
Minimumstelling i Forollhogna onsd. 30. mars 2016 
Mannskap: Frode Bakos (pilot), Røros Flykubb, Ola Krog (observatør) og Arne Nyaas (foto og opptelling). 

Flytid: 8 timer(09.00—18.00/pause 13.00—14.00). Tilbakelagt distanse: 1202  km. Snitt hastighet: 133 km/t 

I denne hopen på toppen av Sverjesjøhøa (nordsida) var det 348 dyr (simler og kalver). 



Observasjon: Tid: Sted: Kommune: Ant. dyr: Type dyr: GPS: 

Flokk 1 11.45 Knappen nord-øst Midtre Gauldal 15 Bukker 32 V 561121 6959891 

Flokk 2 12.30 Rundhaugen nord Midtre Gauldal 10 Bukker 32 V 567685 6955318 

Flokk 3 12.40 Søndre Langtj. vest Midtre Gauldal 34 Bukker 32 V 561507 6956427 

Flokk 4 14.44 Sverjesjøhøa Tynset 348 Simler/kalver 32 V 570180 6946739 

Flokk 5 A 15.35 Storhiåsjøen vest Midtre Gauldal 13 Bukker 32 V 569854 6952193 

Flokk 5 B 15.35 Storhiåsjøen vest Midtre Gauldal 44 Bukker 32 V 569854 6952193 

Flokk 6 16.35 Sætertangen øst Tynset 734 Simler/kalver/bukker 32 V 580783 6936216 

Flokk 7 16.57 Sætertangen Tynset 47 Bukker 32 V 577895 6935452 

Flokk 8 

 

30/3 Langbekkdals-

tangen nord 

Midtre Gauldal 100 

(cirka) 

Simler/kalver Observert og rapportert av 

Kåre Merket (i terrenget i 

går, transport) 

   Dyr i alt 1345   

Dalsbygda 31. mars 2016 

Arne Nyaas                                                                                    

Til tross for relativt gunstige telleforhold greide vi heller ikke i går å finne «alle dyrene». Beregnet vinter-

bestand er cirka 2000 dyr.  Når vi ikke greier å finne mer enn 67 prosent av bestanden, må gårdagens telling 

karakteriseres som bortimot mislykket. Dette til tross for 8 effektive flytimer og intens stirring på bakken.     

Telleforholdene på sørsida var utmerket, mens det nord for fylkesgrensa var mye avblåst og stedvis bar bakke.  

Ved forrige telling (9. mars 2016) fant vi totalt 1054 dyr. Det «nye» ved tellinga i går var fostringsflokken på  

348 dyr på Sverjesjøhøa (Ingebrigt Storli varslet..), samt fostringsflokken på cirka 100 dyr som ble observert i 

skogen i Soknedal, og rapportert av Kåre Merket. Derimot fant vi ikke igjen fostringsflokken på 195 dyr som 

ved forrige telling ble fotografert på Gruvhøgda i Midtre Gauldal. Etter rapportene å dømme går det flere fost-

ringsflokker i skogsområdene i Soknedal/Budal—og det er allerede bestemt at vi skal sjekke dette området fra 

fly i neste uke (flyet har ikke flere timer «å gå på» - og må til sjekk på Kjeller innen da). NB: I påskeuka (22/3) 

ble det observert en større fostringsflokk ved Fisktjønna i Budal. Vi fant ikke denne flokken i går, og i dag har 

fjelloppsyn Trond Are Berge sjekket evnt. spor på stedet—uten å finne noen. Forklaringen er at det har gått 

for lang tid, det har snødd og det har tint….   

Ved forrige telling (9. mars) fant vi 134 bukker, i går fant vi 163. «Problemet» er fostringsflokkene som trolig 

beiter i fred og ro i skogsområdene på nordsida. Det er også verdt å legge merke til at det øst for Synner-

dalen og nord for Forollsjøen/Øyungen ikke er observert ett eneste dyr i vinter, ei heller i de østlige områdene 

av villrein-terrenget. Før tellinga i går hadde vi derimot fått beskjed om tamrein øst for Kjølidalen/Kjurrudalen, 

og der fotograferte vi 10 tamrein i går. Meldingene går ut på at det skal være enda flere.                      


