
Årsmøte uten fullgod vintertelling 

 

TRØBBEL: Til tross for flott vær, ei flytid på over fire timer og ei tilbakelagt distanse på 620 kilometer, må 

minimumstellinga den 20. mars (skjærtorsdag) karakteriseres som mislykket. Bildene viste 988 dyr, godt under 

halvparten av beregnet vinterstamme på cirka 2100 dyr. Klikk på kartet for større versjon. Kartplott: A. Nyaas 

Kvoteforslaget på 950 dyr vil bli diskutert på årsmøtet lørdag 12. april. Det er 

ikke til å unngå. Trolig samles rettighetshaverne på Kvikne uten å ha ei fullgod 
minimumstelling å vise til. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

Målet har vært å påvise cirka 2100 dyr i vinter, men dessverre. Flytellinga den 25. 
februar måtte avbrytes på grunn av skodde nord for fylkegrensa, mens det siste forsøket 

på skjærtorsdag (den 20. mars) resulterte i 988 dyr. Til tross for flott flyvær, ei 
tilbakelagt distanse i lufta på 620 kilometer og ei flytid på fire timer, måtte Jon J. Meli, 

pilot Ole Jørgen Kjellmark og undertegnede "kapitulere". Styggværet dagen før hadde 
visket ut sporene. 

Rettighetshaverne har følgende å forholde seg til: Opptellinga etter endt flytur den 

25. februar viste 1718 dyr. Umiddelbart før tellinga i februar fikk vi beskjed om cirka 80 
dyr på Blåorfjellet. Der hadde flokken holdt seg i ro over lengre tid, men dit kom vi ikke 

p.g.a. tåke den 25/2. Det gjorde vi derimot den 20. mars, og bildet viste 100 dyr. Lenger 
øst, i skogsområdet mot Ledalen i Holtålen har det i påska vært observert en bukkeflokk. 

Så langt øst var vi ikke den 20/3. Der var derimot fjelloppsynsmann Terje Borgos i dag, 

og han telte 51 bukker. Til sammen blir dette 1869 dyr.Dette er et sikkert tall som 
rettighetshaverne kan forholde seg til. 

Vedtatt mål i bestandsplanen er 1700 til 1800 vinterdyr. Diskusjonen, og usikkerheten, i 

møtet på Kvikne vil dreie seg om de cirka 200 dyrene som vi ikke har greid å påvise i 
vinter. 28.03.08 
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