
 

 

 

Alle BRUKTE OG UBRUKTE KORT, KJEVER SAMT SETT 

REINSKJEMA leveres inn til Utvalgets sekretær: 

  Blefjell Villreinutvalg, 

  V/Halvor G. Garås, 

  3623 Lampeland. 

 Tel   48 14 80 20 E-post: blerein@online.no 

Kort og sett reinskjema: Seinest 5 dager etter avsluttet jakt.   

Kjever innen 15. oktober 2013, viktig for kontroll av kondisjon. 

Alle ubrukte kort skal også innleveres i 2013, utelatelse av dette kan 

medføre en straffereaksjon fra Villreinnemda for vedkommende 

rettighetshaver. 

 

Fellinger rapporteres umiddelbart og senest innen 24 timer til sin egen 

kommunerepresentant i Utvalget, evt. leder eller sekretær. 

 

Blefjell Villreinutvalg består av: 

 

Jørn Howlid             Rollag        9823 9335   JHowlid@Online.no 

Ståle Mortensson    Tinn              9266 8820     

Asbjørn Gjellerud  Flesberg     4820 9500 

Thorbjørn Teigen   Notodden      4540 1153 

 

Jaktoppsyn: Statens Naturoppsyn. 

          Opplysningstelefon: Skinnarbu  3508 1250 

          Kontor Rødberg: 3274 46 85 

 

Meld alle gaupeobservasjoner året rundt til SNO Rovviltansvarlige: 

 Rollag                     ;  Sigurd Storemoen        9925 2893 

 Flesberg                  ;  Tom Ivar Stepien         9524 4489 

 Tinn/Notodden       ;  Øyvind Fosse               4814 8405 

Ansv. Telemark/Buskerud  ;  Espen Marker             9757 0975 

 
 

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvar for jaktoppsynet.  

 

Jakttid:  20. august til og med 30.september. 
 

                                Informasjon for  jakta 2013 

BLEFJELL VILLREINOMRÅDE 
 

På Utvalgets årsmøte i mars 2010 ble det åpnet for jakt igjen på Blefjell 

etter hele 3 år med generell jaktstopp. Dette var nødvendig fordi tellingene viste at 

stammen var langt mindre enn forutsatt i drifts planen av 2007-2009. Antall dyr økte 

de 2 første årene med  jaktstopp, dvs 2007 og 2008,  mens det i 2009 var det ikke noen 

økning i stammen tross full jaktstopp. Man har ikke funnet noen sikker årsak til 

nedgangen i stammen  hva dette kunne skyldes, men det kan være en kombinasjon av 

årsakene feiltellinger, tyvjakt, utvandring til Hardangervidda eller predasjon av gaupe: 

 

Scandlynx prosjektet med GPS merking av gaupe i Norge og Nord-Sverige viste at en 

hann gaupe i gjennomsnitt drepte 43 tamrein per 100 døgn, dvs nesten ett reinsdyr 

hvert annet  døgn. Hvis en gaupe streifer innom fjell-skogsområdene på vest sida av 

Blefjell, kan den teoretisk sett drepe årets tilvekst på kort tid. Derfor er det viktig at 

alle  melder alle gaupeobservasjoner til SNO året rundt, slik at vi har korrekt estimert 

gaupebestand og dermed korrekte kvoter ved gaupejakta for å holde dette mulige 

problemet under best mulig kontroll. Denne vinteren ble en bukkeflokk på 22 dyr 

observert opptil 6 kilometer vest for Blefjell i januar – mars: 

Dette er et skogsområde hvor det både i fjor og i år er observert yngling av gaupe. 

 

Også i vinter ble det observert  en bukkeflokk på Lufsjåtangen i Januar, i fjor var 

antallet  over 40 bukker i en lengre periode fra nyttår til mars. Siden Blefjell hadde 

forventet antall dyr under Skogskolens høsttelling og vinterens flytellinger, kan man 

fastslå at disse dyrene ikke har kommet fra Blefjell. 

 

I 2010-2012 har det vært forventet økning: I 2011 ble 136 dyr ble talt opp av 

Skogskolen etter at 16 dyr var felt, derav minimum 32 kalver og 33 bukk, opp fra 116  

i 2010. Vinterens flytellinger viste at fostringsflokken har økt med 10 dyr siden i fjor 

og vi har nå en stamme på ca 170 vinterdyr. På Utvalgets årsmøte i mars 2013 ble det 

vedtatt å øke avskytingen for å unngå at stammen vokser videre med å dele ut 100 kort 

til grunneierne med en forventet avskyting på 30-40 dyr med vekt på redusere den 

høye bukkeandelen. Fellingsprosenten har ligget på ca 30% jevnt. Styret ble pålagt av 

Årsmøtet å legge fram forslag til alternativer for samjaktformer på neste årsmøte, vi 

ber derfor alle grunneiere/jegere tenke over hva som kan være fornuftige og aksepter-

bare samjaktforslag mellom de ulike områdene og spille disse inn til Utvalget! 

 

Vi oppfordrer alle jegerne om å være svært nøye med føring av sett-rein-skjemaet og 

alle oppfordres til å ta bilder av flokken der det er mulig, for senere å analysere antall 

og struktur. Husk å notere sted, GPS koordinater og tid for bildene!  

 

Skitt jakt fra Blefjell Villreinutvalg, Jørn Howlid, Leder  

mailto:blerein@online.no


 

 

 

KORTTYPER: 
I 2013 er det gitt 100 fellingstillatelser +  3 til Skogskolen for 

tellinger for jakt i uke 38. 

 

Kortene er inndelt i fire forskjellige grupper: 

 Kalv/ungdyr 0,5  - 1,5 år 

 Eldre simle 

 Liten bukk under 60 kg   Stor bukk over 60 kg 

Jaktfelt Areal Kalv/ungdyr Simle 
Liten 
bukk Stor bukk 

 1: Rollag     23 849  8 2 2 2 

 2: Juveli     17 439  6 1 1 2 

 4: Gunnulfsbu     31 928  10 2 2 3 

 6: Teigen     10 000  3   1 1 

 7: Hordvei     15 370  5 1 1 1 

 8: Nordstul     19 584  6 2 2 1 

 9: Fosso     12 079  3 1 1 1 

10: Mathiesen     23 873  8 1 2 2 

11: Velebu       6 575  3   1   

12: Hovdestul     13 018  4   1 1 

13: Skirva     12 086  4   1 1 

SUM   185 801  60 10 15 15 

 

Hvilke dyr kan felles på ulike kort? 
 

På "kalv/ungdyrkort" kan kun felles kalv/ungdyr. 

På "simlekort" kan simle, kalv eller ungdyr felles. 

På bukkekort under 60 kg kan det også felles kalv eller ungdyr. 

samt "returbukker"  f.eks. bukker med bare ett gevir. 

På storbukkort kan alle typer dyr felles utenom voksen simle. 

 

Kalveførende simler bør spares.  
 

 

 

Simle    Kalv 

 
Liten bukk   Stor bukk 
DET KAN KUN BENYTTES 2 GEVÆR PR KORT SAMTIDIG. 

  

Ved feilfelling, kontakt sekretær i utvalget,  Halvor Garås eller 

leder Jørn Howlid. 

 

Husk å ha med alle nødvendige papirer under jaktutøvelsen. 

KONTROLLKORT  OG SETT REIN SKJEMA. 
Kontrollkort: 

Dette skal skjæres og fylles ut når  dyr  er felt. Se nedenfor. 

Vi ber dere om å registrere alle beinbrudd, gamle skuddskader etc. 

Glem ikke å fylle ut; Fellingssted, Vekt, Klokkeslett osv. på kortet. 

 SETT REIN SKJEMA skal fylles ut for hver jaktdag.  


