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       Ark: 621.8 

 

Flytelling av elg i Gausdal Statsallmenning vinteren 2004.  

Som i 2003, ble flytellingene utført av daglig leder for Gausdal Fjellstyre med hjelp fra 
Fossum fly. Piloten i år var Bjørn Fossum. Det ble benyttet et 2 seters fly, med god utsikt til 
begge sider. 
 

Tellingen: 

Flytellingen ble i år utført onsdag den 3. mars. Og ble gjennomført i løpet av 2,5 timer. 
Det var gode forhold for flygning, med stille vær og sol fra blå himmel. Det hadde forut for 
tellingen vært oppholdsvær i lengre tid, slik at det var mye spor i terrenget, både gamle og 
ferske. Sollyset kan i enkelte tilfeller spille tellerne noen puss, men ved flere overflygninger, 
av samme, føler en allikevel at tellingen ble gjennomført på en tilfredsstillende og 
representativ måte. 
 
Det har i år vært en vanlig vinter med snøforhold som normalt. Og dyrene sto i de områdene 
som senere års tellinger har vist. Ved siden av dette ble det observert flere dyr langt nord i 
Skytterbulia. Nesten til Fossbekken. Det ble også observert et dyr med klave i Falkdalen. Det 
ble i tillegg observert mye spor i utkantområdene av siste års vinterbeiteområde (etter jul). Det 
ble blant annet observert spor etter elg nedenfor Nyseterfjellet mot Hornsjøsetrene. 
 
Som vanlig hadde noe av elgen begynt å trekke litt opp i terrenget rundt Suluhøgda og 
Mjødokkberga og Søre Revåkampen. 
 
Ellers var det stor sporindeks i og rundt foringsplassene for elg ved Tjuruverket, Vågsskard og 
Grytsetra. 
 
Det ble under tellingen ikke registrert rådyr. 
 

Telleområde: 
 
Tellingen ble utført i området innenfor, Holsbru – Djuptjernkampen – Svarthammar – 
Skruvdalsfjellet – Fjelldokkbui – Nedre Revsjøen – Vetafjellet – Hornsjøsetrene – Holsbru.  I 
tillegg ble noe mer av allmenningen overflydd,  på leting etter spor. 
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Tellemetode: 
 
Tellingen ble utført på den måten at antall observasjoner av elg i et begrenset område ble telt. 
Deretter plottet vi inn sentrum av observasjonene inn på kartet, og noterte plott nr. og antall 
elg på et eget skjema.  
 

Resultater: 
 

Plott nr. Stedsangivelse: Antall elg: 

1 Fossbekken 3 

2 Skytterbulia, høgde 1050 2 

3 Falkdalen 2 

4 Skruvdalstind 3 

5 Nedre Reinsjøen 6 

6 Kudalen 5 

7 Vest for Vågsskardsvatnet 1 

8 Larsen hytta 3 

9 Ned for Tortjernlia 1 

10 Tortjernlia 3 

11 Skjelbreikampen 3 

12 Toftsetra 3 

13 Sør for Grytsetra 3 

14 Grytsetra 6 

15 Nord for Grytsetra 2 

16 Hulderhaugene 4 

17 Revåfoten 3 

18 Søre Revåkmp 3 

19 Mjødokkberget   1 

SUM  57 

For nærmere data, se vedlagt kartutsnitt. 

 
Kopi til: Fylkesmannen i Oppland  Etnedal kommune  
  Nordre Land kommune  Sør- Fron kommune 
  Gausdal kommune   Statskog Sør Norge 
  Oppland energiverk   Fjellstyrene i; Fron, Torpa og Østre Slidre 
  Dokksfløy elgregion   Gausdal trekkhundklubb 
 
Med hilsen 

Gausdal Fjellstyre 
 
 
Kjølv Ø. Falklev 
Fjsvelloppsyn 1/ Daglig leder 

  
  
 


