
Arealbruksregistrering i Forollhogna tirsdag 23. nov. 2010 
Mannskap: Ole Jørgen Kjellmark (pilot/Røros Flyklubb), Ola Krog og Arne Nyaas (foto og  
opptelling). Flytid: 4 timer og 10 min. (10.05—14.15). Distanse: 580 km 

Obs. 
nr.: 

Tid: Antall dyr Sammen- 
setning 

Sted/kommune UTM 

1 10.35 23 Bukker Gardåhøgda nord, Holtålen 32V 603723   6951059 

2 10.45 34 Bukker Bergtjønna, Holtålen 32V 599899   6956371 

3 11.43 14 Bukker Slettfjellet, Os 32V 592747  6948339 

4 11.55 177 Simle/kalv Ravaldslettfjellet nord, Tolga 32V 585307  6935523 

5 12.56 31 Bukker Svartsjølikletten nord, Tynset 32V 578571  6942459 

6 13.08 259 Simle/kalv Russutangen nord, Tynset 32V 577579  6948379 

      

      

      

                   Dyr i alt 538    

Kommentar: Hensikten med arealbruksregistreringen som Statens naturoppsyn (SNO) bekoster, er at opplegget skal gjennomfø-
res med jevne mellomrom året igjennom. Målet er å kartlegge villreinens bruk av området. Som kartplottet viser (se også vedleg-
get fra flyger) fløy vi etter rute skissert av villreinutvalget. Etter å ha fått startforbud mandag p.g.a. tett tåke over Røros Flyplass 
(vi ventet i flyet i én time), bestemte vi oss for å gå opp i går, til tross for overskyet vær. Ifølge meteorologene skal det bli skikke-
lig kaldt resten av uka, kanskje for kaldt? Det er fortsatt lite snø i fjellet, særlig nord for fylkesgrensa med avblåste rabber. Både 
p.g.a. lyset og alle barflekkene, var det tidvis vanskelig å oppdage reinen på bakken. I tillegg flys det relativt høyt ved arealbruks-
registreringer. 
 
NB: Vi var også på utkikk etter sauene til Amund Leren (Tolga), samt to kyr som ennå ikke har kommet til rette (Budal). Med 
unntak av spor i området Langsfjellet (Midthogna/Dalsbygda) - bør sjekkes ut, så vi verken sau eller kyr. 
 
Vi (Kjellmark, Krog og undertegnende) har blitt enige om å gjennomføre neste arealbruksregistrering i løpet av romjula, under 
forutsetning av at det blir flyvær da. 
 
Dalsbygda 24. nov. 2010 
Arne Nyaas 


