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Etter flere år uten en fullstendig minimumstelling ble det besluttet å gjennomføre flere mindre 

telleforsøk vinteren 2017 /2018. Dvs. telling av mindre områder med 1-2 fly dersom GPS-

merkede simler viste at dyrene gikk konsentrert på et relativt begrenset areal. I begynnelsen av 

januar 2017 gikk dyra konsentrert nord på vidda i Eidfjord / Nore og Uvdal. Det ble derfor 

besluttet å gjøre et forsøk å telle opp flokkene med ett fly den 16.12.2017. 

 

Fly – Cessna 172 / LN-MTM 

Kjell Arne Tobru (flyger), Jørn Utheim (GPS) og Asle Feten (foto). 

 

Asle Feten beskrev telleforholdene slik: 

«Låg sol gav mykje og lange skuggar og sola gjorde også at det var umogleg å sjå framover når me 

flaug mot sør. Det var til dels lange sleper som bare viste seg i spesielle vinklar i forhold til lyset. Det 

kunne gjera sleper synleg på lang avstand, men som vart borte når ein var nære. Nære og rett over, var 

det bare mogleg å sjå kvar det var beitt, altså der snøen var skrapa vekk og mosen syntes.  Det var 

derfor vanskeleg å bruke slepene for å leite etter flokkane. Særleg flokken i Nutenuten brukte me noko 

tid på å finne. Ettersom me greidde å oversjå flokken aust for Skarvsvatnet då me flaug over han, er 

det grunn til å tru at me kan ha oversett andre flokkar også. Desse dyra låg spreidd over eit større 

område og det var ingen synlege sleper som avslørte dei. Dersom eg ikkje hadde hatt kikert, hadde ikkje 

denne flokken vorte registrert. Det var derimot godt snødekke, så det meste av vidda var kvit. Det var 

ikkje før me nærma oss Uvdal på heimveg at det var noko avblese på toppane.»  

 

Resultat 

Flokk 

nr. 

Tid Bildeserie Bilde telt Ant. dyr Kommentar 

1 11.32 4925 – 4954 4954 1.055 Bilde OK 

2 11.44 4960 – 4975 4972 1.946 Bilde OK 

3 11.55 4977 4977 58 Bilde OK – kun ett bilde 

4 11.55 4978 – 4984 4984 1.928 Bilde OK 

5 12.01 4986 – 4989 4989 306 Bilde OK 

6 12.22 4995 – 5007 5007 484 Bilde OK 

7 12.29 5010 – 5017 5016 71 Bilde OK 

8 12.32 5019 – 5025 5025 131 Bilde OK 

9 12.50 5028 – 5031 5029 80 Bilde OK 

10 13.06 5039 – 5050 5047 349 Bilde OK 

11 13.55 5071 - 5075 5074 19 Bilde OK 

 6.427 11 flokker 

 

Dyreposisjoner sjekket 7/2 kl. 11.40 viser 10 simler med oppdatert posisjon på telletidspunktet. 

Alle disse er i fotograferte flokker. Kontroll av posisjonene til gps-simler som ikke har 

oppdaterte posisjoner (trolig 5 stk.) må sjekkes senere. 

 

 

 

 



 
Flokkene er angitt med bildenummer benyttet ved opptelling av flokk. 

 

Rødberg, 07.02.2018 

Svein Erik Lund 

 


