
Minimumstelling i Forollhogna fredag 16. mars 2018 
Mannskap: Nils Mathias Bransfjell (pilot), Røros Flykubb, Geir Morten Granmo (observatør) og Arne Nyaas 

(foto og opptelling). Flytid: 3 timer og 19 min . Tilbakelagt distanse: 541 kilometer. Snitt hastighet: 163 km/t 

             

 





Observasjon: Dato: Tid: Sted: Kommune: Antall: Type dyr: GPS: 

Flokk 1 16.03.2018 12.37 Storhiåsjøen øst Midtre Gauldal 8 Bukker 32 V 572597 6953608 

Flokk 2 16.03.2018 12.40 Storhiåsjøen øst Midtre Gauldal 826 Fostringsdyr 32 V 572955 6953634 

Flokk 3 16.03.2018 12.59 Litjfjellet Tynset 13 Bukker 32 V 570105 6950285 

Flokk 4 16.03.2018 13.13 Øvsthussetra Midtre Gauldal 69 Bukker 32 V 560982 6964375 

Flokk 5 16.03.2018 13.28 Stavilltjønna nord Rennebu 21 Bukker 32 V 562960 6954535 

Eidsfjellet 26.02.2018  Eidsfjellet Tynset 99 Bukker  

    Totalt 1036   

Dalsbygda 17. mars 2018 

Arne Nyaas 

 

 

Det var på ingen måte perfekte forhold for flytelling i går. Sikten var god, men en sterk sørlig vind  skapte mye 

turbulens og risting. På det mest intense ble vi «blåst» sidelengs nordover i en hastighet på opp mot 300 km/

time, mens vi på «returen» sørover slet med  hastigheter ned mot 70 km/time. Jeg har vært med på  flytelling-

er i snart 20 år, men aldri tidligere opplevd forhold som dette. 

Som kartet viser greide vi likevel å dekke vestområdet nord for Ya godt. Problemet på nordvestsida, i tillegg til 

vinden og turbulensen, var avblåste rabber. Sør for fylkesgrensa var snødekket godt. 

Som tabellen og kartet viser fant vi totalt 1036 dyr (826 fostringsdyr og 210 bukker); Eidsfjellet medregnet 

(99 bukker). Den store fostringsflokken beitet i går rett øst for Storhiåsjøen. I tellinga den 26. februar var det 

878 dyr i denne fostringsflokken. Bildet i går viser 826 dyr; med andre ord 52 færre.  Dette må være storbukker 

som har forlatt flokken.  

I tellinga den 26. februar fotograferte vi  totalt 200 bukker; i tellinga i går fotograferte vi 210 bukker. Hva med 

de 42 storbukkene som vi ikke fant i går? Disse går fortsatt på nordsida, ett eller annet sted. Nord og vest for 

Sandfjellet er snøen feid av rabbene, og dyr som ligger i ro, er meget vanskelige å oppdage fra småflyet. 

Noen tanker om utviklingen i stammestørrelsen: I 2015 (6. mars) ble det fotografert 1496 dyr (korrigert tall). 

Jaktkvoten da var 700 dyr. I 2016 ( 12. april) ble det fotografert 1500 dyr/jaktkvote 750. I 2017  (14. april) foto-

graferte vi 1422/jaktkvote 600. I år har vi fotografert 1078 dyr. Hvor mange dyr har vi i år? Cirka 1300?

Jaktkvoten er ennå ikke bestemt. Det eneste som er sikkert:  JAKTKVOTEN  MÅ REDUSERES  RELATIVT KRAFTIG 

 


