
Minimumstelling i Forollhogna sønd. 5. februar 2012 
Mannskap: Frode Bakos (pilot), Røros Flyklubb, Ola Krog (observatør) og Arne Nyaas (foto og opptelling). 

Flytid: 3 timer (12.32—15.32). GPS-logg: Arne Nyaas. Tilbakelagt distanse: 493 km 

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

Flokk 1 13.40 Hestfjellet sørøst Tynset 117 Simle/kalv 32V 579459   6943523 

Flokk 2 14.03 Seinskarhøa Tolga 254 Simle/kalv 32V 587379   6929155 

Flokk 3 14.11 Rundflobua øst Os 355 Simle/kalv  

(noe bukk) 

32V 589931  6947555 

Flokk 4 14.18 Sauhogna sørøst Midtre Gauldal 74 Simle/kalv 32 V 587371  6952499 

Flokk 5 14.41 Fjellsjøen sør Os 618 Simle/kalv 32V 597331  6946843 

Flokk 6 14.52 Langtjønna nordvest Midtre Gauldal 14 Bukker 32V 593771  6958451 

Flokk 7A 15.58 Vindsnesvollan sørøst Midtre Gauldal 12 Bukker 32V 586511  6963810 

Flokk 7B 15.58 Vindsnesvollan sørøst Midtre Gauldal 40 Bukker 32v 586511  6963810 

   Totalt: 1484   



Kommentar:  På tampen av forrige uke kom det snø. Det var en av forutsetningene for å gå opp igjen med fly 

for å gjennomføre ei ny minimumstelling. Planen var å gå opp i dag (mandag 6. feb.), men Røros Flyklubb 

kunne ikke stille med fly og mannskap  før til lørdag f.k. I går derimot, var det en mulighet. Flyet lette fra Rø-

ros halvannen time etter at vi tok kontakt med flyklubben. Strategien for tellinga i går var følgende: Forrige 

søndag (29. januar) ble tellinga sør for fylkesgrensa delvis spolert p.g.a. tåke i sentrale deler av sørområdet. 

P.g.a. ”tidsnød” lysmessig var hensikten i går først og fremst å sjekke områdene som lå dekt av skodde for ei 

uke siden. Men først ville vi forsikre oss om at ingen av hopene hadde trekt nordover, derfor startet vi tel-

linga med å fly øst-vest fra Øyungen til Sandfjellet. 

Forrige helg fant vi 1153 dyr, i går 1484. Bukkeflokken ved Svartsjølikletten (118 dyr) fant vi ikke igjen, men en 

ny flokk sørøst på Hestfjellet (117 dyr– simle og kalv). I går trodde vi at dette var den samme hopen, men bil-

dene viser noe annet. Flokken som var på Svartåsfjellet i Vingelen forrige helg, hadde flyttet seg sørvestover 

til Steinskarhøa (men her var 13 dyr borte). Flokkene som var på Storfjellet og Slettfjellet forrige helg, hadde 

slått seg sammen og denne hopen lå i går rett øst for Rundflobua i Dalsbygda (nøyaktig samme antall). Flok-

ken som vi fant på Sauhogna i går er ny.  Den største hopen på 344 dyr forrige helg (simle og kalv), hadde for-

flyttet  seg sørøstover fra Forollsjøen og lå i går sør for Fjellsjøen. Den store overraskelsen var at hopen hadde 

vokst fra 344 dyr forrige til 618 i går (her har det kommet til dyr som skodda skjulte forrige helg). På tampen 

av gårdagen fløy vi på nordsida for å sjekke mens det ennå var litt fotolys igjen. Bukkeflokkene på østsida av 

Synnerdalen er nye.  

Konklusjon: Heller ikke denne gangen lyktes vi med å få gjennomført ei fullgod telling. Nå må vi vente på for-

håpentligvis optimale forhold med nysnø, rolige værforhold og godt fotolys, og da må det gjennomføres ei 

komplett telling over hele villreinområdet. Så får vi håpe at Røros Flyklubb kan stille med fly og pilot når tida 

er inne.  

Ellers: Til vår store overraskelse dukket et helikopter opp i går i området sør for Bratthøvollen i Vingelen. I fjor 

vinter skjedde det samme vest for Meiåvollan, men i går var vi heldigvis ikke på kollisjonskurs. I det samme 

området var det tre skiløpere, og alle gikk med hund. To av skiløperne hadde kurs mot flokken på 

Steinskarhøa. 

 

Dalsbygda 6. februar 2012, Arne Nyaas 


