
Sjekk minimum Forollhogna lørdag 11. mars 2017 
Mannskap: Jørgen Haugen (pilot), Røros Flykubb, Ingebrigt Storli (observatør) og Arne Nyaas (foto og          

opptelling). Flytid:  1 time og 50 min  (10.20—12.10) Tilbakelagt distanse:  341 km   Snitt hastighet: 187 km/t 

  

Utsnitt av flokk 1,fotografert på Middagshøgda i Midtre Gauldal kommune. 



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

Flokk 1 10.58 Middagshøgda Midtre Gauldal 204 Fostringsflokk 32 V 576462 6953027 

Flokk 2 11.45 Storlihøa Tynset 70 Bukker 32 V 563204 6948656 

Flokk 3 11.54 Eidsfjellet  Tynset 17 Bukker 32 V 572123 6931221 

Flokk 4 11.56 Eidsfjellet Tynset 12 Bukker (ikke foto) 32 V 571942 6930638 

   Totalt  303   

Dalsbygda 11. mars 2017 

Arne Nyaas                                                                                    

Vi gjorde som avtalt med Hallvard: Sjekket div. observarsjoner av  dyr de siste par ukene. Først sjekket vi 

området vest for Meiåvollan. Her hadde Terje sett en bukkeflokk på cirka 60 dyr (han hadde også obser-

vert et par simler i flokken). Til tross for god sikt fant vi verken dyr eller spor i området. Som flyloggen 

viser (se utsnittet under) gjorde vi en stor runde i området, men uten hell. P.g.a. at piloten hadde be-

grenset tid (skulle til Tynset på et møte), valgte vi deretter å konsentrere letinga om storhopen på 1000 

til 1500 dyr som Ingebrigt hadde sett nord for Storhiåsjøen i forrige  uke. Med unntak av fostringsflokken 

på 204 dyr på Middagshøgda (trolig en flokk som Ingebrigt ikke så i forrige uke),  greide vi ikke å finne 

igjen storhopen. P.g.a. av beiteforholdene (mer avblåst på nordsida) valgte vi å konsentrere letinga leng-

er nordover i området Kufjellet, Nordre Sandfjellet, Litjfjellet. Men, med negativt resultat. Vi greide hel-

ler ikke å lokalisere bukkehopen på 13 på Risåsen. Derimot fikk vi fotografert bukkehopen på 70 på Stor-

lihøa. Lenger sør, på Eidsfjellet var det mye spor. Her fotograferte vi en hop på 17 bukker, og vi så også 

en bukkehop på 12 dyr (ikke foto av denne). Men, det går trolig  flere bukker på Eidsfjellet (mye spor). 

Men da «måtte» flygeren sette kursen mot Røros igjen………. 

Nå er det bare å håpe at det kommer nysnø. Da MÅ vi gjennomføre opplegget øst-vest, vest– øst! 


