
KALVETELLING 2015       

Område Dato Af Tot SU K B  

Forollhogna 02.07.2015 19 1365 824 487 54 59 

Knutshø 27.06.2015 2 1269 869 377 23 43 

Snøhetta øst 27.06.2015 6 1479 1032 440 7 43 

Snøhetta vest 27.06.2015 2 289 196 93 0 47 

Ottadalen nord 27.06.2015 2 813 561 216 36 39 

Rondane nord 02.07.2015 3 1149 801 327 21 41 

Rondane sør 02.07.2015 1 1351 896 440 15 49 
 

       

 
Kommentarer til tellingene: 
Generelt mye snø i fjellet i forbindelse med tellingene. Det gjorde ikke tellingene lettere, særlig i 
områdene der det var mest snø (Ottadalen og  Snøhetta). 
Kalvetallene er innenfor det som vi normalt finner i de respektive områdene. 
 
Knutshø: 
God telling. Tror ikke det er så mye mer å finne her. 
 
Snøhetta øst: 
Grei telling, men kunne gjerne ha funnet mer dyr. Tror de dyrene som ikke ble funnet stod lengre sør 
(Lesja?) enn det de normalt gjør denne tida av året. 
 
Snøhetta vest:  
Grei telling også her, men det er mer dyr i området enn det som ble funnet. Uhyre mye snø… 
 
Ottadalen nord: 
Grei telling. Fant få flokker –kunne funnet mer. Kalvetall litt lavere enn normalt. 
 
Rondane Nord: 
Nord for Grimsdalen ble det funnet bra med dyr. God telling her. I vuludalen ble bare ca halvparten 
av dyra funnet, ennå det ble fløyet mye i området her. 
Tror de resterende dyra var umiddelbart i nærheten av den flokken som ble funnet, men ble 
oversett…  
 
Rondane Sør: 
En stor flokk på Dørmyra er alt som ble funnet. Ingenting i Fampen eller lengre sør rundt Stor Horta. 
 
Forollhogna: 
En grei telling, men det er blitt funnet mere dyr de senere årene (største forskjell er antall bukk 
funnet som ikke betyr noe). Veldig mange småflokker rundt Grønntjønnan.  
 
Fortsatt god sommer (om en kan kalle det sommer i år…) 
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