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I perioden 1985 til 2003 ble "Hognareinen" utgitt 11 ganger. Det første nummeret kom i 1985, det siste
i 2003; samtlige med Jon J. Meli
som redaktør.
I den første utgaven påpeker redaktøren blant annet følgende: "Forelhogna
Villreinområde har lenge følt et behov
for å komme i enda bedre kontakt med
bygdafolket innenfor de seks kommunene som sogner til villreinområdet,
samtidig som vi vet at bygdafolket i de
fleste tilfeller også er rettighetshavere
og jegere. Vi vil gjerne også ha "åpne
linjer" til viltstellmyndighetene, enten
de er på det lokale plan, fylkesplan eller
sitter sentralt som viltkontor ved DVF
eller viltforskningen." (DVF: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, opprinnelig navn Direktoratet for jakt, viltstell
og ferskvannsfiske, opprettet 1964, gikk
i 1985 inn i Direktoratet for naturforvaltning (DN). 1. juli 2013 ble DN slått
sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til Miljødirektoratet
(Mdir.)
Fornøyd "gammel-redaktør"
- Jeg husker at det var Per Rønning fra
Budal som foreslo navnet i et møte på
Kvikne. Og sånn ble det. Uten støtten
som vi fikk fra DVF og Landbrukets Utmarkskontor, til sammen 13.500 kroner,
hadde nok "Hognareinen" blitt med tanken. Trykkinga av det første nummeret
kostet 21.000 kroner, men vi tok sjansen og regnet med at bladet ville selge.
Den gangen jobbet redaktøren gratis,
erindrer Jon J - som umiddelbart etter
utgivelsen erfarte at "snøballen begynte
å rulle". I fellesmøtet mellom villreinområdene i Norge på Lillehammer i juni
1985, fikk ei arbeidsgruppe i oppgave
blant annet "å undersøke mulighetene
for et fast meldingsblad for villreinområdene". "Hognareinen" hadde blitt lagt
merke til!
Året etter, i 1986, måtte Villreinutvalget i Forollhogna igjen "ta tak".
Arbeidsgruppa som ble oppnevnt i Lillehammer-møtet året før, hadde ingen
endelig innstilling klar. Resultatet ble
at utvalget i Forollhogna igjen bestemte
seg for å gi ut bladet på nytt, nå i utvidet
form, blant annet med utvidet sidetall,

bedre papir og "innslag" av fargebilder.
- Det vi spesielt skulle åpne for, var
informasjon fra andre villreinområder,
fra Viltforskningens prosjekter på villreinsektoren, gi den sentrale forvaltningen plass til orienteringer - og ellers
gjøre bladet mer allsidig ved å ta med
artikler om andre viltslag, minnes Jon J.
Meli, som sjøl stilte 80 000 kroner av
egne sparepenger til midlertidig disposisjon for bladprosjektet. I tillegg stilte
Viltkontoret i DN med midler for å realisere 1986-utgaven av "Hognareinen".
86-utgaven ble presentert for de øvrige villreinområdene i et fellesmøte på
Skogbrukets kurssenter på Honne (Biri)
i juni samme år. I dette møtet valgte
villreinområdene et felles arbeidsutvalg
som i tillegg til å "drifte felles interesser
på villreinsektoren" også fikk i oppgave
"å gi ut et felles blad for alle villreinområdene". I 1987 kom førsteutgaven
av "Villreinen" med Jon J. Meli som
redaktør. Sjøl fortsatte villreinutvalget i Forollhogna med egne utgivelser
av "Hognareinen" i 1989, 1990, 1991,
1992, 1994, 1996, 1998, 2001 og 2003.
- Det har gått elleve år siden "Hognareinen" kom ut sist. Til høsten vil bladet
være i salg igjen. Bak nyutgivelsen står

I løpet av årene 1985 til 2003 kom det 11.
utgaver av "Hognareinen". Tre av årgangene var temanummer. I 1998-utgaven
beskrives fisket i Forollhogna-området,
i 2001-utgaven rypene og rypejakta og i
2003-utgaven fedriftene i området.

Villreinutvalget sammen med Villreinnemnda for Forollhogna og Forollhogna
nasjonalparkstyre. Økonomisk støttes
utgivelsen av fylkesmennene i Hedmark
og Sør-Trøndelag. Målgruppa for bladet
er folket i bygdene rundt Forollhogna.
Villreinen skal fortsatt være en viktig
"kjerne" i formidlingen, men det er ønskelig at bladet får et utvidet formål og
innhold, der kunnskap og opplevelser
knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv,
jakt og fiske skal stå sentralt. Hva synes
du om denne kursendringen?
- Det er bra at "Hognareinen" kommer ut igjen. Sjøl har jeg ikke den samme "orken" som tidligere, og det er trist
at mange av de første som jeg kom i
kontakt med, har gått bort. Men sånn er
livet, mener Jon J. Meli. Han blir garantert en av de første som får overrakt nyutgivelsen av "Hognareinen", når bladet
kommer fra trykkeriet i månedsskiftet
oktober/november.
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