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Tellinger er viktige, men været avgjør...

Tekst og foto: Arne Nyaas

Minimumstellingene i februarmars er sammen med kalvetellingene i juni og strukturtellingene
i september, helt avgjørende i forvaltningen av villreinstammene.
Værmessig er vintertellingene de
desidert vanskeligste å gjennomføre, spesielt i store områder som
Hardangervidda. Været er den
store bøygen vinters dag. Gode vintertellinger er avhengig av klarvær
i hele området og helst et nysnølag
som er to til tre dager gammel. Da
setter villreinhopene spor som er
relativt enkle å oppdage fra flyhøyde. Blåser det for mye, viskes
sporene ut.
Undertegnede har de senere årene hatt
ansvaret for gjennomføringen av minimumstellingene i Forollhogna. Jeg har
i samme periode utført flytellinger av
reinstammen i Rendalen. Én ting har jeg
virkelig fått erfare: Det er langt mellom
de virkelig gode værdagene. Når alt endelig lykkes, er det nesten som å trekke

det store loddet. Fra da av - og resten
av vinteren - sjekker jeg nesten aldri
yr.no og storm.no. Til det har jeg brukt
alt for mye tid på å sjekke været, og
jeg har slitt med dårlig samvittighet på
klarværsdager som ikke var meldt, verken av den ene eller den andre. Dager
som plutselig var der, uten at jeg rakk

Om været er godt ved flystart, kan ting
endre seg i løpet av dagen. Her kom tåka sigende og resten av tellinga måtte avbrytes.

å bestille fly eller varsle oppsynskorpset. Et annet problem som var betydelig
vinteren 2010 i Nord-Østerdal/Rørosområdet, var kulda. Med temperaturer

Pilot Erik Haugseggen sjekker alt nøye før take-off. Her inspiserer han ”englebolten”.
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Bildet over: I denne flokken med simler
og fjorårskalver er det 879 dyr, som med
unntak av noen få, ligger. Flokken ble
fotografert fra stor høyde. Ved opptellingen
i Adobe Photoshop vises bildet i ”aktuelle
pixler”- og kan ved behov - forstørres
ytterligere. Deretter starter jobben med å
legge en fargeklatt på hvert enkelt dyr. Hver
fargeklatt registreres av programmet som et
nytt lag eller en ny ”layer”. Når samtlige
dyr har fått hver sin fargeklatt, viser antall
lag det nøyaktige dyretallet.

Bildet til venstre: Fra lufta vises det meste
på bakken, fra hundespann til rødrever
og som her - fire elger som nyter de siste
strålene av ettermiddagssola. Sporene viste
at elgene var på tur fra en seterdal til en
annen.
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under minus tredve, var sikten mer enn
god nok i dagevis, men det var alt for
kaldt til at flyene kunne lette.
Bør ha sterk mage
Den som skal henge ut av vinduet når
flyet krenger, ofte i turbulent vær, og
samtidig ta gode bilder av reinshopen
på bakken, bør helst ha vært på tivoli i
forkant. Bare for å sjekke at magen ikke
vrenger seg etter en tur med karusellen.
- Hver tredje passasjer blir flysjuk.
Da er det bare å finne fram posen. Det
går som regel greit, forsikrer pilot Erik
Haugseggen. Han er erfaren til tusen og
har fløyet i over tredve år. Ved hans side
denne dagen sitter Trond Are Berge,
fjelloppsyn i Midtre Gauldal, kjentmann og observatør. Han har fløyet før
og vet at magen holder.
Samspillet mellom pilot, observatør
og fotograf er helt avgjørende skal resultatet av flyturen bli vellykket. Noen
observasjoner har vi fått beskjed om på
forhånd, og ellers flyr vi etter et system
som passer godt i ”Hogna-området”. Vi
skriver 5. mars 2010, dagen er strålende
og nysnølaget på bakken gjør at vi ser
slepene godt. Med unntak av bukkeflokkene, som vi må lete ekstra godt etter
nord for fylkesgrensa, kan vi holde god
flyhøyde. Den første fostringshopen
på 879 dyr fotograferes fra stor høyde.
Med unntak av noen få, ligger samtlige
dyr helt i ro. Med kameraet innstilt på
1/2000 sekund og lys nok, rekker jeg å
ta flere bilder mens vi flyr forbi. Hele
flokken er i søkeren, og jeg er sikker
på at bildene holder mål. Før opptellingen starter i Adobe Photoshop CS3
(jeg sverger til dette fotoprogrammet og
denne versjonen) bearbeides tellebildet
maksimalt. Deretter starter den spennende opptellingen, som enkelt utføres
ved at jeg legger en fargeklatt på hvert
dyr. Hver fargeklatt som legges, registreres som et nytt lag - eller layer - i
Photoshop, som enkelt holder orden på
antall lag - og dermed antall dyr i flokken. Jeg slipper med andre ord å telle,
det ordner programmet.
Foto og GPS må stemme
Med flere små og store hoper som det tas
bilder av i løpet av en flytur, og kanskje
noen enkelte dyr innimellom, er det avgjørende å vite hvor dyrene ble fotografert. Derfor har jeg to GPS-er hengende
i flytaket, begge nøyaktig avstemt tidsmessig med speilrefleksen. Når jobben
foran PC´n starter, lastes bildene fra ka-

Enkelte dager kan det være ekstra mye turbulens i lufta, og ”sterk” mage er en stor fordel.

Roy Andersen fra NINA har ansvaret for kalvetellinger i ni områder i juni. Han flyr mye!

Kamera med påmontert foto-GPS, den håndholdte GPS´n og PC med kartprogram.

meraet over på en ekstern harddisk. Det
samme skjer med GPS-loggene. Som
regel benytter jeg loggen fra den nyeste
GPS´n, men beholder loggen fra den
eldste i tilfelle noe uforutsett kan skje.
Kartprogrammet som jeg definitivt an-

befaler, er OziExplorer. Dette er mange
ganger bedre enn MapSource, som leveres sammen med de fleste GPS-er i dag.
Muligheten til sjøl å tilpasse kartgrunnlaget, er en av fordelene. Eksempelvis
benytter jeg fem 1 : 50 000-kart satt
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sammen til ett kart i tellearbeidet i Forolhogna. Dette store kartet er gull verdt,
ikke minst ved kartutsnitt.
Når bildene er sjekket, sortert og
bearbeidet og GPS-track´n lastet over
på kartet, kan tellearbeidet starte. Etter
tur plottes flokkene på kartet (du sjekker når bildet er tatt, for deretter å lete
opp samme tidspunktet i GPS-loggen).
Når dette skrives, har jeg ennå til gode
å benytte min siste nyanskaffelse i forbindelse med tellinger, en splitter ny
foto-gps som monteres i blitsskoen på
kameraet. Enkelt fortalt sørger denne
for at bildene som du tar, ”geo-tagges”.
I teorien skal alt bli så mye enklere, men
det gjenstår å se.
Godt utstyr helt avgjørende
Det tekniske utstyret som benyttes, må
være solid og godt. Kameraer av kompakt-typen duger ikke. Sjøl benytter jeg
følgende utstyr:
* Kamera: Canon EOS 40D. Oppløsning på 10,1 megapixler. Et kamerahus
med enda høyere oppløsning, ville gitt
enda bedre tellebilder.
* Linse: Canon EF 70-200mm 1:2,8 L
Ultrasonic. Ei linse med bildestabilisator ville gitt enda bedre tellebilder. At
linsa som benyttes er lysterk, er helt avgjørende.
* GPS for montering i blitsskoen på kamerahuset: JOBO foto-GPS. Har ennå
til gode å teste ”nykjøpet” i forbindelse
med tellinger.
* Håndholdt GPS: Garmin Colorado.
Fungerer tilfredsstilende. Mye minne er
et stort pluss. I tillegg benytter jeg min
gamle og meget pålitelige Garmin GPS
12 (benyttet uten problemer siden 1997,
men har begrenset minne).
* Fotoprogram: Adobe Photoshop CS3.
Meget anvendelig, men dyrt program.
* Kartprogram: OziExplorer 3.95.5g.
Et meget anvendelig og fleksibelt program som det lønner seg å investere
noen kroner i.
* Håndkikkert: Tasco 10x42. Her finnes
det kikkerter som er mye bedre, og langt
mer presise. Men kikkerten må ikke
være for tung og stor. Det nytter ikke i et
småfly hvor det er trangt om plassen, og
hvor tilværelsen er nokså ”turbulent”.
Et godt tips før flyturer som varer fra
tre til fire timer: Nyt kaffen etter landing!

Rapporten etter endt flytelling i Forollhogna fredag 5. mars 2010. Området har
et bestandsmål på 1700 til 1800 vinterdyr. I tellinga ble det funnet 1736.

Kartutsnittet viser flokk ni i minimumstellinga, en bukkehop på 86 dyr. Det hører med til
historien at bukkeflokken holdt til på dette stedet i mange uker i vinter.
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