
Minimumstelling i Rendalen torsdag 28. mars 2019 
Mannskap: Nils Mathias Bransfjell (pilot), Røros Flyklubb, Jo Inge Haugseth (observatør/kjentmann) og   

Arne Nyaas (foto og opptelling). På bakken: Per Olav Granrud. Flytid: 3 timer og 37 minutter (09.36—

13.13), inkl. to mellomlandinger på Tynset. Tilbakelagt distanse: 526 km. Snitt hastighet: 147 km/t 

 



Flokk 1 - 30 dyr: 18 bukker og 12 simler. Fotografert ved Skittenkletten i Tolga. 



I flokk 2 (115 dyr, se bildet over), fotografert i Spekehøan i Tynset, var det 55 simler (markert med rødt) og 60 bukker.  

I flokk 3  (728 dyr), fotografert fra stor høyde over Gråhøgda) er det umulig å skille mellom  bukk og simle. MEN, dette 

er derimot mulig å gjøre i dronebildet som ble tatt av samme flokk 1. mars i år (samme antall dyr, 728). Se neste side. 



Dette er bildet av flokk 3 (728 dyr) tatt med drone den 1. mars i år. Her er det  mulig å skille ut voksne simler. Antallet  her      

er 316 dyr. Oppsummert: Av totalt 873 dyr som vi fotograferte torsdag 28. mars 2019, er 383 simler. 

Dronefoto: 1. mars 2019: Atle Ilsaas 

Med unntak av sterk sørvestlig vind og mye turbulens i flyhøyde, var forholdene greie nok for flytelling torsdag 28. mars 2019. 



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

Flokk 1 10.33 Skittenkletten (Tolga) 30 Fostringsdyr og bukker 32V 608137 6905214 

Flokk 2 11.34 Spekehøan (Tynset) 115 Fostringsdyr og bukker 32V 607338 6896860 

Flokk 3 11.57 Gråhøgda sørvest 728 Fostringsdyr og bukker 32V 617110 6870225 

  Totalt 873   

Årets minimumstelling vil bli husket som relativt krevende. Sikten var meget god, men mye vind og tur-

bulens gjorde forholdene relativt krevende for pilot og mannskap. På forhånd visste vi at cirka 400 dyr 

var lokalisert i området rundt Sølenmassivet.  Disse flokkene konsentrerte vi oss ikke om - derimot       

flokkene på nordsida. I tillegg ble området i Tolga sjekket nøye. Her fant vi én flokk (30 dyr). Før årets fly-

telling hadde oppsynet gjort et grundig søk i hele området (unntatt Tolga), og det var derfor relativt greit 

å lokalisere  dyrene på «nordsida». Verdt å merke seg er at flokken på 728 dyr befant seg i det samme 

området under flytellinga som den gjorde da flokken ble fotografert fra drone for fire uker siden (1. 

mars). Antall dyr i storhopen var også nøyaktig det samme som for fire uker siden. 

Rendalen skal, etter beregningene, ha en vinterstamme på cirka 2000 dyr.  873 + 400 er påvist.          

Spørsmålet er: Hvor er resten av vinterstammen?  Jeg håper at dere lykkes i å  lokalisere disse! 

 

Dalsbygda 29. mars 2019 

Arne Nyaas 

 


