
Fotograferte 2299 dyr 

 

Fostringsflokk fotografert vest for Sauhogna onsdag 27. juni 2007.            Foto: Arne Nyaas 

FOROLLHOGNA: - En særdeles vellykket telling, konkluderer NINAs Roy 
Andersen som ved opptellingen etter kalvetellinga den 27. juni fant 2299 dyr på 

bildene. Kalveandelen  er nøyaktig den samme som i fjor: 55,4 kalver per 100 

simle/ungdyr. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

Resultatene fra årets kalvetellinger er nå tilgjengelige på NINAs hjorteviltsider, og her er den 

foreløpige rapporten fra Roy Andersen etter flytellinga i Forollhogna onsdag 27. juni: 

Dato: 27.06.2007 

Mannskap: Roy Andersen, NINA (fotograf), Arne Nyaas (observatør) 

Fly: Cessna 172, pilot Erik Haugseggen 

 

Antall flokker: 24 

Antall dyr funnet: 2299 

Antall kalv: 702 

Antall bukk: 330 

Antall simle/ungdyr: 1268 

Kalveandel: 55,4 kalv pr. 100 simle/ungdyr 

 

Kommentar:  

Kalveandelen ser ut til å ha stabilisert seg på dette nivået de siste 5-6 årene og er noe lavere 

enn tidligere periode. Stammen er større enn tidligere og dette forklarer hvorfor det i år er 

funnet flere dyr under kalvetellingen enn noe år tidligere. En særdeles vellykket telling. 

mailto:arnny@online.no
http://www4.nina.no/c2002/web%20internet/hjortevilt_nina/index.htm


Kalveandelen i Forollhogna 

 

I Bestandsplanen for Forollhogna villreinområde 2006-2012 er det en oversikt over kalvetellingene fra 1985 t.o.m. 

2005. I fjorårets telling ble det opptelt 2097 dyr: 592 kalver, 436 bukker og 1069 simler /ungdyr. Det ga en kalveandel 

på 55,4 per 100 simler/ungdyr; nøyaktig samme resultat som årets. 

 Les også: Flokkene står spredt (29.06.07) 

13.07.07 

 

Flokkene står spredt 

 

http://www.hognareinen.no/nyhetsarkiv.htm#kalvetelling07


 

 

Fostringsflokk fotografert langt nord på Storytangen. De to nederste bildene viser utsnitt av hovedbildet øverst. Bildet 

er tatt gjennom plexiglasset i flyet (Roy Andersen disponerte vinduet for å få best mulig kvalitet på sine tellebilder). 

Foto: A. Nyaas 

FOROLLHOGNA: Årets kalvetelling er gjennomført, men det vil ennå gå noen 
uker før Roy Andersen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har tallene 

klare. Været onsdag 27. juni var meget gunstig, og et tyvetalls større og mindre 
flokker ble fotografert i området fra Slettfjellet i nord til Ravaldslettfjellet i sør. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

Overvåkingsprogrammet for hjorteviltbestandene, herunder villrein, ble startet i 1991. I 

tillegg til Forollhogna gjennomfører NINA årlige kalve- og strukturtellinger i Knutshø, 

Snøhetta, Rondane Nord, Rondane Sør, Nord-Ottadalen og på Hardangervidda. Etter endt 
foto- og registreringsjobb i Forollhogna onsdag, reiste Roy Andersen direkte til Snøhetta 

Vest og Ottadalen nord og sør, på tilsvarende fotojobb. 

Bildene under er alle fra flyturen onsdag 27. juni 2007: 

 

Nordre Ytjønna fotografert fra flyhøyde over Gråkneppen. Foto: A. Nyaas 

mailto:arnny@online.no


 

Forollhogna, Forollsjøen og Buhogna. Ikke et vindpust. Foto: A. Nyaas 

 

Storytjønna fotografert  mot nord. Foto: A. Nyaas 

 

Gjersjøen fotografert mot sør. Foto: A. Nyaas 



 

Storensjøen fotografert mot nord. Foto: A. Nyaas 

 

Forollsjøen og Forollhogna fotografert mot sør. Foto: A. Nyaas 

27.06.2007 

 
 


