) dagsverk pr. 
fellingstillatelse. Arbeidstid i forbindelse med forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de 
direkte oppsynstimene, og er ikke tatt med i regnestykket over.  
 
3. Oppsynstimer Rondane Nord 
 
Samla for Rondane Nord er det i 2018 utført i alt 92,3 dagsverk med totalt 708,25 oppsynstimer. I alt 
er det foretatt 35 jegerkontroller etter felling. Det vil si at 18,3 % av felte dyr er kontrollert av 
oppsynet i felt. Tilfeldigheter gjør at dette kan variere noe fra år til år.  
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4.  Samband og kontakt 
   
Oppsynet har benytta mobiltelefon seg imellom, og har hatt jevnlig kontakt om reinens forflytninger 
og utøvelsen av jakta. Internt i Dovre er nødnett tatt i bruk av tre oppsyn. I tillegg benyttes appen 
«Whatsapp» for kommunikasjon. 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 utfordringer mht reglene for motorisert ferdsel for de som utøver 
villreinjakt langs Hellbergvegen uten at dette har medført saker for oppfølging. 
 
6. Reinens vandringer – og tilstand 
 
Nord for Ula 
 
Store deler av stammen var observert sør for Grimsdalsvegen i områdene Hornsjøhø, Sletthø og 

Stygghø første dagene av jakta. Samtidig opptrådte flokker lenger nord. Utover jakta var det en 

periode med nordlig/vestlig vind og større deler av stammen var da nord for Grimsdalen. Også i 

denne perioden var det flokker lenger sør. Oppsynets oppfatning er at villreinen i år opptrådte 

relativt godt spredd, og følgelig var det også rimelig god spredning av jegere. 

Sel hadde mye rein særlig i begynnelsen og sporadisk bra med rein utover i jakta. Mye sønnavind var 

årsaken til dette. 

Gjennom jakta i år ble det avdekket et markert utbrudd av fotråte i nordlige deler av området. Totalt 

er 34 dyr felt med antatt fotråte. Det antas mørketall både ved at noen dyr er felt uten at fotråte er 

innmeldt/registrert samt at en må anta ut fra noen kalvers helsetilstand at dyr har lagt seg og dødd 

før/under jakta. 

 
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 som vanlig mye sør, og sør-vestlig vind. Reinen stod langt sør og tidvis nede i 

skogen på vestsiden. Første delen av jakta sto det mye dyr i området Mikkelsmyrin på Sør-Fron. 

Reinen var mer oppe på snaufjellet gjennom hele jakta enn tidligere år. Tidvis store flokker også i Sel, 

men i og med roligere jakt holdt rein seg mer i ro enn tidligere, og jegerne måtte selv finne og 

oppsøke rein.  

 

Storbukk-andelen har tatt seg opp, men ligger ennå noe under målet i bestandsplan på 20% eldre 

bukk. Det bør også ved neste års tildeling tas hensyn til at andelen skal litt opp.  
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 Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

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

det felt 1 eldre bukk. På Kvam grunneierlag sitt areal på Tjønnseterfjellet ble det også felt 1 eldre 

bukk. På deres areal er simle og kalv fortsatt fredet, men det er åpnet for jakt på bukk.  

 

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. 
 
Kjever 
Totalt ble det innlevert 107 kjever for alders- og kondisjonsundersøkelse. Dette er 56 % av felte dyr. 
 
CWD 
Alle jegerne fikk utdelt prøvesett for uttak av CWD prøver fra felte dyr eldre enn 1 år. 
   
Sjukdom 
Det er meldt om 35 dyr med mistanke om fotråte. De fleste av disse er «sikre», men innleverte 
klauver er sendt Veterinærinstituttet for stadfesting. 
 
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. 
 
 
 
Sør for Ula 
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. 
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9. Fellingsresultat 
 
Av en kvote på 390 var det felt 191 dyr, som gir en fellingsprosent på 48,9. Fra totalkvoten var det 
solgt 5 dyr på anbud, 3 fra kvoten nord for Ula elv og 2 fra kvoten sør for Ula. Nord for Ula var 
fellingsprosenten 52,7 av en kvote på 300 dyr. Sør for Ula var fellingsprosenten 38 av en kvote på 90 
dyr. Samla fellingsprosent har gått opp fra 48,1 % i 2018 til 48,9 % i 2019. 
 
Fellingsstatistikk Rondane nord 2019 

  Eldre dyr (>1 1/2 år) Ungdyr (1 1/2 år)       Årskalv 

  bukk simle bukk simle bukk simle sum Kvote Fell.% 

Fron 6 11 2 1 2 5 27 61 44,2 

Sel 8 12 1 1 3 2 27 66 40,9 

Dovre 26 34 9 5 22 20 116 200 58,0 

Folldal  6 6 0 1 2 2 21 58 36,2 

Anbudskort        5  

Sum 64 56 19 13 24 26 191 390 48,9 

F-% av tot. felte dyr 33,6 29,3 10 6,8 12,6 13,6   

               
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) 8 9 0 1 1 0 21  39  53,8  
Dovre 26 34 9 5 22 20 116  200  58,0  

Folldal  6 9 0 1 2 3 21 58  36,2  

Anbudskort        3   

Sum 54 48 18 11 18 21 170 300 56,7  
F-% av tot. felte dyr 31,8 28,2 10,6 6,4 10,6 12,4   

           

          
Felling sør for Ula           

   Eldre dyr (> 1 ½ år)  Ungdyr (1 ½ år)       Årskalv    
  Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Kvote Fell. %  
Fron 6 11 2 1 2 5 27 61   44,2   

Sel (sør for Ula) 0 3 1 0 2 0 6 27  22,2  

Anbudskort        2   

Sum 6 14 3 1 4 5 33 90 36,7  
F-% av tot. felte dyr 18,2 42,4 9,1 3 12,1 15,2   
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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.  
Som tendensen har vært de siste årene var det flest jegere sør for Grimsdalsvegen de første dagene i 

villreinjakta.  Rein har i år vært spredt med flokker både nord og sør for vegen det meste av jakttida. 

Dette har ført til god spredning av jegerne.  Konsentrasjonen av jegere blir naturlig størst når det er 

flokker nær veg særlig i områdene Gråsida , Einbuggdalen og fremover mot Nystuguhø, Hjelleseter. 

Når en kommer noe ut i terrenget med lenger avstand til parkeringene sprer jegerne seg mere i 

terrenget. Det har vært observert lite skadeskyting, men forholdsvis mange dyr registrert som 

syke/halte. 

 
 
Sør for Ula 
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 i Ringebu nord for rv 27, prøve sendt 

veterinærinstituttet. Det er ellers ikke observert rein med mistanke om fotråte i vulufjell område. Det 

ble felt en kalv med verk i neseparti, denne ble vraket. I tillegg ble det felt ei simle med brudd i en 

klauv. 

 
11. Uregelmessigheter 
1 OPS sak, for manglende underskrift på jaktkort. Det ble funnet en død eldre bukk på Kvam sitt areal 

på Tjønnseterfjellet etter jakta. Denne var det såpass lite igjen av at dødsårsak ikke kan fastslås. 

Det ble også funnet en død bukk med bogskudd ved Åsaranden i Dovre. Det er ikke meldt om denne 

påskytingen fra jegere. 

 
12. Informasjon 
 
For å forhindre jegeransamlinger og unødvendig press på rein gis det ikke fortløpende informasjon 

om hvor rein befinner seg til enhver tid. I Dovre har man benyttet facebooksiden til Dovre fjellstyre 

for å informere om hovedutviklingen i trekk og jakt. 

 
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.  
Alle jegere må forevise bestått skyteprøve og betalt jegeravgift før de får utlevert jaktkortet. 
 
Utfylling og skjæring av kort kan gjøres bedre. For eksempel er påføring av fellingssted viktig 
informasjon for å se utviklingen av arealbruken over tid. Det er ellers bra kvalitet på de kjevene som 
innleveres, de er godt tørket og hele. Tidligere var det et problem at jegerne knakk kjeven eller 
pakket de i plast slik at de var ubrukelige i videre analysearbeid. Kjevelengde og riktig vekt er viktige 
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for å se kondisjonen i stammen. For neste sesong bør man sterkt tilråde jegerne å veie dyrene, slik at 
vi får mer korrekte vekter. 
 
 

14. Oversikt over oppsynsvirksomheten i 2019 
 
 

  Folldal Fron Sel   Dovre   Sum 

1. Antall timer i felt 74  62 136,5 493,25 765,75 

2. Antall sett rein 420  372 1415 11273 13480 

3. Antall kontrollerte jegere før felling 30  9 11 70 120 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting   3 3 21 27 

5. Antall kontrollerte jegere under transport 9    0 11 20 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert 1    4 16 21 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn     1 23 24 

8.Antall skadde dyr sett av jeger     0 1 1 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn     0 5 5 

9. Antall skadde dyr avlivet av jeger 1  3 0 5 9 

10. Antall dyr funnet døde   1 1 1 3 

11. Antall uregelmessigheter med kort/kontrakt     0 1 1 

12. Antall uregelmessigheter med våpen     0 0 0 

13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting     0 1 1 

14. Totalt antall rapporter     0 0 0 

15. Totalt antall OPS   1 0 1 2 

16. Totalt antall saker politianmeldt     0   0 

% sett skadde dyr av kvote         0 

% sett skadde dyr av felte dyr         0 

Antall skadde dyr pr 1000 obs. dyr     0   0 

% kontrollerte jaktkort   14 15 50,7 32,8 

% uregelmessigheter totalt (14 + 15) av kvote   1     0,25 

% anmeldelser (16) av kvote     0   0 

% OPS saker (15) av kvote   1 0   0,25 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse     0   0 

Antall informerte   35 42   77 

 


