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Helikoptertelling av elg i Gausdal Statsallmenning vinteren 2007.  

 

For første gang, ble det benyttet helikopter til elgtellingen i Gausdal Statsallmenning i år 
(2007) Helikoptertellingen ble utført av fjelloppsyn Kjølv Ø. Falklev fra Gausdal Fjellstyre, 
Ola Idar Løkken og Sigbjørn Strand fra Gausdal Kommune. Det ble benyttet helikopter fra 
HelikopterDrift AS (www.helikopter.no) med helikopter pilot Håkon Flod. Det ble benyttet et 
helikopter av typen Robinson R44. Dette er et fire seters helikopter med meget bra ytelse. R44 
egner seg meget bra til rundflygning, sight-seeing, fotografering og filming. Det viste seg at 
det også var godt egnet til vilttellinger av f.eks elg. 
 

Ved siden av egne midler har Fjellstyret fått støtte til tiltaket fra Fylkesmannen i Oppland og 

Gausdal Kommune. En retter en stor takk til disse. Uten denne støtten hadde tiltaket blitt 
vanskeligere å fått gjennomført.   
 

Tellingen: 

Helikoptertellingen ble i år utført Torsdag den 08. mars. Og ble gjennomført i løpet av 4,0 
timer. 
Det var gode forhold for flygning, med stille vær og nesten skyfri himmel. Forut for tellingen 
hadde det snødd og blåst noe, og p.g.a. dette var det lett å skille ut ferske spor, og på bakgrunn 
av dette, lettere å lete opp dyrene. Elgen kom også i år ganske sein i gang med trekket 
nordover til vinterbeitene i Gausdal Vestfjell. Tidlig på vinteren står oftest elgen konsentrert 
nede i dalbunnen av Dokkfaret fra Revåa og innover til Liumseter. Seinere på vinteren i 
måned skifte Februar/mars, har dyrene lett for å trekke opp i høyden, på steder hvor det er 
mindre snø. Så også i år. Elgen sto i de samme områdene som senere års tellinger har vist.  
 
Foringsplassene har som tidligere blitt mye brukt av elg. Selv om det har blitt observert noe 
mindre elg i tilknytning til rundballene. Har disse allikevel blitt brukt aktivt. Inntrykket fra 
oppsynsturer i området var at det var mer elg i Dokkfaret vinteren 2007 enn de siste vintre. Til 
sammen har det blitt kjørt inn vel 25  rundballer fordelt på 2 foringsplasser 
   
Det ble under tellingen ikke registrert rådyr.  
Det ble fra med passasjerene og piloten bemerket hvor lite spor det var etter menneskelig 
aktivitet i området. Dette ved at det ikke ble observert skispor eller annet i gjennonsøkt areal. 
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Telleområde: 
 
Tellingen ble utført i samme området som tidligere år. Grovt kan en si at arealet mellom 
Holsbru i sør og Gråmyrin i nord. Fukhamran – Djuptjernkampen i vest og nordre 
Revåkampen – Hornsjøen i øst ble telt. 

 
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 Ormtjønnet 2 

2 Gml. Liumseterveien v/inngjerding 3 

3 Ormtjernskmp 2 

4 Snæreskmp 3 

5 Storhaugen 5 

6 Budeihaugen 8 

7 Toft-Grytsetra 3 

8 Myrbekken 3 

9 Sandmyra 7 

10 Nedre Reinsjøen 2 

11 Nuptjønnet 4 

12 Skruvdalen 2 

13 Fossbekken 1 

14 Falkdalen 9 

15 Bukkehaugen 8 

16 Nordre Suluhg. vest 3 

17 Tortjønnet 2 

18 Vågskards veien (nedkjøring fra Liumseterv) 4 

19 Tortjønnslia 3 

20 Ytre Tortjønnhaugen 5 

21 Vågsskard 16 

22 Mjødokkberget 8 

23 Dokkvatnet (nord) 2 

24 Veslebekken 6 

25 Søre Suluhøgda 3 

26 Søre Revåkampen 9 

27 Dokklia 2 

28 Dunglungen 10 

SUM  135 

 
For nærmere data, se vedlagt kartutsnitt. 
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Kopi til: Fylkesmannen i Oppland   
Etnedal kommune  

  Nordre Land kommune   
Sør- Fron kommune 

  Gausdal kommune    
Statskog Sør Norge 

  Fjellstyrene i; Fron, Torpa og Østre Slidre 
  Dokksfløy elgregion    

Gausdal trekkhundklubb 
 
 
Med hilsen 

Gausdal Fjellstyre 
 
 
Kjølv Ø. Falklev 
Fjelloppsyn/ Daglig leder 

  
  
 


