


 

Et gam melt hø nsehaukrede i M uru Statss kog i Nor dli 
fantes 13. mai i år bebodd a v s lagugle. Lokaliteten er å 
finne i næ rheten av M urusjøen, ca. 2 km  på no rsk si de av  
riksgrensen, i det n ordøstre hjørne av Lier ne. Lier ne som 
omfatter 2 herreder, Nor dli og S ørli stre kker seg len ger 
østover enn n oe distrikt i d et sønnen fjelske No rge og  er 
omgitt av svenske landskaper både i nord- øst og sør. Vann-
skillet mellom øst og vest passere s før en kommer inn ti l 
riksgrensen, så Kvesjøe n o g M urusjøen i No rdli o g Le ng-
lingen, Ulen og Re ngen i Sø rli har a lle av løp t il Sver ige. I 
sjøene går harre n, denne østl ige innvandrer, side om  side 
med ørreten, og de vidstrakte granskogene går i ett med den 
skandinaviske halvøens østlige skogvidder som strekker seg 
like t il Bot tenviken. Nature n i de nne la ndsdelen sogner  
således mere til Sverige enn ti l Norge, og de t e r vel  de rfor 
ikke noe n t ilfeldighet a t jeg nettopp i sli ke t rakter f ikk 
anledning til å studere en av våre minst kjente ugler, for 



slaguglen e r m er al minnelig i Sverige enn hos oss. Tyngde-
punktet av  utbredelsen l igger her e ndog i s øndre dele n a v 
Norrland, hvo r d et største landskapet, Jåm tland, er Liernes  
nærmeste nabo. 

Bare i to t ilfeller er sla guglen t idligere funne t hekke nde 
innenfor Norges grenser. Første gang var 3. juli 1886 ved Atna 
i St orelvdalen, da en st or un ge b le fu nnet sit tende på m arken 
inne i s kogen. De n voksne h unnen var ve d an ledningen så  
nærgående a t fi nneren s lo den i hjel med en stokk. Det andre 
funnet ble gjort 43 år senere, i 1929 i Vinger. Her fant Gunnar 
Høy 17. april 3 e gg i en mosegrodd nisje i e n bratt bergvegg. 
Likesom i første til fellet var de voksne fu gler ytterst 
nærgående, og også de nne ga ngen ble h unnen sl ått i h jel. 
Begge funnene med de d repte voksne samt unge og eggkull er 
oppbevart på Universitetets Zoologiske Museum i Oslo. 

I No rd-Trøndelag v ar v åren i år (1949 ) meg et sen, og  13. 
mai da slag uglene ble funnet, lå det ennå s nø p raktisk talt 
overalt i skogene inne ved riksgrensen. I nordhellingene lå den 
meterhøy, så det var bare råd å ta seg f ram på ski. Fremme ved 
det gamle haukeredet som lå i 10 meters høyde i en stor bjørk 
og var synlig lang veg gjennom skogen, dunket jeg i stammen 
to ganger uten at det viste seg n oe tegn til liv deroppe. Da je g 
gikk et stykke fra, så jeg im idlertid at det sta kk noe som lignet 
en stjert opp over kanten, og da jeg kastet en snøball mot redet, 
blaffet de t o pp et par sv ære vi nger. Men de t fl øy ennå i ngen 
fugl ut. Førs t etter fle re snøballe r fl øy det e ndelig ut e n sto r 
ugle, s tørre enn kattuglen m en ell ers m eget li k de nne. I  
øyeblikket var det i kke friste nde å entre den glatte, t ykke 
bjørkestammen, m en jeg  klø v o pp i en gra n som  stod noen 
meter borte, og høyt oppe herfra kunne jeg se at det v ar egg i 
redet, men kunne ikke avgjøre antallet. 

Det viste seg senere at det 13. mai hadde vært minst 2 egg i 
redet og at r ugningen allerede var kommet langt. Det tok noen 
dager f ør det ble  an ledning t il å  bes tige selve redetreet; tung, 
svær bjørk måtte også hogges, før jeg 98 

kunne få re ist en t ilstrekkelig høy stige. I m ellomtiden begynte 
klekkingen; for Iste egg fant denne sted senest 18. eller 19. mai. 
Ved en visitt på ste det 20. m ai fante s nem lig et allerede t ørt 
klekkeskall s ammen m ed ekskrem enter og en bolle unde r en 
svær gran 50-60 meter borte. 

22. m ai (kl. 13,35) ble så  den f ørste undersøkelse av selve 
redet f oretatt. Det in neholdt da 1 u nge og 1 eg g. Ungen ble  
anslått ti l å  være 3 -4 dø gn gammel, mens egge t var i 
begynnelsen av kle kkingen, o g u nge n r. 2 k unne høres å pi pe 
allerede. Av grunner som senere skal fortelles, kom jeg til at det 
var hunnen som regelm essig var i redet. Den  m eget s terke 
binningen t il redet s om var k ommet for dagen t idligere, v iste 
hunnen også nå (og ved følgende kontroll) ved å bli liggende på 
helt til jeg dunket i selve redet eller grep tak i redekanten. Etter 
å ha vært av i 40 minutter fløy den på igjen mens jeg ennå var 
rett under treet. 

Ved neste kontroll, 25. mai (k l. 9,05) var der 2 unger. Det v ar 
nå tydelig større lsesforskjell på dem. Den minste hadde øynene 
lukket, mens den eldste, som nå var  6-7 døgn gammel, begynte 
å åpne øyelokkene til en smal gløtt. Dundrakten var hos begge 
kremfarget eller s kiddenhvit m ed den l yserøde h udfargen 
skinnende ig jennom. Beg ge ha dde en nå eg gtannen i be hold; 
nebbet var h vitlig, s kjoldet av rø dblått, m ens klø rne ha dde e n 
noe m ørkere rødblå til blågrå hor nfarge. De nne gang kneppet 
hunnen med nebbet da den fløy av redet og dro bare noen meter 
bort, slo inn på en gren, snudde og gikk til angrep så jeg fikk et 
kraftig slag eller klor i hodet. A ngrepet b le i kke g jentatt, men 
hunnen fl øy mere urolig om kring enn ve d de tidligere 
forstyrrelser. Et ter 41 m inutter g ikk d en på re det i gjen uten å  
vente til jeg var ute av syne. 

Neste gang ble redet kontrollert 31. mai (ca. kl. 22,15) av to 
mann i fø lge. Uglen fløy nå av a llerede da d isse befant seg ca. 
15 meter fra redetreet og gikk denne gangen ikke til angrep. 

Dagen etter, 1. juni, ble redet besøkt kl. 10,45. Hunnen 99 



fløy igje n av ennå mens vi var et sty kke fra treet, så 
redebinningen va r t ydelig n ok i kke så sterk lenger. De rimot 
gikk h unnen ti l an grep et pa r ganger stra ks ved k ontrollens 
begynnelse, men etter at anfall ene var avverget, slo den seg 
mere til ro. De to unger var nå vokset adskillig siden klekkingen 
og ble m erket m ed ring er stem plet « University Oslo». Den  
eldste ungen var nå 13-14 døgn gammel og hadde 21 mm lange 
svingf j ærspoler, den yngste, nå 8- 9 døgn gammel, var tydelig 
mindre o g s vingfjærspolene m ålte ba re 1 4 mm . Begge sa tt nå 
oppreist på føttene, sam tidig s om de  be gynte å f å g ulgrå til 
gulbrune pelsdun som ga drakten et spettet utseende. 

Med det te m åtte undersøkelsen avbrytes da jeg  reiste fra  
Nordli 2. j uni samm en med skogf orvalter Kriste n Kro gh s om 
hadde væ rt med på redeko ntrollen de  to siste da gene. Det b le 
Krogh so m fø rst 7 uk er sen ere, 13. juli, kun ne fo reta en 
avsluttende inspeksjon a v rede t, de nne ga ng f or å  ta vare på 
eventuelle boller og andre byttelevninger. Ungene var da ute av 
redet for lenge siden og uglefamilien såes ikke lenger på stedet. 

Skjønt undersøkelsen på den ne m åten ble temm elig fra g-
mentarisk, gjorde jeg al likevel en  de l f lere iakttagelser som  
kunne være verd å nev ne. Først da noen detaljer angående egg 
og rede. 

I hån dbøkene op pgis r ugetiden å v are 27 -29 døgn has 
slaguglen. Videre skal det gå 3, høyst 5 dager mellom hvert egg 
som legges. Forutsetter vi i vår t ti lfelle 1st~2 egg klekket 18.-
1.9. m ai o g an dre e gget 23.-24. m ai, m å eg gene være  la gt 
henholdsvis ca. 20. og 25. april. 

Egg nr. 2 målte 51,4 x 41,3 mm. Klekkeskallet av nr. 1 målte 
henimot 43 mm i bredde. Målene faller innenfor det normale for 
arten. 

I 1 947 hadde redet vært benyttet a v hønsehauk m ens de t i 
1948 sto tomt (Krogh). Det lå som hønsehauken pleier å plasere 
det, midt i kronen på treet, langt under toppen, støttet i en klype 
av grove grener. 

redegropen (avlang) målte 34 x 24 cm og var  8  cm dyp.  Som 
underlag for egg og unger fantes bare fine b jørkepinner, tørre 
bai-nåler og fjorgaznmelt løv som delvis var fo rmuldet og vel  
hadde vært i re det fra før a v. F lere gam le h ønsehauk-fjær 
kunne sees mellom kvistene, m ens det ba re fa ntes noen sm å, 
dunete kroppsfjær av uglene selv. 

Lokaliteten der jeg fant rede t (ca . 3 50 m . o.  h .) er f or-
holdsvis kupert og  sk råner mo t n ord. Sk ogen er h øystammet 
bjørkebestand is prengt g ran o g e nkelte selje o g osp. Rede -
plassen ligger under e n liten, bratt og furubevokset kolle som 
bare godt og vel raker opp over skogen omkring. Kollens sider-
er delvis stupbratte, og under skyggehaldet på nordsiden er der 
et lite areal hvor svære steinblokker som er ramlet ned ovenfra 
danner et m ose- o g bre gne-bevokset ulende. If ølge Krog h er 
markvegetasjonen ellers nærm est av blå bær-småbregne-typen 
med enkel te stø rre bregner og u rter (sæ rlig geiterams) 
innimellom. Hele redelokaliteten ligger omgitt av vide gran- og 
blandings-skoger, brede og la ve åser like :F ra M urusj øe n til 
Hartkj øle n. In nimellom åpner det seg vi dstrakte sko .-myrer, 
enten helt åpne eller med en spredt og skrantende skog av furu. 
Et par slike myrer finnes i nærh eten av redeområdet, så vel et  
par hundre meter sør f or det te som i noe n s tørre avstand mot 
vest. Sk ogen er i alm innelighet a v g anske bra di mensjoner, 
men det finnes ne ppe noen trær s om er store nok til a t 
slaguglen kunne tenkes å finne re deplass i utgåtte stamm er 
eller i trehuller. Dette  re gnes el lers s om en betingelse for a t 
slaguglen skal kunne trives. 

Biotopen nærmest om kring re det e r r elativt ri k på h øyere 
dyreliv, og i løpet av den korte vårtiden jeg hadde til rådighet, 
kunne jeg notere atskillige arter innenfor en  radius av  ca. 10 0 
meter fra redet. Elg, hare og spissmus kunne en se eller høre så 
å si daglig, og sp or et ter rev  og ek orn fa ntes. A v fu glearter 
noterte je g 24 f orskjellige, h vorav f lere na turligvis var  sli ke 
som treffes  overalt i s kogstrakter. Mer karakteristiske for 
terrengtypen var vel lavskrike, dompap, kullmeise, gransanger, 
gjerdesmett og dvergspett. Av større 
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fugler traff jeg på spurvehauk, storfugl, orrfugl, hjerpe og rugde. 
Et fjellvåkpar hadde rede i brattberget på sørvestsiden av kollen, 
snaut 100 m eter borte. Disse lot ti l å leve he lt nøytralt side om 
side med slagugleparet, noe som for så vidt var rimelig på grunn 
av de res helt f orskjellige døgnrytme og jaktområde. 
Umiskjennelige spor på en hylle ved siden av fjellvåkredet viste 
at også hubroen hadde hatt rede på s tedet et tidligere. år. Noe n 
smågnagere ble i kke di rekte bemerket in nenfor biotopen, m en 
opptrådte ellers i ganske merkbart antall i Lierne i hele vårtiden, 
særlig artene markmus, gråsidemus og klatremus. Perioden 1948 
-49 hadde på denne kanten av landet karakteren av smågnagerår, 
skjønt lite utpre get, likevel m ed tydelig gunst ig vi rkning på 
forplantningen hos fjellvåk, perleugle og haukugle. 

De voksne slaguglene fikk jeg se og høre så ofte at jeg snart 
lærte å skjeln e hann og hu nn fra hverandre. Han nens mest 
alminnelige rop va r m eget kara kteristisk, e n d yp O-l yd, n oe 
kurrende og dump i likhet med stemmen til skogduen (C o 1 u m 
b a o e n a s). Det lyder: 

teristisk ropet er, og hvor det er helt ulikt både hubroens og 
kattuglensi). 

Mulig er det jo at slag uglen lar h øre andre t oner tid lig på  
våren, m en det ro pet je g besk river her  ku nne s kogvokter Berg  
(Muru) f ortelle han hadde hørt  al lerede i  vinter. I st ille væ r 
kunne det da oppfattes i en avstand av 6-700 meter, mens det nå 
i v årløsningen n eppe kunn e hø res mer enn  2 -3 hundre meter  
borte. Jeg hørte det til følgende tider av døgnet: 

Natt til 15/5 fra kl. 23,55 i 5 minutter. 

Natt til 18/5 (kontrollert fra kl. 22 til  kl. 1) ro pte hannen en 
gang henimot kl. 23 , så kl. 0,28 i 2-3 minutter, så ig jen ca. kl. 
0,40 noen -o-anger. 

23/5 ( kontrollert fra kl. 1 8 ti l kl . 2 2) : Hanne n l ot høre et  
svakt ro p kl. 1 9,35. Fra kl . 2 0,45 ( før s olnedgang!) 
regelmessig lokk i ett kvarter. Etterpå stille til den ca. kl. 21,45 
lokket en enkelt gang. 

Ved e n en kelt a nledning avsluttet hannen k onserten m ed et  
dempet, småpratende «vohho . . vohh . . vohh . . vohh». Med en 
lignende låt besvarte den også ved en enkelt anledning et rop fra 
hunnen. 

Når jeg så begge makene sammen, kunne hannen sees å være 
tydelig mindre. Ved min første visitasjon av redet viste hannen 
seg opphisset og k neppet høyt med nebbet, men den gikk aldri 
til angrep; oftest nærmet den seg forsiktig og tittet nysgjerrig på 
besøkeren. Under kontrollene så jeg de n et par ganger midt på  
formiddagen også. De n syntes al ltid å opphol de seg i re dets 
umiddelbare nærhet, neppe mer enn 50 å 100 meter borte, men å 
dømme etter d e spredte fu nn av bo ller og ek skrementer in nen 
redeområdet syntes den ikke å ha noen foretrukket hvileplass. 

Ved alle kontroller var det, så vidt jeg k unne forstå, hu nnen 
som lå på re det, og a lltid var det hunnen s om gi kk t il a ngrep. 
Den lå ennå og varmet ungene da disse var 
! ) Det en este ved kattugle-hannens ro p s om svarer t il 

slaguglens er en utrolig la ng pause på o pp ti l hele 6 
sekunder mellom  en innledni ngs-strofe og re sten av 
ropet, hva e nhver s om har anle dning til å høre kattugle-
hannens vårlokk kan kontrollere. 

«VOHH'å . . . . . . . . . . VOHH-t-VOHH'e.» 

Den an tydede pause n mellom  det f ørste r opet o g str ofen 
etterpå er forba usende lang - konstant 4 sek under. Det fø rste 
«VOHH'å» er meget kort, vel ca. 1/3 sekund. Siste del varer ca. 
1 sekun d, så h ele ro pet tar altså ca. 5  sek under. Detaljen e 
kontrollertes gang på ga ng ved h jelp av seku ndviseren. Den 
mellomstrofen som  her er bete gnet med « t» kan bare så vi dt 
oppfattes som et svakt knepp, og kan hende det også virkelig er 
et knepp m ed nebbet. Ropet kunne hannen gjenta regelmessig i 
inntil et kvarter. De n skiftet da a v og til plass m ellom trærne, 
men var al dri m er enn 50 m eter fra  redet  nå r dette «spille t» 
pågikk. Antagelig er dette hannens vårlokk, og hvis det er dette 
som er gjengitt som et «uhu, uhuhu» eller lignende i litteraturen, 
så er beskrivelsen i siste tilfellet så lite treffende at det på ingen 
måte gir inntrykk av hvor særpreget og karak 
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8-14 døgn gamle. Var jeg i nærheten, lå den  alltid med blikket 
ufravendt festet p å meg, selv om den i dagsly set holdt øynene 
halvt lukket. Når solen skinte like på redet, kunne en i kikkert 
fra b erget ov enfor se alle detaljer hos den rugend e fugl, båd e 
det ensfargete grå sløret, det lyst horngule nebbet og den lange 
halen. Første gang jeg klatret opp til redet hørtes hunnen et par 
ganger utstøte et lav og hest « 0'e . . . . o'VO'e» fø r den lot seg  
drive av. Dette lign et h annens rop, men lød ikke så sterk t og 
var lang t fra så markert. H unnen tok heller ingen flere 
sekunders p ause mellom første og annen fase av ropet, men 
slurvet d et fra seg p å kort tid. Den ne låten hørtes ikke så 
sjelden fra hunnen og helst når den av  en eller annen grunn ble 
opphisset. 

denne tid en - hadd e sine hvilepl asser sn art på  ty kkere g reiner 
oppunder skyggefulle og mørke grankroner helt inntil stammen 
(antagelig fo retrukket som d agplasser), snart i stor høy de på 
grove bjø rkegreiner, h elt åp ent og fritt i skogen, i mange 
tilfeller også på slanke bjørkestammer hvor toppen var bøyd til 
jorden av  v interens snøtyngde. På disse sv ære bueportaler 
hadde uglen  helst tatt p lass på høy este punktet. Disse åpne 
sitteplasser ble an tagelig mest b enyttet o m natten. Ial lfall 
stemmer d ette b est med slaguglens jaktv aner, d a den  lik er å 
sitte p å et h øyt punkt for å lu re og ly tte og så slå ly dløst og  
kvikt til når noe beveger seg på marken. 

Spørsmålet o m slaguglens er næring ofret jeg  en del 
oppmerksomhet, da d ette er lit e utforsket, ikke b are hos oss 
men selv i landet hvor arten er mere alminnelig. Av bytte som 
lå ferskt på redet notertes: 
22/5 kl. 13,35. Bakparten av 1 M i c r o t u s species. 
25/5 kl. 9,05. 2 gråsidemus (1 hel og 1 bakpart), 2 klatremus 
(bakparter) og 1 M i c r o t u s species (bakpart). 31/5 ca. kl. 
22,15. 5 markmus species (alle bakparter.). 1/6 kl. 10,45. 1 
gråsidemus (bakpart). 

Ved en meget grundig undersøkelse i rede-området ble etter 
hvert og så et sp arsomt materiale av gulp eboller s anket 
sammen. Un der se lve re det fantes d erimot ald ri det ringeste 
spor, hv erken av boller eller andre by tterester. Selv oppe i 
redet hold t hunnen det rent for av fall, og det så 
samvittighetsfullt at  det selv ved den av sluttende kon trollen 
13. juli bare var et par boller å finne på redekanten utenom rent 
ubetydelige småting. Dette siste er helt motsatt forholdet hos 
de fleste andre ugler, h vor unge ne som regel tramper en hel 
masse avfall under seg, så redet til slu tt blir en en este kake av 
musehår og  stinkend e ekskrementer. Slaguglens ren slighet i 
redet er et forhold som er kjent fra undersøkelser tidligere, og i 
forbindelse med at den  sjeld en beny tter samme hvile- o g 
fordøyelsesplass 

Der hvor ugler har tilhold kan en få et visst innblikk i deres 
livsvaner v ed å studere sporene etter d em, slik e som 
ekskrementer og gulpebo ller på  skogbunnen. Særlig de store 
tyktflytende kalk-kly ser er meget sy nlige, og slike merker 
viste at slaguglene - kanskje mest hannen på 
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omtrent 88 prosent. De t er im idlertid i kke utel ukket at e n mer 
omfattende undersøkelse ville vise en ennå høyere prosent av denne 
dyregruppen i slaguglens ernæring. 

Det kunne være på sin plass til slutt å minne om at slaguglen som 
de fleste ugler er totalfredet hos oss . Men om  så ikke hadde vært, 
hadde jeg allikevel avvist tanken på å avlive noen av de voksne eller 
ungene for innlemmelse i de vi tenskapelige samlinger og dermed gi 
dem en skje bne s om ver difulle o g s jeldne f unn s å alt f or ofte får.  
Dessuten ville en j o da berøve seg selv anledningen til iakttagelser 
videre - her også ment på lenger sikt, da slaguglen er regnet som en 
stedbunnet art s om tar sa mme redepla ssen i bruk gjennom flere  å r 
om forholdene ellers tillater det. 

så lenge at det er m ulig å  finne m ange boller på e n ga ng, er 
dette e n ves entlig grunn til at en vet for holdsvis lite om  
spiseseddelen. 

I norsk litteratur er det bare Col lett og G. H øy s om i det 
hele har anført noen eksempler på slaguglens byttedyr. Derfor 
vil je g prøve å il lustrere ernæringen kvantitativt gj ennom en 
analyse av materialet fra Nord li og har i nede nstående liste 
samlet alt som foreligger fra vårt land. I parentesene er antydet 
hvor st or del av  det sa mlede resul tat v i s kylder de  el dre 
opplysninger. Det store antall spissmus (S o r e x a  r a n e u s)  
skriver se g f ra m ageundersøkelser s om Collett ha r fore tatt. I  
listen inngår også 1 m arkmus species og 1 sm ågnager species 
funnet i eksemplarer fra Trysil og Røros (henholdsvis 14/10 og 
12/12 1948). 

Minken ( M u s t e l a  v i s o n  S c h r e b )  I Norge. 
Av Aage Wildhagen. 

I de senere år har minken opptrådt såpass hyppig og på så mange 
forskjellige steder i landet vårt at vi kan regne med den som en fast 
del av vår fauna. 

For å kunne få et b ilde a v de n utbredelse minken for tiden har  
hos oss  har  jeg forsøkt å  få sam let s å m ange o pplysninger s om 
mulig om  dens o pptreden i de senere år. F oruten d e op plysninger 
som er tatt fra notiser i forskjellige aviser og tidsskrifter har jeg hatt 
til dispos isjon de rapporte r ove r vil tbestanden som State ns 
viltundersøkelser hvert å r får fra de fors kjellige herre der. På 
rapportskjemaene har de t inntil 1949 ikke vært noen rubrikk for 
mink, m en på et spørs mål o m fore komst og skade av forvillete  
pelsdyr har endel rapportører gitt opplysning om mink. Rapportskje-
maene for 1946, 1947 og 1948 er gjennomgått. 
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Her er inntat t henvis ninger til alle de oppl ysninger jeg har  
kommet ove r som  er sl ik a t de kan henføres til bestemte 
lokaliteter. På grunnla g a v disse opplysninger er tegnet et ka rt 
over m inkens ut bredelse. Det er te gnet en si rkel i  hve rt a v de  
herreder som  det her f oreligger opplysning om  vill m ink f ra. 
Denne er skravert på forskjellig vis (se figurteksten). 

Antall fa rmmink i  de  f orskjellige her reder p r. 1/9 1 946 e r 
tatt fra «Pelsdyrtellingen i  Norge 1.  september 1946» (Norges 
offisielle statistikk X.151). Det er tegnet e t kart over 
fordelingen av farmmink på grunnlag av disse tall. 

Oppdrett a v mink i fa rmer tok til her i la ndet i sl utten av  
1920-årene. Ved pelsdyrtellingen 20/6 1929 var det  tilsammen 
308 mink i farmer, 1/9 1934 var det 4177, 1/9 1936 6 716, 20/6 
1939 26  2 09, o g 1/9 19 46 39  3 02. Statistisk  Centralby rå h ar 
beregnet at tallet på mink før pelsingen i 1947 var ca. 64 000. 

Fra fy lkene Østfold, Ake rshus, Hedmark, Oppland, Buske-
rud o g Vest fold f oreligger op plysninger fra et s tort anta ll 
herreder. I o ver halvparten av her redene i det te område finnes 
det m inkfarmer. For å  gj øre sam menlikningen m ellom 
forekomst av vill m ink og forde lingen av farmmink lettere, er 
opplysningene for disse fylkers ve dkommende stilt sa mmen i 
tabell. 
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Opplysninger om vill mink Opplysninger om vill mink x 

jTynset '
(forts.) fanget ved Saval en. ( «Østlendingen» 

25/7 194 9). Mink ved Telneset . ( «Øst-
lendingen» 31/8 1949). 1 fam ilie med 4 
unger ved T elneset, 1 annen fam ilie, 
hvorav 2 ble drept , ved St ortjølla. 
(«Østlendingen» 6/8 1949). 

Forekommer. (Rapport 1946, 1947 og 1948). 
Mink sett stadig, 6-7 drept. Særlig ved 

Høstsjøen skal det være meget. («Fjell-
Ljom» 6/9 1946). I 1947 fremdeles meget 

mink, 9 fanget i Egnundalen. 
(«Østlendingen» 4/9 1947). I 1948 

tilbakegang, 15 fanget. («Østlendingen» 
16/11 1948). Villminkspor sett i bygda på 

forskjellige steder, 1 er skutt. («Fjell-
Ljom» 7/9 1949). Mye mink i 

Magnhilldalen, 1 familie (mor med 6 
unger) fanget levende. («Østlendingen» 

18/8 1949). Mink fanget på seter i 
Egnundalen. («Østlendingen» 18/8 1949). 

Mink fanget på seter i Egnundalen. 
(«Østlendingen» 6/9 1949). Forekommer. 

(Rapport 1947). 12 fanget i 1948. 
(«Østlendingen» 16/11 1948). Mink 

forekommer. (Rapport 1947). Mye mink i 
Rennebu og Kvikne. («Arbeideravisa» 6/4 

1948) Tilb k i 1948 7 f
Mink fanget på Fokst ua. (« Romerikes 

Blad» 10/1 1947 ). M ink drept  ved  
Gautåseter. ( «Lillehammer Tilskuer» 
14/9 1949). 

63 
18 
263 

Sel Nord-
Fron Sør-
Fron 

Forekommer ikke. (Rapport 1948). Mink 
forekommer, 4-5 skutt. (Rapport 1946). 
Mink forekommer. (Rapport 1946). Mink 
forekommer, 1 skutt. (Rapport 1948). Mink 
skutt ved Stav mølle på Tretten. 
(«Gudbrandsdølen» 6/10 1948). 

Ringebu 
Øyer 

298 
6 

Alvdal 1614 

ø. Gausdal V. 
Gausdal 
Fåberg 
I 
Biri 
i 
i Snertingdal 
~ Vardal 
'Ø. Toten 

33 ( 

Mink forekommer, et par fanget ved Rissa 
elv i Vingrom. (Rapport 1947). 

37 

10 
s
o 
2
9

669 

Forekommer ikke. (Rapport 1948). 

Mink drept i Lensbygda. («Totens Blad» 
2/8 1949). 

Mink forekomm er. ( Rapport 1946 og 
1947). Mink sett ved Torsetra. (« Totens 
Blad» 4/8 1949). 

Mink forekommer. (Rapport 1947). ,Eina 
:Kolbu 
'Jevnaker 
'Lunner 

75 
336 

Folldal 

Kvikne 

Mink forekommer. (Rapport 1947). Mink 
forekommer. (Rapport 1947). 5 mink fanget 
ved Harestuvannet. («Aftenposten» 20/7 
1948 og «Velgeren» 21/7 1948). 
Mye vil lmink i  Gran. Skuddprem ie betalt 

for 1 0 i  jul i-august 194 8. (« Samhold» 
24/8 1948). 

Mink dreper  kani ner. («Hadel and» 1 7/2 
1949). Spor et ter mink sett  på Brandbu. 
(«Hadeland» 14/10 1948). Mye villmink 
på Jaren. Noen skut t og noen fanget . 
(«Samhold» 22/7 194 9). M ink ved 
Jarenvannet. (« Hadeland» 23/ 8 1949). 
Mink ved Jaren stasjon. («Ha 

'Gran 
Dovre 

,Brandbu 

Lesja 
Skjåk 
Lom 
Vågå 
Heidal

O 
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Gjerstad: Forekommer ikke. (Rapport 1946). Herrefoss: 
Forekommer ikke. (Rapport 1948). (Iveland: Rykter om 
mink i Iveland.) («Agder Tidend» 18/4 1947.) 

Vest-Agder: I fy lkets 3 7 herred er var d et pr. 1/9 1946 
farmmink i 5, nemlig : Søgne (7),  Sp angereid (8 ), Kvin esdal 
(31), Feda (19), og Lista (296). 

Opplysninger om vill mink foreligger fra 

Lista: Mink på Lista («Agder Tidend» 31/3 1947). Herad: 
Villmink fanget på Drange. («Sørlandet» 15/2 1949 og 
«Vestlandske Tidende» 15/2 1949). 

Rogaland: I fy lkets 48 herreder var det pr. 1/9 1946  
farmmink i 18, nemlig: Lund (59), Ogna (2), Nærbø (80 ), 
Klepp (149 ), Gjestal (51), Høyland (34), So la (2 ), Hetland 
(77), Høle (247), Forsand (37), Strand (158 ), Fister (10 ), 
Finnøy (6), Renn esøy (339), Kvitsøy (527), Ty svær (7), 
Avaldsnes (71), og Skåre (90). 

Det foreligger en del opplysninger om vill mink: Telemark: I fy lkets 25  herreder v ar det pr. 1/9 1946  
farmmink i 8, nemlig : Siljan (492), Gjærp en (83), Bamble 
(1350), Skåtøy (225), Sannidal (15), Holla (63), Seljord (2) og 
Mo (6). 

Opplysninger om vill mink foreligger fra 7 herreder. Siljan: 
Mink funnet drept utenfor revehi. («Østlandsposten» 25/6 
1948). 

Heddal: På vestsiden av Heddal meget mink. («Telen» 2/11 
1947). 

Sannidal: 1 mink skutt. («Vestmar» 29/6 1949). Solum: 
Mink forekommer ikke. (Rapport 1946). Seljord: Mink 
forekommer ikke. (Rapport 1946, 1947 og 1948). 
Gjerpen: Mink forekommer ikke. (Rapport 1947). Lisleherad: 
Mink forekommer ikke. (Rapport 1947). Aust-Agder: I fylkets 
31 herreder var det pr. 1/9 1946 farmmink i 4, nemlig: Gjerstad 
(27), Søndeled (293), Fjære (35), Vestre Moland (9). 

Opplysninger om vill mink foreligger fra 

Time: Mink ved Smukkevannet i Ho gnestad. («Rogaland» 
15/5 1948). En rø mt mink g jenfanget i hønsehus p å 
Hognestad. («Rogaland» 3/4 1948). 

Bokn: Mink drept i Bokn. («Haugesunds Dagblad» 28/9 
1948 og «Haugaland Arbeiderblad» 29/9 1948). 

Skjold og Tysvær: Mink sett i den siste tid i Skjold og 
Tysvær. («Haugesunds Dagblad» 12/12 1946). 

Skåre: Mink forekommer-. (Rapport 1947). 

Hordaland: I fy lkets 55  herred er v ar d et pr. 1 /9 1946  
farmmink i 7 : Fjellberg (5), Bremnes (7), Os (109), Sund (4 ), 
Fana (732), Åsane (4) og Austrheim (52). 

Fra en del herreder foreligger opplysninger om vill mink. Fitjar: 
I 19,30 slapp noen få mink ut fra en farm i Brandasund. De spredte 
seg i løpet av få år over et stort område. (0. Hantho i «NJFF's 
tidsskrift» 1946 s. 35-36). Bremnes, Moster, Austvoll, Tysnes, og 
Stord: I dette område skal i tiden 1941-1946 være fanget 3 500-4 
000 mink. (O. Hantho i «NJFF's tidsskrift» 1946 s. 35-36). 
Vikebygd: Forekommer. (Rapport 1946). Meget vill 

Birkenes: Mink i Birkenes («Agder Tidend» 31/3 1947). 
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(17), Brekken (62), Hølonda (268), Melhus (34), Buvik (513), 
Strinda (655) og Klæbu (570). 

Opplysninger om villmink foreligger fra mange herreder. 
Hitra, Kvenvær, Fillan og Sandstad: Mink forekommer. (Rapport 
1947). Villmink særlig utbredt ved kysten (øyene). (Rapport 
1948). Mink sett på Hitra. («Tidens Krav» 11/6 1949). 

Sør-Frøya og Nord-Frøya: Forekommer. (Rapport 1947). Mink 
på Frøya. («Dagsavisa» 26/2 1949 og «Møre Dagblad» 2/3 1949). 

Singsås: Mink forekommer. (Rapport 1946 og 1947). Mink 
sett i Gaula i Granbygda. For etpar år siden er en mink sett i  
Singsås. («Arbeideravisa» 27/4 1949). 

Støren: Et kull villmink sett i Støren. («Nidaros» 26/9 1949). 
Soknedal: Høsten 1948 ble en familie sett, vinteren 1948/49 

spor. («Nidaros» 25/2 1949). 
Hølonda: Mink skutt på Hølonda. («Dagsavisa» 22/1 1947). 
Strinda: Villmink sett i Bymarka. («Arbeideravisa» 29/7 

1947). 
Klæbu: Mink forekommer. (Rapport 1947 og 1948). Villmink 

ved Storavatnet på Brung smarka har formert seg til en stamme. 
(Rapport 1948). 

Selbu: Villmink forekommer. (Rapport 1946 og 1947). 3 
skutt. (Rappo rt 1947). Vil lmink i ferd med å bli fast bestand. 
(Rapport 19 48). 2 skutt  so mmeren 1948. (Rapport 19 48). 
Villmink i stadig økni ng. (Rapport  194 8). 6  sett, 2 drept  
(«Stjørdalens Blad» 16/8 1947). Villm ink sett ved Slindvatnet i  
1948, 5 sett og 2 drept ved Nea i 1947. (« Nidaros» 3/6 1948).  
Villmink sett ved Slin dvatnet. I fjor ble et par st ykker drept her.  
(«Nidaros» 2/8 1948). 

Tydal: 10 mink sett, 4 skutt. («Nidaros» 15/8 1949 og 
«Dagsavisa» 16/8 1949). 

Orkdal: Mink forekommer. (Rapport 1946). Forekommer 
ikke. (Rapport 1947). 

Alen: Forekommer ikke. (Rapport 1948). 

mink i Vikebygd, 5 skutt («Bergens Arbeiderblad» 12/12 1946). 
Os: Mink forekommer. (Rapport 1946). Åsane: Mink 
forekommer (Rapport 1948). Sund: Forekommer 
ikke. (Rapport 1946). Hålandsdal: Forekommer ikke. 
(Rapport 1948). Evanger: Forekommer ikke. (Rapport 
1948). Austrheim: Forekommer ikke. (Rapport 1948). 

Sogn og Fjordane: I f ylkets 38 herreder var det pr. 1 /9 1946 
farmmink i 13: Lærdal (22), Jølster (6), Førde (21), Eikefjord 
(21), Kinn ( 137), Sør-Vå gøy (4 27), S elje (6), Dav ik (31), Eid  
(196), Gloppen (100), Breim (7), Innvik (109) og Stryn (30). 

Ingen opplysninger om forekomst av vill mink. 

Møre og Ro msdal: I fy lkets 65 herreder var det pr.  1/9 1946 
farmmink i 28, nem lig: Rovde ( 47), Sande (1), Hareid (61), 
Volda (34), Vartdal (249), Hjørundfjor d (134), S unnylven (1 7), 
Norddal (206), Stordal (31), Skodje (7), Vatne (370), Borgund 
(294), Haram (33), Vestnes (82), Tresfjord (21) , Eid (46),  
Grytten (6) , Veøy (9),  Fræna (41), Ei de (100), S traumsnes (43), 
Stangvik (17), Rindal (19),  Aure (47), T ustna (115), Edøy (902), 
Brattvær (160) og Hopen (167). 

Opplysninger om vill mink foreligger fra: 

Edøy, Brattv ær og Hopen: Mink o ver hele Sm øla og på  
småøyene i vest. (« Møre Dagblad»  6/9 19 48). M ink sett på  
Smøla. «(Tidens Krav» 11/6 1949). Mink i stort antall på Sm øla. 
(«Møre Dag blad» 9J9 19 49, « Harstad Tidende»  16,/9 1 949 og  
«Tidens Krav» 5/10 1949). 

Tustna: Spor etter mink på Tustna. (« Tidens Krav»  11/6  
1949). Mink i stort antall på Tustna. («Møre Dagblad» 9/9 1949). 

Veøy: Mink forekommer ikke. (Rapport 1946). Sør-
Trøndelag: I fylkets 35 herreder var det pr. 1/9 1946 farmmink i 
16, nemlig: Hemne (32), Sandstad (82), Hitra (1083), Nord-Frøya 
(73), Agdenes (20), Stadsbygd (11), Stoksund (228), Meldal (2), 
Orkland (325), Orkdal 
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Malvik: Forekommer ikke. (Rapport 1948). 

Flå: Mink skutt i Flå. («Adresseavisen» 1/11 1949). Nord-
Trøndelag: Fylkets bestand av farmmink pr. 1/9 1946 var 
1021, fordelt på 12 herreder (se kartet). Det foreligger 
ingen opplysninger om forekomst av vill mini:. For 
herredene Meråker, Hegra og Leksvik opplyses i rapporter 
1946 at vill mink ikke forekommer, i 1948 opplyses det 
samme for herredene Verdal, Stod, Kvam, Fosnes, Kolver-
eid, Foldereid og Gravvik. 

Nordland: Fylkets bestand av farmmink pr. 1/9 1946 var 3 
842, fordelt på 17 herreder. (Se kartet). Flakstad herred med 
2 6 00 dyr e r lan dets m inkrikeste herred. Op plysninger om 
forekomst av vill m ink foreligger ikke fra Nordl and fylke. I 
rapporter opplyses at min k i kke f orekommer i Nord-Rana, 
Bodin, Sørfold og Ankenes. (Rapporter 1.948). 

Troms: Fylkets bestand av farmmink pr. 1/9 1946 var 358 
dyr, fordelt på 7 herreder. Fra e tt av  disse (S ørreisa med 32 
farmmink) f oreligger e n oppl ysning om  villm ink: «Det skal  
finnes noen forvillete mink.» (Rapport 1948). 

Finnmark: Fylket hadde p r. 1/9 1946  b are 19 farmminh, 
alle i S ørøysund herred. O pplysninger om vi ll m ink fore-
ligger ikke. 

Foruten de opplysninger som  kan hen føres til  bestem te 
herreder f oreligger en  del opplysninger s om om fatter st ørre 
områder. 

Nordmarka: I Uslomarka ble minst 55 mink fanget i 1.946 
(«Nationen» 27/1 1948). I Nordm arka ble fan get 55 mink i 
1946, 16  i 1947 («Arbeid erbladet» 6 /3 1948). 35  min k 
fanget vinteren 1946/47 («Aftenposten» 20/6 1947). 

Nord-Østerdal: My e mink  i 194 6. I 1947 fremdeles 
meget, men  b estanden n eppe øket. («Østlending en» 4,/9 
1947). Vi llminken på tilbakegang i 194 8 (« Østlendingen» 
16/11 1948). ( Se f or ø vrig opplysninger f or herredene 
Kvikne, Folldal, Alvdal, Tolga, Os, Tynset, Øvre Rendal og 
Ytre Rendal.). 

Hadeland: Mye mink i Hadelandsbygdene. («Hadeland» 
31/8 1946). 
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Dette kan ikke bet raktes som noen f ullstendig redegjørelse 
for vi llminkens ut bredelse hos o ss. Opplysningene er 
mangelfulle. Det kan være om råder der m inken forekommer 
som det ikke foreligger noen opplysninger fra i dette materiale. 
Likeledes m å en være o ppmerksom på at når det beret tes om 
iakttagelser av m ink eller m inkspor kan det f oreligge 
forveksling med andre dyr. I enkelte tilfeller har det vist se g at 
både rø yskatt o g oter e r b litt ta tt f or m ink. N oen ste der 
forveksles mink ofte med ilder, det har flere ganger vist seg a t 
dyr angitt som mink har vært  ilder. Men vi ka n vel regne med 
at m aterialet gir en oversikt i s tore trekk over m inkens 
forekomst hos oss. 

Som det sees forekommer vill mink spredt over store deler av 
Østlandet og Trøndelag. På Sør- og Vestlandet finnes den hist og 
her i kyststrøkene. 

Sammenlikner en f orekomsten av vi llmink m ed for delingen 
av farm xnink viser de t seg at de t e r en vese ntlig f orskjell i 
forholdene på Øst- og Vestlandet. 

På Vestla ndet fi nnes fa rmmink spr edt utover, særli g i 
Rogaland og Møre og Romsdal er det mange herreder som ixar 
minkfarmer. Vill m ink finnes det  særlig i et om råde i  
Sunnhordland og tilstøtende deler av Rogaland. Noen ganske få 
rømte dy r har lagt grunn en til en  m eget st or bestand. De t er  
mulig at de tall som 0. Hantho oppgir for fangsten der kan være i 
høyeste laget, men andre opplysninger bekrefter at det har vært  
en stor bestand og at bestande n har  tålt  en  st or bes katning. 
Således opplyses at to gårdbrukere på øya Bømlo i løpet av ett år 
under krigen tjente 10 000 kroner på minkfangst. («Aftenposten» 
10/1. 19 47). Leng er no rd p å v estkysten, i strøket Hitra-Frøy a -
Tustna-Smøla, er også et område med atskillig vill mink. 

På Østlandet ser det også ut til å være enkelte strøk der minken 
forekommer hyppigere enn andre steder. Særlig N ord-Østerdal 
og et s trøk fra Røyken over Nordmarka til  Hadeland synes å ha 
mye vill mink. Stort sett er det en god overensstemmelse mellom 
fordelingen av farmmink og forekomst av vill mink på Østlandet. 
I områder med meget 

farmmink er  det stor t sett m eget vil lmink. I f ylkene Østfo ld, 
Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud er det tilsammen 164 
landkommuner. I de herreder som ikke har farmmink (tilsammen 
79) f orekommer vill m ink i 24 ( 30 I 50 herreder med fra 1 t il 
100 farmmink forekommer vill mink i 18 (36 % ). I 14 herreder 
med fra 101 til 250 farmmink er det vill mink i 8 (57 Jo ).
 I 10 herreder med fra 251 til 500 f armmink er det vill mink 
i 8 (80 o). I 11 herreder med over 500 farmmink er det vill mink 
i alle (100 % ). Overensstemmelsen kan også være 
tydeligere e nn de n he rredsvise i nndeling a v m aterialet v iser. I 
Østfold, Akershus og de t ilstøtende deler av nabofylkene er det 
mange små herreder uten noe naturlig skille. Likeledes skal det i 
årene 19 47 o g 19 48 være anlagt nye m inkfarmer. For uten de n 
overensstemmelse det synes å være m ellom fordeli ngen a v 
farmmink og ut bredelsen av vi llminken, ser det også ut til a t 
villmink forekommer tallrikere i herreder med meget farmmink. 

En kan a ntakelig regne m ed at de t er s tort s ett st ørre 
muligheter for at dyr skal komme på frifot i områder med meget 
farmmink enn i områder med lite. De forholdsvis mange fangster 
enkelte steder på østlandet viser at det har vært dyr nok på frifot 
til å danne grunnlaget for en st or bestand. Likevel er bestanden 
ikke noe ste d blitt tilnærm elsesvis så stor s om i de nevnte 
kyststrøkene på Vestlandet. 

De ovenfor nevnte forhold antyder at det er en mulighet for at 
bestanden på Østla ndet iallfall de lvis h oldes vedlike av  n ye 
rømninger fra minkfarmene. 

Det er rim elig å anta at f orskjellen i f orholdene på Østlandet 
og Vestlandet kan ha sammenheng med forholdene om vinteren. 
Det milde vinterklima på vestkysten ser ut til å være gunstig for 
minken. En ting som kanskje kan bekrefte det te er at det s ynes 
stort sett s om minkbestanden ha dde et kraft ig op psving på 
Østlandet et ter de m ilde vi ntre f ra 1943 t il 1946. Etter de noe 
kjøligere vintre 194 6/47 og 1947/48 ser d et ut til at b estanden 
har vist tilbake 
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det virkelig var den store rørsangeren jeg hadde for meg, men 
heller ikke nå var det mulig å få se den. Jeg begynte da å 
vasse utover mot der den satt, og fikk da se den et øyeblikk 
på 2-3 meters hold. Det viste seg å være en fugl på størrelse 
som en tornskate, brun på ryggen oå halen, lys grå til hvit 
underside med gult anstrøk på sidene. Altså var det ikke len-
ger tvil om arten. Det var unektelig morsomt å være den første 
som så den vakre og særpregede fuglen i vårt land. 

gang i mange områder. Vinteren 194 8/49 var usedvanlig mild og 
snøfattig, og etter de oppl ysninger som foreligger ser det ut  til a t 
bestanden er i økning i 1949. Men en skal også være oppmerksom 
på at 1945 va r et godt smågnagerå r over store deler av Østlandet, 
1946 og 194'7 var dårlige år, 1948 godt. Det er ikke usannsynli g 
at m inken, i likhet m ed våre andre m indre rovdyr, finner gode 
betingelser under et sm ågnagerår, og at det er dette so m har vært  
grunnen til økningen i bestanden i disse perioder. 

Etterpå kløv jeg opp i et tre på stranda for å få bedre utsikt, 
og fikk da se den ganske godt flere ganger. Når den sang blåste 
den opp strupen og satte det gapende nebbet noe til værs. Den 
holdt seg mest i takrørene, men jeg så også at den en gang satte 
seg i en vierbuske. En gang jaget den bort en sivspurv som den 
syns ble for nærgående. Jeg så ikke flere enn dette ene eksemplar 
av arten. 

Et par dager etter skrev jeg til Zoologisk Museum i Oslo og 
fortalte om funnet, og museet svarte at det gjerne ville ha fuglen 
innsendt. Om morgenen den 25. juni var jeg på stedet igjen for 
om mulig å få skutt den, men da var den forsvunnet. Siden har 
jeg lett etter den flere ganger, men alltid forgjeves. Antagelig var 
det bare et omstreifende individ, men kanskje det er begynnelsen 
til fast busetting? Det skal bli interessant å se om den kommer 
igjen. 

Den store rørsangeren er utbredt fra Nord-Afrika i sør til 
England, Danmark, Sør-Sverige og Estland i nord. Mot øst går 
den langt inn i Asia. I Sverige er den best kjent fra Skåne, hvor 
den er funnet flere steder, og hvor den hekker ved et par sjøer. 
Dessuten er den funnet på øland og ved Hornborgasjøn i Vås-
tergøtland, hvor den hekket i 1944. Dette er det nordligste fin-
nested i Sverige, og avstanden herfra til det norske finnested er 
210 km i luftlinje. 

Stokke, den 15. sept. 1949.Olav Hagelund. 
 

Iakttagelser av dvergterne, stork, stilliss og bøksanger i      
Søndre Vestfold. 

Smånotiser. 
Stor rørsanger (Acroecephalus arundinaceus) sett i Vestfold. Den 
18. juni i år var jeg på en liten kveldstur ved Akersvannet i 
Stokke. Klokka var 22,30. og det hadde alt begynt å skumre. 

Som jeg nærmet meg et sted hvor takrørvegetasjonen var tett 
og frodig, fikk jeg høre en fuglelåt jeg aldri hadde hørt før. Det 
var en kort kraftig strofe som ble gjentatt med noen minutters 
mellomrom. Dette var spennende, og forsiktig gikk jeg nærmere 
for om mulig å få øye på den mystiske fuglen. Til slutt var jeg 
bare noen få meter fra det sted lyden kom fra, men det var ikke 
råd å få se den. «Karri-karri pie-pie» låt det, og somme tider: 
«karri-karri pie-pie-pie kerr». Den kraftige stemmen fikk meg til å 
tenke på en vader, men jeg kom også straks til å tenke på en 
uttalelse dr. L¢venskiold en gang kom med. Han sa at hvis man 
fant en stor sangfugl blant rørene, så var det sannsynlig at det 
var en stor rørsanger (svensk trastsångare), som han ventet snart 
skulle vise seg her i landet. Men den strofen denne fuglen hadde 
var ikke noen egentlig sang, og jeg syns også dens sterke stemme 
passet dårlig til et medlem av sangerfamilien. Fuglen flyttet seg 
flere ganger, men jeg fikk aldri øye på den. Da jeg forlot stedet kl. 
23,30 hørte jeg den enda. 

Den 20. juni var jeg der igjen, og fikk straks høre den. Den 
sang da ganske sammenhengende, med stadig gjentagelse av det 
motiv jeg har gjengitt ovenfor, og med mange skurrende og 
skjærende lyder inniblant. Nå var jeg temmelig sikker på at 

Av Halfdan Møller jr, og Dagfinn 

Møller. Dvergterna (Sterna minuta). 
Om kvelden den 21. august i år så vi en dvergterne ved bryg-

gene på Sandefjord indre havn. Den fløy omkring med sine lette 
karakteristiske vingeslag rett over hodene på de ivrig opptatte 
makrelfiskere på bryggekanten. Neste morgen var det 3 stykker 
der. Det krydde av «sildemaur» i sjøen, og de fråtset 
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hele tiden jager rivaler mellom kvistene, og fanger bladlus i det 
unge løv-verket. Seinere på våren, i slutten av mai, forsvinner de 
fleste fuglene herfra; bare på en fjerdedel av de stedene vi før 
kunne være sikre på å treffe dem, er det nå bøksangere tilbake. 
De andre har dratt videre, til andre rugeplasser kanskje. Det er 
meget mulig at bøksangerne fra Osloområdet venter her ute ved 
kysten noen dager før de drar videre nordover langs fjorden. 

I våre fugleverker hevdes det at bøksangeren først kommer 
«sent i mai». Det er ikke helt riktig. Den kommer vanligvis ikke 
etter midten av mai: 1942 - 14/5, 1943 - 17/5, 1944 - 18/5, 
1945 - 9/5, 1946 - 27/4, 1947 - 7/5, 1948 - 9/5, 1949 - 26/4. 
Den svenske ornitologen Gunnar SvSrdson har gjort liknende 
erfaringer i Sverige. 

i silda sammen med måker og makrelterner. Dagen etter var de vekk. 

Storken (Ciconia ciconia). 

Ikke oftere enn storken viser seg her ved Sandefjord, så gir 
dens ankomst hver gang petitjournalistene kjærkomment stoff. I år 
har vi hatt to besøk av den statelige fuglen. Den 2. mai ble en stork 
observert 3 steder nær byen på få timer, på Marum, Nordby og ved 
Gogsjø. Neste observasjon er fra 10. august, da to storker fløy sørover 
byen. At storken besøker Vestfold om våren er mer vanlig, men på 
nordtrekket er det vel ikke ofte den drar en tur nordover før 
Afrikaturen? 

Vi har bare to ganger funnet bøksangerens reir. Det har 
begge ganger vært litt av et tålmolighetsarbeid. Bøksangerne har 
fantastisk god tid, selv i verste rugestria, hvis noen er i 
nærheten av reiret. - Det første reiret lå i blandingsskog av eik 
og bjørk på Kjære på Tjøme. Da vi fant det 14/6-48, var det 5 ca. 
9 dager gamle unger i det. Det vil si at det første egget ble lagt 
ca. 20. mai. - Det andre reirfunnet er fra Amundrød i Hedrum i 
år. Det ble funnet 19. juni, og inneholdt 6 store unger som var 
fløyet to dager etter. Første egg skulle da være lagt ca. 25. mai. 
Reiret lå i gammel granskog med en del bøk, bjørk og asp. Begge 
disse reirfunnene er lovlig tidlige etter vår ornitologiske 
litteratur å dømme. 

På den klassiske bøksangerlokalitet i Larviks bøkeskog har vi 
ofte iakttatt arten, og vi ble derfor ikke lite forbauset da vi på et 
besøk den 19. juni i år ikke så eller hørte en eneste bøksanger i 
hele skogen. Tidligere på våren hadde vi hørt flere stykker der. I 
Treschow-Fritzøes fine bøkeskog vest for byen var det derimot en 
hel del.. 

Stillissen (Carduelis carduelis). 

Stillissen ser en sjelden her i søndre Vestfold, det har bare hendt 
oss to ganger. I år har vi hatt et par her, og de har også ruget, og fått 
ut unger. Fuglene holdt seg på Virik rett utenfor Sandefjord bygrense, 
og fulgtes stadig ad. De likte særlig godt noe brakkmark ved 
jernbanelinjen, der det vokste mengder av tistler og borrer. 22. mai 
så vi dem første gangen, og den 4. august fartet de omkring her med 
fire flygeferdige unger. Men reiret fant vi ikke. 

Bøksangeren (Phyll.siblatrix). 

Bøksangeren hører til de fuglene som er i ferd med å utvide sitt 
rugeområde her i landet. Her på vestsiden av Oslofjorden er den nå 
en ikke sjelden fugl, som især etter ankomsten om våren setter mer 
liv i den ellers så døde bøkeskogen. Etter at vi lærte den morsomme 
lille sangeren å kjenne, har vi fått et ganske godt kjennskap til den. 
Da den synes å være heller lite undersøkt på disse kanter i den 
senere tid, mente vi at «Fauna»s lesere ville ha interesse av noen av 
våre iakttagelser. De skriver seg fra distriktene mellom Brunlanes og 
Tcinsberg, foruten Tjøme og en enkelt observasjon i Vest-Agder. 

Her følger en fortegnelse over de stedene vi har funnet arten i 
Vestfold. 

Brunlanes: Treschow-Fritzøes park. 
Larvik: Bøkeskogen. 

Som navnet sier foretrekker bøksangeren bøkeskog eller skog blandet 
med bøk, og oftest har vi funnet den på slike steder. Men vi har også 
funnet den i ren bjørkeskog, i granskog og blandingsskog med bjørk, 
lønn, lind, eik og andre løvtrær. Men den synes å foretrekke bøkeskogen. 
Her i søndre Vestfold har vi ganske mye bøk, især langs landet fra Sem 
til Lågen. Den er oftest blandet med gran, og her kan vi i varme 
vårmorgener være sikker på å høre bøksangeren. Ofte kan det være flere 
hanner som synger, og er det også hunner til stede kan de drive på i 
timevis, mens de 

Tjølling: Ula (der vi 25. juli 1945 tilmed så et par mate flyge-
dyktige unger), Syrrist. Dessuten har Jacob Sann funnet den i 
Kjerringvik. 

Hedrum: Verningen, Amundrød (reir 1949), Åsrumvatnet. 
Sandar: Virik, Skiringssal, Preståsen, Unneberg, Hjertås, Fe-
vang-Kolerød langs sørlandske hovedveg, Vaggestad. Sandefjord: 
Badeparken. 

Stokke: Rørkoll, Skjee, Kongsteigen, Brennsrød, Vølen. 
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et par slike fugler ruget inne i vedskuret her på landbruks-
høgskulen. Reiret lå i en stabel bakhon, ca. 2,5 meter fra den 
store kappsagen som bråket og skreik hver eneste dag. Jeg var 
flere ganger og tittet på fuglen mens den lå og ruget og det ble da 
noe slikt som 15-20 cm fra nesen min til rugefuglen, uten at det 
på den minste måte forstyrret den. 3-4 meter fra reiret står en 
innretning til å kløyve ved med. Den er elektrisk og holder daglig 
gresselig rabalder. 

Tjøme: Sundene, Kjære (reir 1948). 

Sommeren 1947 så vi også bøksangeren i Vest-Agder, der en 
syngende hann holdt til i en bjørkeli ved vegen ovenfor Hårek-
vatnet, Kvinesheia 1/7. På de kanter har såvidt vi vet aldri 
bøksangeren vært funnet før. Men etter vår mening må det være 
bra rugelokaliteter for arten langs Sørlandskysten, der terrenget 
og vegetasjonen er meget lik den vi har her i Vestfold, når 
unntas bøken. Men den holder jo også her til i annen skog, så 
det skulle ikke være noen hindring. Undersøkelser ville sikkert 
vise at bøksangeren også ruger der nede. 

Viriklia i Sandar, 1 sept.1949.  

Et par trekrypere har i år hatt reiret sitt under taksteinene på 
Landbrukshøgskolens postkontor. Det må vel også sies å være en 
noe usedvanlig reirplass for den slags fugler. 

A. Bjørkli. 

Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte i Oslo den 24. 
september 1949. 

Fugleliv i Søndre Akershus. 
Ved Arungen er et underlig fugleliv. Hettemåse, skarv (stor-

skarv), fiskejo, heire, terner, topplam og en lang rekke for-
skjellige snepper er å se her, de seks første hele sommeren ut-
over, de siste under trekkene. Småspover er også alminnelig, 
særlig under sydtrekket i august og september. Dessuten kan 
her være flokker på flere hundre måser av forskjellige arter, som 
frådser i vannets kolossale masse med mort. Ingen av disse 
fugler hekker i nærheten av vannet. 

Årsmøtet ble holdt i Zoologisk Institutt, Blindern. Forman-
nen åpnet møtet og forsamlingen mintes foreningens avdøde 
styremedlem, konservator Sigurd Johnsen, ved å reise seg. 

Møtets dagsorden ble opplest og godkjent. 

Årsberetningen ble opplest av sekretæren og det reviderte 
regnskap av kassereren. Begge deler ble godkjent. 

Neste post gjaldt valg på styre. Arbeidsutvalget ble gjenvalgt. 
Som nytt styremedlem etter konservator Johnsen ble valgt kon-
servator Holgersen. De øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt. 
Som varamenn ble valgt konservator Støp-Bowitz og frk. Minna 
Jebsen. Revisorene, konservator Natvig og assistent Bergan, ble 
gjenvalgt. 

Tidsskriftet ble så behandlet. Det ble vedtatt at tidsskriftet 
også i det kommende år skulle utkomme under redaksjon av 
arbeidsutvalget. Spørsmålet om hvorledes en skulle skaffe 
annonser til bladet, ble drøftet. 

Den følgende post gjaldt organisering av arbeidet med inn-
samling av faunistiske data. En drøftet spørsmålet om å opp-
fordre foreningens medlemmer til å delta i en organisert inn-
samling av faunistiske data fra alle deler av landet. Det ble 
henstillet til arbeidsutvalget å sette planen i verk med de dyre-
arter som måtte egne seg best. 

årsmøtet 1950 ble så drøftet. Møtet overlot til styret å søke å 
legge neste årsmøte til Arendal i forbindelse med en ekskursjon 
dit ned. 

Under «Eventuelt» tok konservator Soot-Ryen opp det tid- 

Mens jeg er på gli med å skrive, kan jeg likesågodt nevne 
noen andre ting også: 

Jeg har nokså mange reirkasser hengende i og utenfor 
hagen. Disse kassene ble i tur og orden opptatt av forskjellige 
småfugler. Der var et par blåmeiser, et par toppmeiser og et par 
kullmeiser. Resten av kassene ble opptatt av kjøttmeiser, gran-
meiser, sumpmeiser og svartkvite fluesnappere. Og alt synes å 
være i orden. Særlig gledet jeg meg over blåmeisene, kull-
meisene og toppmeisene som ikke er av de villigste til å ruge i 
kasser. Så en dag fikk jeg en større invasjon av pilfink som 
stormet og bemektiget seg alle kassene. Selv kjøttmeisene som 
jo er nokså stri av seg måtte fortrekke. Nå er jo pilfinken riktig 
hyggelig - så lenge den holder seg under taksteinene - men dette 
- - -. 

Etter mange overveielser bestemte jeg meg tilslutt til å desi-
mere dem noe og skjøt tre stykker. Resultatet var helt forbløf-
fende. Alle de øvrige forlot reir og egg, forsvant og ble borte - og 
er fremdeles borte. 

Rødkjelkens reir er jo som oftest så vanskelig å finne at det 
beror på den rene slomp om det skal lykkes. I år har imidlertid 

133 132



Foreningens medlemstall har vokst fra 206 til 336. I det for-
løpne år har foreningen fått 135 nyinnmeldelser, mens 5 har 
meldt seg ut. 

ligere spørsmål om ensretting av norske dyrenavn og mente saken 
best kunne fremmes ved å overlate til en enkelt mann å foreta det 
koordinerende arbeid. Det ble besluttet å be cand. real. Jon Krog 
om å påta seg dette. Oslo, den 20. september 1949. 

Etter en kort pause fikk en så et foredrag av fiskerikonsulent 
Gunnar Dannevig om merking av skrei. Det interessante foredrag 
var ledsaget av instruktive lysbilder. Til slutt ble det vist en ut-
merket fargefilm fra dyrelivet i Yosemite National Park, U.S.A. 
Filmen var utlånt fra den amerikanske ambassade. 

 

Årsberetning for Norsk Zoologisk Forenings virksomhet i tiden 20. 
mai 1948-20. september 1949. 

Foreningens styre har i beretningsåret vært: Formann cand. 
real. Aage Wildhagen, Oslo. Sekretær lektor Knut Kolstad, Jar. 
Kasserer lærer Håkon Nærbø, Jar. Styremedlemmer bestyrer dr. 
Alf Dannevig, Arendal, konservator Sigurd Johnsen, Bergen, kon-
servator dr. Erling Sivertsen, Trondheim, konservator T. SootRyen, 
Tromsø. Varamenn har vært konservator C. Støp-Bowitz og 
konservator H. Holgersen. Ved konservator Johnsens død i august 
i år rykket konservator Støp-Bowitz opp som styremedlem. 

Siden forrige årsmøte den 23. mai i fjor, er det holdt 4 styre-
møter og 4 møter i arbeidsutvalget, samt en rekke mindre formelle 
møter mellom arbeidsutvalgets medlemmer. På styremøtene har 
vært drøftet retningslinjer for arbeidet i inneværende år og for 
arbeidet fremover. Det har vært enighet om å søke å fremme 
interessen for og kjennskapet til foreningen ved å arrangere 
ekskursjoner og møter etc. på de steder i landet der forholdene 
gjør det mulig. Arbeidsutvalget har fått i oppdrag å utarbeide 
nærmere planer for hvordan dette skal gjøres. Likeledes er det blitt 
opprettet et bibliotek til utlån for medlemmer. 

Det som særlig har beskjeftiget styret, er tidsskriftet som det 
eneste bindeledd mellom foreningens medlemmer. Tidsskriftets 
finansiering har vært drøftet. Redaksjonen har fått mandat til å 
innta så mange annonser som mulig, forutsatt at det ikke blir 
tekstannonser. Det er enighet om å forsøke å oppnå støtte av fonds 
til driften av tidsskriftet. 

Arbeidsutvalget har væsentlig vært beskjeftiget med for-
eningens daglige drift. Dessuten har en utarbeidet planer for 
hvorledes en skal få vervet nye medlemmer. Rundskriv er sendt til 
alle landets høyere skoler og til en rekke tidsskrifter. 

Ekskursjonen i Oslofjorden den 25/9. 

I tilknytning til årsmøtet var det arrangert en ekskursjon med 
reketråler i Oslofjorden søndag den 25. september. Oppslutningen 
om turen var gledelig stor, særlig blant amatørzoologer. Det ble 
gjort et par tråltrekk i Bunnefjorden, og etterpå ble et par 
bunnskrapinger foretatt sammesteds. Selv om fangsten kunne ha 
vært bedre, fikk en likevel opp tilstrekkelig materiale til at de 
interesserte deltakerne kunne få et inntrykk av det ulike 
dyresamfund i fjorden. På hjemveien koste en seg med nykokte 
reker fra dagens fangst, og den vellykte turen ble så avsluttet i 
Piperviken. For å gjøre foreningen bedre kjent hadde en fått med 
journalist Barlaup i «Verdens Gang», som kort etter elskverdigst 
omtalte foreningen og ekskursjonen i avisen. 
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Tårnsvala kan gå. 

Det var lenge vanleg meining om tårnsvala at ho ikkje med 
eiga hjelp kunne kome opp i lufta att dersom ho ved eit meinhØve 
kom ned på bakken. Denne ovtrua er vi vel no heilt ferdige med. 
Rett nok vert tårnsvala av og til funnen på bakken; men ein kan 
da vera viss om at eit eller anna vantar henne. Tårnsvala er flink 
til å flyge, men så vill og vyrdlaus at ho lett kan ska seg, serleg i 
paringstida når dei krinsar om reirholet. Eg såg ein gong to 
tårnsvaler som deisa ned på bakken etter ei hard landing ved 
reirholet (Hamar 1942). Dei vart liggjande heilt stille, den eine 
halvveges oppå den andre. Eg tenkte dei måtte vere hanne og hoe. 
Da eg tok dei opp i handa, livna dei til att og flaug sin veg. 

Schaanning o. a. som har gjort freistnader med tårnsvala, 
fortel at ho utan van.skar kan kome opp i lufta frå eit flatt 
underlag. Men det vert framleis hevda at tårnsvala ikkje kan 
bruke fØtene på bakken. (Håndbok over Norges fugler» s. 326). 

I Ytre Rendal hadde eit tårnsvalepar teke i bruk eit gamalt 
linerle-reir. Eg hadde bora hol i takskjegget, og reiret låg om lag 
40 cm frå holet. Kvar einaste gong svalene skulle inn til reiret, 
laut dei g å dette stykket. Eg var ofte oppå loftet og såg på dei. 
Ein av ungane tok eg ein dag inn til meg sjdlv. Av sengeklede laga 
eg eit «fjell-landskap», og så let eg ungen freiste seg der. Han gikk 
som ein helt! Serleg gjekk det radig for han oppover bakke. Når 
han skulle nedover dei verste kneikane, gjekk han rundt. 

Eg noterte ein god del om desse tårnsvalene, men har ikkje 
notatene her no. Det var visst i 1933. 

Svartvik i Finnmark, 30. okt. 1949. 

Kjell Vorum. 

PS. Ovtrua om at tårnsvala ikkje kan flyge opp frå bakken, er 
nok meir seigliva enn eg hadde tenkt meg. I fjerde bandet av «De 
ville dyrs verden» står det på side 344 om fregattfuglen at han 
ikkje kan flyge opp frå jamn mark! D.S. 
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