
  2014

2

HOGNAREINEN

HOGNAREINEN 2014:
Utgiver: Villreinutvalget for Forollhogna villreinområde
Redaktør: Arne Nyaas
Sats og layout: Fjellfolk Media AS
Trykk: KD Grafisk Produksjon AS

Redaksjonsråd: Hallvard Urset, leder i villreinutvalget 
Per Ousten, leder i Villreinnemnda for Forollhogna
Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget
Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter i Forollhogna

Stoff i bladet kan bare gjengis med tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

Redaktørens "hjørne" Valget var relativt enkelt, for denne sat-
singen har jeg stor tro på. Problemet i 
år ble tidsfristen. Det er ikke enkelt "å 
dra igang" et større bladprosjekt rett 
før sommerferien, med leveringsfrist i 
løpet av august/september. Men, med 
gode medhjelpere som Astrid, Hallvard, 
Terje og Per, samt velvillige bidragsytere,  
har vi, som dere ser, "dratt prosjektet i 
land". Nå er vi spente på responsen fra 
våre lesere. Tilbakemeldingene fra dere 
blir avgjørende for satsingen videre.

Det er alltid greit å vite hvem en har 
med å gjøre. Til dere som ikke kjenner 
meg fra før, her er "kortversjonen": Bo-
satt i Dalsbygda, tidligere journalist/re-
daktør i Arbeidets Rett (jobbet i avisa i 
17 år), redaktør for "Årboka Villreinen" 
siden 2005, ansvarlig for oppdateringer 
av nettsidene villrein.no, hognareinen.
no og jaktlaget.dalsbygda.no. Tidligere 
styreleder og daglig leder/sekretær i 
Dalsbygda Jaktlag. Har etablert firmaet 
Fjellfolk Media AS (mest for å ha noe å 

gjøre som pensjonist). Kjenner Foroll-
hogna-området godt (er oppe med små-
fly om vinteren for å fotografere og telle 
villreinen). Av bøker kan nevnes "Norges 
nasjonalparker. Forollhogna, Skarvan 
og Roltdalen" (Gyldendal 2009), hvor 
jeg skrev Hogna-delen. 

Ønsker du å bidra med stoff/bilder i 
"Hognareinen 2015"? Fristen er 31. mai 
2015. Send til: arnny@online.no

Lederens "hjørne"

Det har gått 11 år siden det forrige num-
meret av "Hognareinen" kom ut. Nå 
forsøker Villreinutvalget på nytt, denne 
gangen i samarbeid med Villreinnemnda 
og Nasjonalparkstyret. Målet er årlige 
utgivelser " i god tid før jul". Villreinen 
i Forollhogna-området skal ifølge ini-
tiativtagerne "fortsatt være en viktig 
kjerne i formidlingen, men det er ønske-
lig at magasinet får et utvidet formål og 
innhold der kunnskap og opplevelser 
knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv, 
jakt og fiske sees i sammenheng". Mål-
gruppene for nyutgivelsen skal, ifølge 
initiativtakerne, være "jegere, fiskere, 
turgåere, grunneiere/rettighetshavere, 
offentlig forvaltning, turister, hytteeiere 
og lokalbefolkning med flere".

Initiativet kom på forsommeren i 
år, og redaksjonsrådet hadde det første 
møtet i  månedsskiftet mai/juni. Jeg ble 
spurt om å være redaktør for nysatsingen. 

Det er med stor glede og forventning vi 
kan blåse liv i en ny utgave av «Hogna-
reinen». Jon J. Meli var initiativtaker og 
redaktør for bladet da den første utga-
ven så dagens lys i 1985. Jon har alltid 
hatt en genuin interesse for villrein ge-
nerelt og for Forollhognaområdet spe-
sielt. Han har vært en foregangsmann 
innen villreinforvaltninga, og han har 
øst av sine solide kunnskaper og ikke 
minst formidlet budskapet gjennom et 
svært rikholdig billedarkiv. 

Med dagens opplegg for «Hognareinen» 
er målsettingen årlige utgivelser fra nå 
av. Tanken er å formidle kunnskap ved-
rørende kultur, seterliv, dyreliv, fugler 
og blomster og alt som er særeget ved 
området.

Ei årboka som «Hognareinen» kre-
ver mange bidragsytere og en ivrig re-
daktør.  Heldigvis har vi møtt stor vel-
vilje, noe vi er svært takknemlige for. Et 
bladprosjekt som dette har også ei øko-
nomisk side. Utrolig nok var det også 
her stor velvilje fra mange bidragsytere. 
Alle fortjener en stor takk.

Området er så verdifullt og så godt 
tatt vare på at det vart etablert nasjonal-
park, naturreservat og store områder er 
verna som landskapsvernområder. Ett 
av formåla med vernet var å bevare den 
produktive og livskraftige villreinstam-
men. Men Forollhogna har mer enn 
villrein og by på, blant anna unike land-
skapstyper og planter, et rikt fugle- og 
dyreliv i tillegg til utallige kulturminner.   

Villreinstammen i Forollhogna har 
vært her siden isen forsvant. Området 
var kjent som nummer 4 av 6 atskilte 
villreinområder her i landet i 1876 da 
J. A. Friis vurderte villreinbestanden 
i Norge. Området da ble betegnet som 
Kvikneterrenget, og var allerede på slutten 
av 1700-tallet kjent for sin store og livs-
kraftige villreinstamme. Gerhard Schø-
ning beskriver reinen her fra en reise i 
årene 1773- 1775. 

Det vart jakta på villrein i Foroll-
hogna med utstedelse av jaktkort fram 
til 1911, da vi vet at Halvor Brandvold 
på Kvikne fikk rett til å felle tre villrein. 
I 1919 ble området freda for villreinjakt, 
og dette varte til og med 1955. I 1956 
ble det igjen åpna for jakt på villrein i 

Forollhogna.
Forollhognaområdet ble organisert 

som eget villreinområde i 1965, og bestod 
av seks kommuner i Hedmark og Sør-
Trøndelag. Følgende kommuner var 
med: Midtre Gauldal, Rennebu, Holtå-
len, Tynset, Os og Tolga.  

I 2015 vil området feire 50-årsju-
bileum som villreinområde. Det pas-
ser derfor godt at vi kan formidle stoff 
fra området gjennom bladet "Hogna-
reinen". Jeg håper at alle som ønsker å 
bidra med tekst og bilder, eller som har 
tips, tar kontakt med oss. Ei trivelig før-
julstid ønskes alle og enhver!


