
 
 

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I 

VULUFJELLOMRÅDET 2021 
 

Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Kvam gr.lag, Sødorp 

Sameie, Østkjølen jaktområde og Mathisen Atna AS (Vassbulia).  

       

 
 

                                        Kolla simle felt i geitsida(Foto Ivar Sletten) 
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1. Organisasjon. 

 

Oppsynsleder var Per-Erik Sannes. 

 

2. Mannskap. 

 

Oppsynskorpset har bestått av: 

Per-Erik Sannes 

Kai-Rune Båtstad 

 

Sel 

Det er utført 12(15) dagsverk av oppsynet  82(113)timer.  Dette utgjør 0,16( 0,23) 

dagsverk pr. fellingstillatelse. Tid som har gått med til forberedelser/etterarbeid 

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

 

Vulufjell 

Det er utført 16(19) dagsverk av oppsynet 118(142,5) timer. Dette utgjør 0,10(0,13) 

dagsverk pr. fellingstillatelse. Tid som har gått med til forberedelser/etterarbeid 

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

 

3. Samband og kontakt. 

 

Oppsynet har benyttet mobiltelefon seg i mellom og 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 550 dyr i 

området. 

 

Denne høsten var det uvanlig mye nord, og nord-vestlig vind. Dette medførte at reinen 

sto mye i Sel og nordlige del av Nord-Fron. Utover i jakta opptrådte flokkene noe mer 

spredt. Reinen var oppe på snaufjellet gjennom hele jakta.   

 

Storbukk-andelen har tatt seg opp, og begynner å nærme seg målet i bestandsplan.  

 



Side 3 av 6 

 

 
                                    Utvomming av bukk felt i Hornflågådalen. 

                

Gråhøa/Tjønnseterfjellet 

 

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

fellesjaktordningen. På Tjønnseterfjellet ble det felt 1 eldre bukk. Kvam grunneierlag og 

Østkjølen jaktområde sine areal på Tjønnseterfjellet er fredet for jakt.  

   

6. Jakttid og fellesjakt. 

 

Alle rettighetshaverene i Sel, Nord og Sør-Fron, med unntak av Sødorp sameie har 

fellesjakt sør for Ula elv. 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. 

 

7. Fellingsresultat. 

 

Reinsjakt Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 

 

Kvote 76  dyr. 11 Frie dyr, 32 Simle/Fritt under 40 kg, og 33 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt dyr 1 1   1  3 

Fritt U/40  10 2    12 

Kalv          2*                 6 3 11 

        

Total 1 13 2  7 3 26 

 

Fellings % =  34%(36% i 2020) 
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Som vi ser har fellingsprosenten gått litt ned forhold til 2020. Dette har sammenheng 

med at kvotene økte. Alikevel har muligheten for å felle dyr vært bedre enn på mange år 

pga. gunstig vindretning. 

 

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

jaktområde og Mathisen Atna AS). 

 

Kvote 166  dyr. 24 Frie dyr, 71 Frie dyr under 40 kg og 71 kalver 

 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 11      11 

Fritt U/40       6 14 5 4   29 

Kalv          2 1 11 5 19 

        

Total 17 14 7 5 11 5 59 

*Skadd eldre simle nedklassifisert. 

 

Fellings % =  36%(31% i 2020) 

 

Som vi ser har fellingsprosenten gått opp i 2021.  

 

Felling totalt i Vulufjell området. 

 

Det ble felt 2 elde bukker og en simlekalv på Sollia/Ringebukort nord for RV 27 i år.  

1 eldre bukker Sødorp sameie. Det felt en kalv og 1 eldre simle på kortene til 

Villreinutvalget. 

 

Kvote 250 dyr.  35 Frie dyr, 90 Frie dyr under 40 kg og 95 kalver 

Type kort Skutt  Skutt  Skutt Skutt Skutt Skutt Skutt 

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

Fritt 13 1   1  15 

Fritt U/40 6 24 7 4   41 

Kalv  2*        2 1 18 8 31 

Total 19 27 9 5 19 8 87 

Utvalget  1   1  2 

Kort R/S 2    1  3 

Reellt ant. 21 28 9 5 21 8 92 

*Skadde eldre simler(naturlig skade) nedklassifisert. 

 

Fellings % =   37%(31% i 2020) Fellingsprosenten har gått noe opp i 2021. Beregnet 

fellingsprosent for området var 35%. Fordelingen på felte dyr ble slik: 

23% Eldre bukk, 30% Eldre simle, 10% 1,5 årig bukk, 5% 1,5 årrig simle, og 32% 

Kalv. 

 

8. Jaktutøvelsen. 

 

Jaktutøvelsen i Vulufjellområdet i år har vært bra. Årsaken til dette skyldes i hovedsak 

at jegerene spredte seg utover i terrenget. Jaktstopp kl 20, tildeling av simle – kalvekort 
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sammen og forbud mot bruk av jaktradio ved aktiv jakt, er også faktorer som spiller 

inn. 

 

Observasjoner av skadde dyr og tilfeller av bomskyting/skadeskyting har bedret seg 

betydelig de senere årene. Noe av årsaken kan være at stadig flere jegere benytter 

avstandsmålere når de jakter rein. 

 

Det ble felt 2 kalver med fotråte, og 2 simler med gamle naturlige skader. 

 

9. Uregelmessigheter. 

 

Jakta i høst har etter fjelloppsynets syn gått veldig bra for seg. Det er ikke registrert 

uregelmessigheter under årets jakt. 

 

10. Informasjon. 

 

For å forhindre jegeransamlinger og unødvendig press på rein gis det ikke fortløpende 

informasjon  om hvor rein befinner seg til enhver tid.  

 

11. Oppsummering. 

 

      
Oppsynsvirksomheten                                    Nord og Sør-Fron Sel Sum  

1. Antall timer i felt 118 82 200 

2. Sett antall rein              299 546 845 

3. Antall kontrollerte jegere før felling  17 8 25 

4. Antall kontrollerte jegere under slakting 6 1 7 

5. Antall kontrollerte jegere under transport 7 0 7 

6. Antall fall sett men ikke kontrollert 1 2 3 

7. Antall skadde dyr sett av oppsyn 0 0 0 

8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn 0 0 0 

9. Antall skadde dyr avlivet av jeger  4* 0 4* 

10. Antall dyr funnet døde 0 0 0 

11. Ant uregelmessigheter med kort/kontrakt 0 0 0 

12. Antall uregelmessigheter med våpen 0 0 0 

13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting 0 0 0 

14. Totalt antall rapporter/anmeldelser 0 0 0 

15. Totalt antall gebyrer 0 0 0 

16. Totalt antall OPS 0 0 0 

Antall informerte 76 34 110 

% sett skadde dyr av kvote 0 0 0 

% sett skadde dyr av fellte dyr 0 0 0 

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

% kontrollerte jaktkort              18 12 16 

% uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 0 0 0 

% OPS-saker:  (punkt 16 av kvota) 0 0 0 

Oppsynstimer pr fellingstillatelse             0,70 1,08 0,82 

*2 eldre simler med gamle naturlige skader ble nedklassifisert. 2 enslige kalver med fotråte 

ble felt. 
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Til kjeveinnsamlingen i år fikk vi inn 76 kjever dette utgjør  

87 % av felte dyr. Det er i tillegg tatt 3 kjøttprøver (for å se på innholdet av 

radioaktivitet/diettstudier for NINA). 

Alle felte dyr 1,5 år og eldre skulle jegerne ta hjerne og lymfeknuteprøve av for 

undersøkelse m.t.p CWD. Dette er fulgt bra opp. 

 

Utfylling og skjæring av kort kan gjøres bedre. For eksempel påføring av fellingssted er 

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 vidre 

analysearbeid. Kjevelengde og riktig vekt er viktige for å se kondisjonen i stammen. For 

neste sesong bør man sterkt tilråde jegerne å veie dyrene, slik at vi får mer korrekte 

vekter. Å gange låret med 6 eller å tippe vekt, gir oss tall vi ikke kan benytte. 

 

Det er fortsatt en del jegere som ikke klarer å skille mellom kalv, ungdyr og voksne dyr, 

på kjeven. Når disse dyrene blir lagt inn i sett og skutt blir det derfor feil i tallmateriale 

når det gjelder vekter på de ulike kategoriene dyr. 15% av jegerne hadde reistrert feil 

villreinområde i sett og skutt, disse var registrert som felt i Rondane Sør. 

 

Det skaper mye merarbeid for sekretærene i villreinutvalget å gå inn å rette feilføringer 

fra jegerene i sett og skutt. 52% hadde ikke lagt inn noe i det hele tatt. Dette måtte 

dermed gjøres av villreinutvalget. 

 

 
                              

 

Otta, den 22.10.2021                        Per-Erik Sannes 

             Fjelloppsyn 

 


