
Notat strukturtelling Knutshø 2016. 

05.10. ble det funnet en flokk sør for Finnsjøen. (32v 536561 6917639) 

Her ble det tatt to tellinger første telling 174 dyr andre telling 246 dyr. Flokken gikk rolig/lå noen dyr 

trakk opp til saltautomater v Bøsetervegen. 

Det ble også observert en 70-80 dyr som trakk over Vesle Elgsøtangen disse ble ikke telt. 

07.10. ble det lett etter dyr i området ut mot veslefinnshøa og nordre Knutshø. Det ble ikke funnet 

noe mange dyr.  

11.10 og 12 .10. ble det lett etter dyr i området Fatfjellet det ble funnet dyr den 12.10. i Skardhøa. 

13.10. ble denne flokken telt opp  399 dyr ble strukturtelt . Dyr gikk og beitet rolig på morgenen. (32v 

557897 6904557) 

Ble litt leiting etter flokkene, en større flokk som var langt sør var på tur nordover og over bilvegen 

inn til Einunndalen 02.10. en trodde disse dyrene var trekt langt nordover men det viste seg i ettertid 

at de ikke hadde kommet over vegen pga biltrafikk. Flokken hadde gått tilbake østover og vært i 

området Kakkeldalen. Flokken v Finnsjøen holdt seg i området rundt Elgsjøen i flere dager etter 

tellinga 05.10. Flokken i Kakkeldalen var fortsatt i området den 16.10. 

Tellingene og leting etter flokker er utført av fjelloppsynet i Oppdal, Kvikne og Folldal. 

 

Tellinger: simle  kalv  1.bukk  2.bukk  3+bukk 

05.10 (1.) 76  37  10  11  40 

05.10 (2.) 111  47  14  20  54 

13.10  163  99  32  33  72 

  274  (42,5 %) 146 (23%) 46 (7%)  53 (8%)  126 (19,5 %) =  645 

Samlet resultat er telling(2.) 05.10 og 13.10. 

 

I Flokkene ble det observert 2 dyr hvor en med sikkerhet så fotråte i tilegg en halt bukk og en kalv 

som var halt uten at en kunne se noen tydelig skade. En halt enslig simle på framfot ukjent skade ble 

observert v Haugtjhønnan.  tidligere melding om halt simle på framfot v Heimtjønn,- trolig den 

samme (?). En voksen bukk avlivet 13.10, var blind gikk for seg selv. 

 

Folldal 24.10. 

Odd Enget 


