Jaktfilm, nytt kart og trekning

Jon Kåre Flatberg (fra venstre), Hallvard Urset, Terje Borgos og Per Bjarne Bonesvoll studerer det siste kart-utkastet
over Forollhogna-området. Flere parter samarbeider og målet er at ny-kartet skal være klart til årets jakt. Foto: Arne
Nyaas

Skadeskytingsprosenten i Forollhogna skal ned! Det er
arbeidsutvalget og rettighetshaverne skjønt enige om. En femten
minutter lang jaktfilm skal bevisstgjøre jegerne. Filmen skal være
klar til kortutdelingen i høst. Oppdraget er gitt til Per Forsetlund i
"Pers Naturvideo". Singsåsbyggen har et rikholdig arkiv, og han
kommer både til å plukke noen gode jaktsituasjoner og noen
"stygge" - for å vise hvor ille det kan gå når jegeren ikke tenker
seg om før fingeren krummes om avtrekkeren.
Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no
- Skyting uten sikker bakgrunn og jakt i skodde er to forhold som vi kommer til å
fokusere på. Dette må vi få slutt på. Noen jegere blir for ivrige og sliter med å holde
tilbake skudd som aldri skulle ha vært avfyrt. Vi ønsker ikke å formane, derimot vise
noen reelle jaktsituasjoner der jegeren har full kontroll og der jegeren ikke har det. Alle
har godt av en repetisjon før årets jakt, mener utvalgsleder Hallvard Urset som
presiserer at jegerne som er med på opptakene, blir anonymisert. - Per Forsetlund har et
rikholdig arkiv etter mange års opptak. Det er jaktsituasjonene som vi ønsker å vise, ikke
personene, presiserer Urset.

Seks heldige jegere
Forollhogna har de tre siste årene bedt villreinjegerne om å svare på ei enkel
spørreundersøkelse knyttet til jakta og jaktsituasjonen. Utvalget har også bedt jegerne
sende med bilde(er) av felt dyr. I fjor høst kom det inn 139 fullstendige svar.

Arbeidsutvalget samarbeider godt med Bergans, og på møtet onsdag ble det trukket seks
navn. Dette er de heldige i 2010. Premien blir tilsendt:
Paul Brandvold, Dokka - ryggsekk (40 liter), Kjetil Hofstad, Trondheim - ryggsekk (40
liter), Svein Andresen Kaldestad, Borgen - ryggsekk (65 liter), Fred Ove Stallvik Solum,
Soknedal - ryggsekk (65 liter), Arild Vik, Oslo - sovepose og Ole Faste Aas, Ålen sovepose. 10.02.2011

