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Flytelling av elg i Gausdal Statsallmenning vinteren 2005.  

Flytellingen ble utført av daglig leder for Gausdal Fjellstyre med hjelp fra Fossum fly. Piloten 
i år var Bjørn Fossum. Det ble benyttet et 4 seters fly, med god utsikt til begge sider. Med på 
turen var også Ola Idar Løkken (Gausdal kommune) 
 

Tellingen: 

Flytellingen ble i år utført onsdag den 09. mars. Og ble gjennomført i løpet av 3,0 timer. 
Det var gode forhold for flygning, med stille vær og varierende skydekke. Det hadde forut for 
tellingen vært oppholdsvær i lengre tid, slik at det var mye spor i terrenget, både gamle og 
ferske. Ved siden av dette har tamreinen i området brukt terrenget på en annen måte i år. 
Bortimot 90 % av det takserte terrenget var brukt av rein. Dette gav mye spor i terrenget, og 
vanskelig gjorde tellingen betraktelig. I enkelte områder var det vanskelig å skille elg- og 
reinsspor.  Tellingen ble ikke så vellykket som en kunne håpet på. Oppgitt tall for tellingen er 
derfor ikke representativ i forhold til antall elg i Gausdal Vestfjell. 
Det har i år vært en vinter med lite snø.  Dyrene sto i de områdene som senere års tellinger har 
vist.  
Som vanlig hadde noe av elgen begynt å trekke litt opp i terrenget rundt Suluhøgda og 
Vågskardsfjellet. 
 
Foringsplassene var tidligere på vinteren mye brukt av elg. Det ble under en oppsynstur 
registrert 17 dyr på en og samme foringsplass. Da tamreinen oppdaget foringsplassene og foret 
forsvant både elgen og rundballene fort. Til sammen ble det kjørt inn 21 rundballer fordelt på 
3 foringsplasser. Alle rundballene er oppspist. Det meste av elg. 
   
Det ble under tellingen ikke registrert rådyr. 
 

Telleområde: 
 
Tellingen ble utført i samme området som tidligere år. 
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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 Skytterbufjellet 4 

2 Kudalen 12 

3 Vågsskardsfjellet sør 1 

4 Rett ned for platået (Vågsskardsfjellet) 4 

5 Rett sør for Vågsskardssætra 1 

6 Vågsskardsfjellet sør 2 

7 Tortjønnplassen 2 

8 Øvre Tortjønnhaugen 2 

9 Mellom nordre og søre Suluhøgda 4 

10 Storhaugen 1 

11 Snæreskampen 2 

12 Nordvest for Grytsaga 2 

SUM  37 

 
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 
Fjelloppsyn/ Daglig leder 

  
  
 


