


 

Aldersbestemmelse av røyr 
(Salnio a.lpinus L.). 

En foreløpig meddelelse av Hans Nordeng 

Det er kjent at det er svært vanskelig å bestemme sikkert den 
virkelige alderen på røyr (røye, rør). (Salmo alpinus), fordi skjellene 
er så små, og vintersonene i disse så utydelige. 

En har hittil visst lite om sonene i otolithene (øresteinene) 
viser den virkelige alderen, selv når sonene er så tydelige at de 
kan telles sikkert. Heller ikke veit vi om det er samsvar mellom 
antall soner i skjell og otolither fra samme fisk. 

I 1951 ble det satt igang undersøkelser i Salangsvassdraget i 
Troms fylke med særlig vekt på aldersbestemmelse hos røyr. 
Vassdraget er rikt på sjørøyr og sjøaure, og det finnes også laks og 
stasjonær røyr der. Det ble tatt otolither og skjellprøver av 350 
røyr i 1951. Til innsamling av materialet ble det brukt ei not med 
10 mm maskevidde, og garn med fra 18 til 45 mm maskevidde. 

Otholither og skjell hos røyr er maksimum henholdsvis ca. 5 
og 3 mm lange. Otholithene er altså så små og dertil så skjøre at 
de måtte leses heile, men avlesingsresultatene ble ikke pålitelige, 



vintervekst, blir problemet i første rekke om otolithene viser en 
vintersone meir eller skjellene en vintersone mindre enn virkelig 
alder. 

fordi sonene jamnt over var utydelige. Imidlertid ble det etter 
forsøk med forskjellige innstøypingsmidler til slutt mulig å lese 
alle otolithene sikkert, etter at de var blitt støypt inn i metyl 
metakrylat og slipt forsiktig. Høyre og venstre otolith fra samme 
fisk hadde alltid samme antall soner. 

I de tilfellene det var samme antall soner i skjell og otolither 
hadde skjellene fra noen fisk hatt jamn vekst med om lag samme 
avstand mellom vintersonene. De tilsvarende otolither hadde 
også noenlunde samme avstand mellom de mørke sonene. Skjell 
fra andre fisk hadde en eller flerie spesielt smale eller spesielt 
breie soner, og otolithene viste samme vekstmønster. Det viser 
seg altså at det hos gjeld røyr er noenlunde tilsvarende 
vekstvariasjoner fra kanten og inn til sentrum både i otolither og 
skjell, i god overensstemmelse med det en finner hos sjøaure og 
laksunger. I otolithene var for øvrig avstanden fra sentrum til 
første mørke sone noenlunde konstant, mens tilsvarende avstand 
i skjellene varierte litt. 

Skjell med en sone mindre enn otolithene hadde større 
sentralplater enn skjell med samme antall soner som otolithene. 
Otolithene hadde også i disse tilfelle noenlunde konstant avstand 
fra sentrum til første mørke sone. Avstandene var imidlertid 
mindre enn tilsvarende avstander i otolithene med samme antall 
soner som skjellene. Vekstvariasjonene fra kanten til sentrum 
både i skjell og otolither viste også her god overensstemmelse. En 
kunne tydelig se at skjellene manglet første vintersone 
sammenliknet med de tilsvarende otolithers mørke soner. (Fig. 
2.) Hos stasjonær røyr kunne både første og annen sone mangle i 
skjellene. 

De mørke sonene i otolithene representerer vinterveksten, for 
prøver som er tatt gjennom heile året, viser at disse sonene 
begynner å dannes om hausten både hos gjeldfisk og gytefisk. I 
materialet fra Salangen er de aldri blitt iakttatt i kanten på 
otolithene hos fisk som er tatt i tidsrummet juni-september, men 
alltid hos fisk som er tatt haust, vinter og vår. De lyse sonene er 
derimot bare sett i kanten på otolither fra fisk som er tatt om 
sommeren, aldri hos fisk som er tatt haust og vinter. De 
representerer altså otolithenes sommervekst. 

Det er svært vanskelig med sikkerhet å påvise vintersonene i 
røyrskjell. I de tilfellene noen vintersoner kan påvises sikkert, 
kan en ofte finne fram til de øvrige vintersoner i skjellet ved å 

Analysen av otolither og skjellprøver viste at bare ca. 20 % av 
skjellprøvene inneholdt skjell med så tydelige vintersoner at en 
sammenlikning mellom skjell og otolither hadde noen meining. 
I de tilfellene en sammenlikning var mulig, hadde otolithene hos 
gjeld-fisk (fisk som tidligere ikke har gytt, stadium I-III) oftest en 
sone meir enn de tilsvarende skjellene, og hos gytefisk oftest fra 
en til sju soner meir enn skjellene. Noen få fisk hadde samme 
antall soner i skjell og otolither, men dette var tilfelle bare for et 
lite antall skjell i prøver på 200-300 skjell. Hovedmengden av 
skjell i disse prøvene hadde en vintersone mindre enn otolithene. 
En sammenlikning mellom skjell som hadde like mange soner 
som otolithene og skjell som hadde en sone mindre, viste at de 
skjellene som hadde en sone mindre, manglet sonen i sentrum. 
(Fig. 1.) 

Fordi uoverensstemmelser mellom antall soner i skjell og 
otolither forekom så hyppig, kunne en på dette tidspunkt ikke 
slutte noe om alderen hos røyr på grunnlag av skjell og otolither. 
Når det gjelder aure, har undersøkelser i mange land vist at 
iallfall skjellene hos gjeld aure angir riktig alder. 

I Salangsvassdraget kommer store mengder gjeld aure opp 
fra sjøen i september. Fisken er av ulik størrelse, med fra en til 
tre sjøsoner i skjellene. Års-sonene fra elv og sjø er svært 
tydelige. Hvis otolithene hos sjøaure også angir riktig alder, 
skulle antall soner i skjell og otolither være det samme. 

Da aure-otolithene hittil ikke har vært undersøkt, ble det 
hausten 1952 også tatt otolither og skjellprøver av 300 gjeld 
aure som nylig var kommet opp fra sjøen. Dessuten ble liknende 
prøver tatt av laks- og sjøaureunger. Sammenlikningen mellom 
skjell og otolither viste fullt samsvar hos sjøaure, unntatt for 16 
fisk, der skjellene hadde en vintersone mindre enn otolithene. Av 
95 aureunger var det 22, og av 50 laksunger var det 10 som 
hadde skjell med en vintersone mindre enn otolithene. 

Hvis skjell eller otolither hos gjeld røyr registrerer sommer- og 
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Materialet består i alt av 853 røyr, og er derfor såvidt represen-
tativt at det neppe kan være tvil om at første vintersone i skjell som 
mangler indre sone, svarer til annen vintersone i skjell som har like 
mange vintersoner som otolithene. 
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Hvis skjell som mangler indre sone, er sekundære skjell, 
erstatningsskjell, måtte det foregå en regulær skjell-felling hos 
røyr-ungene når de er en vinter gamle. I det foreliggende 
materiale måtte dette være tilfelle for omlag 75 % av fiskene, 
mens resten ville ha beholdt noen få av de opprinnelige skjellene. 
Når en veit at skjellene ikke løsner hos røyrungene når de f.eks. 
blir fanget eller merket som tilfellet ofte er for laks- og aureunger, 
ligger det heller nær å anta at røyr som mangler indre sone i 
skjellene, ikke danner skjell første sommer. 

Tabell 1 bekrefter antakelsen om at skjell oftest ikke blir 
dannet første sommer i røyrungenes liv. De ungene som manglet 
indre sone i skjellene var også som regel noe mindre enn de 
øvrige. Dette er i samsvar med de tidligere resultater og peiker i 
den retning at det er de største ungene som danner skjell første 
sommeren. Det blir da som regel dannet bare noen få skjell, mens 
de øvrige blir dannet året etter. (Fig. 3 og Fig. 4.) 

Ungenes størrelsesforhold (tabell 1) bekrefter at otolithene 
viser riktig alder, også for fisk der skjellene mangler indre sone. 
Samme resultat gir vekstberegningene for det øvrige materialet fra 
Salangen. Lengdene som svarer til første vintersone i skjell hos 
disse fiskene, er derfor lengdene etter annen vinter. 

For å kontrollere denne antakelsen ble det sommeren 1954 fisket 
med et elektrisk apparat i Salangsvassdraget, for om mulig å få prøver 
av de yngste røyr, sjøaure og laks. Bare aure- og laksunger lot seg 
fange med dette redskapet. I oktober samme år lyktes det imidlertid å 
fange 60 røyrunger fra 4,5 til 15,5 cm, ved bruk av to spesielt 
finmaskete garn. Ett av garnene hadde maskevidde på 10 mm. Det 
andre garnet som ble laget ved å binde sammen hårnett, hadde 
maskevidder fra 5 til 7 mm. Analyseresultatet av de røyrunger som ble 
tatt, er vist i tabell 1. 

Det ble nemnt ovenfor at otolithene hos røyr kunne ha atskillige 
vintersoner meir enn skjellene. Fisk med bare 4 soner i skjellene 
kan f.eks. ha 11 soner i otolithene. I de tilfelle der det er veksling 
i vekstmønstret i otolither og skjell, kan en også avgjøre om indre 
sone mangler i skjellene. De øvrige vintersonene som ikke kan sees 
i skjellene, er etter alt å dømme gått sammen til en meir eller 
mindre kompakt perifer kant, som svarer til et vekslende antall 
smale, gjennomsiktige soner i kanten på otolithene. Torsk får 
liknende smale soner under gyting (Rollefsen 1933). Gjeld aure 

De aller fleste skjell og otolither hadde avsluttet sommervekst. 
Det samme var tilfelle hos laks- og aureungene. Noen av ungene 
manglet indre vintersone i skjellene, og av årets unger (0-
gruppen) var det 2 av 11 laksunger og 5 av 23 aureunger som 
ikke hadde fått skjell enda. 
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slike soner dannes når veksten stagnerer ved gjentatte gytinger. De 
kan kanskje også dannes om veksten stagnerer av andre grunner. 
Hos sjørøyr og sjøaure er gjennomsiktigheten i sonene mindre 
utpreget etter gyting enn hos stasjonær røyr. Når veksten har vært 
god i gyteåret, dannes det soner i otolithene som en ikke med 
sikkerhet kan klassifisere som gjennomsiktige. 

I motsetning til skjellene angir altså otolithene hos røyr - både 

og røyr som aldri har kompakt skjellkant, har heller ikke slike 
gjennomsiktige soner i otolithene. 

Hos stasjonær røyr i Salangsvassdraget kan veksten stagnere 
alt etter første gyting, slik at de følgende vintersoner ikke kan sees i 
skjellene. Otolithene danner i slike tilfelle gjennomsiktige 
sommersoner (Fig. 5). Sjørøyr vokser derimot noe bedre, enda om 
de gyter år på rad, slik at vintersonene i skjellkanten til en viss grad 
atskilles fra hverandre. Men i slike tilfelle er de tilsvarende 
«gytesonene» mindre gjennomsiktige. Sjørøyr og sjøaure kan gyte 
uten at det blir dannet gjennomsiktige soner i otolithene. Bare 
unntaksvis blir det dannet slike soner når fiskene kommer fra sjøen 
for å gyte for første gang. 
Følgende merkeforsøk illustrerer veksten hos gyterøyr. Hausten 
1952 ble det merket om lag 200 gyterøyr (1i-30 cm 

 
sjørøyr og stasjonær røyr - riktig alder. Det er også forhold som 
tyder på at tilbakeberegning av veksten på grunnlag av otolithene 
kan gi brukbare verdier. 

Resultatene av disse undersøkelse. e er basert på fisk fra 
Salangsvassdraget, og det har sin interesse å få fastslått om de 
gjelder for røyr i det heile. 

lange), som morfologisk skilte seg en del ut fra sjørøyr. De har 
siden vist seg å være stasjonære. Ved merkingen ble det tatt noen 
få skjell av 15 fisk. Hausten 1954 ble to av disse fiskene fanget 
igjen av meg. De var gytemodne, og de hadde samme lengde som 
ved merkingen. Fiskene ble sluppet ut igjen. Hausten 1955 ble de 
atter fanget som gytere, og nå avlivet. Ingen av fiskene hadde 
vokst noe siden merkingen, og det var samme antall vintersoner i 
skjellene som på det tidspunkt de ble merket tre år tidligere. Alle 
otolithene hadde meir enn tre gjennomsiktige soner i kanten. Det 
ser ut til at 

Litteratur: 

Rollefsen, G., 1933: The otoliths of the Cod. 

Fiskeridirektoratets skrifter, Serie Havundersøkelser, Vol. IV, nr. 3. 
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Omkring 
koloradobillen  
Av T.  H. Schøyen 

stendighet, at Norge hverken ligger i U.S.A. eller Sør-
Europa, så insektet kanskje ikke vil trives her hos oss og 
en invasjon derfor ikke behøver å være så farlig. 
Optimistene resonnerer ihvertfall slik. Til dette er å merke 
at koloradobillens utbredelse i U.S.A. og Canada dekker et 
areal fra 20 til 60 grader nord. Det vil si på høyde med 
Oslo. Og nordgrensen faller sammen med isotermer fra 14 
grader Celsius i de 3 etter sommermåneder juli, august og 
september. Derav kan vi ihvertfall slutte at koloradobillen 
vil kunne trives og formere seg i den sørøstlige delen av 
Norge, over hele Sørlandet, Jæren og et langt stykke 
oppover vestkysten. Når hertil kommer at billen om 
vinteren kryper ned i jorda fra 25 til 40 cm dypt og kan 
tåle en temperatur på minus 7 grader C, er det heller ikke 
store sjanser for at den skal fryse i hjel under våre 
forhold. 

Koloradobillen, eller potetbillen som den også kalles, 
holdt sitt inntog i Europa under første verdenskrig. Den 
intense propaganda fra landbrukshold for å gjøre 
potetplantens fiende nr. 1 kjent og fryktet også her i 
landet, har gjort koloradobillen så populær, at den har 
vært godt stoff både i dagspressen, den illustrerte presse, 
vittighetsspaltene og i revyer. Likevel, eller kanskje nettopp 
derfor, er det noen som ennå har høyst eiendommelige 
forestillinger om dette insektet. - Da det for et par år siden 
var omvisning for publikum ved universitetet på Blindern, 
ble det bl.a. demonstrert en fargeplansje av en sterkt 
forstørret koloradobille. Den foranlediget følgende replikk 
fra en kvinnelig tilskuer: «Jeg skjønner ikke at den kan 
være så farlig. Den er jo ikke større enn en terrier.» Damen 
hadde antagelig tenkt seg at en så beryktet og grådig bille 
minst måtte være jevnstor med en schæfer. 

Hva insektene mangler i størrelse, tar de som kjent 
rikelig igjen i antall, idet deres fruktbarhet kan være 
kollosal. Hver hunn av koloradobillen legger fra 500 til 
1000 egg. I U.S.A. og SørEuropa der billen har 3 
generasjoner om året, vil det under gunstige forhold føre til 
at hver hunnbille kan bli stammor til mellom 30 og 40 
millioner etterkommere på ett år. Og da billene og larvene 
er uhyre grådige og eter potetlauv hele levetiden sin, vil det 
trenges en beitemark på 2,5 ha potetåker som mat til hver 
billefamilie med barn og barnebarns barn. Intet under at 
alle land har gjennomført omfattende beredskapstiltak for 
å kunne ta knekken på slike vitale bestemødre før de 
slipper seg uhemmet løs i verpetiden. 

Fra den praktiske entomologien kjenner vi en mengde 
eksempler på, at selv store insektherjinger kan stanses av 
nytteinsekter som snylter på de skadelige artene og 
bringer bestanden av disse ned på et nøytralt nivå. 
Koloradobillen har dessverre ikke noen slik fiende som 
kan yte mennesket effektiv hjelp. Naturen har ikke satt 
andre grenser for billens utbredelse enn de klimatiske, så 
mennesket må smi sine egne våpen mot den. 
Disse dystre perspektiver mildnes heldigvis endel av den om 

I beste tilfelle kan vi håpe på at insektet ikke kan 
utvikle mer enn 1 generasjon om året på våre 
breddegrader, slik som det har vært tilfelle i Jylland. Men 
selv det betyr at hver hunnbille kan bli opphavet til omlag 
100 000 larver i plantens veksttid, en hård påkjenning for 
potetåkrene våre. Norge har ifølge jordbrukstellingen 54 
000 ha potetåker, heldigvis spredt over så stort areal at 
meget ligger utenfor koloradobillens rekkevidde. Men når 
den får fast fot i landet, må vi uunngåelig regne med 
nedsatte potetavlinger i de innvaderte områdene, et 
forhold som lett vil kunne utvikle seg til en alvorlig 
situasjon for vår matforsyning i kritiske tider. 

Under første verdenskrig trøstet vi oss med at vårt land 
ikke kunne sultes ut så lenge vi hadde sild og poteter, 
men i dag må regnestykket gjøres opp med koloradobillen 
som en sannsynlig betydelig minusfaktor for vår viktigste 
C-vitaminkilde. Dertil kommer at alle potetåkrer rundt de 
forskjellige angrepscentra må sprøytes med 
insektdrepende væsker 2 eller 3 ganger i veksttiden. Det 
vil føre til en følelig stigning i potetprisen. Og vår plante-
eksport, først og fremst eksporten av settepoteter, vil bli 
vanskeliggjort eller helt stoppet p.g.a. de strenge 
restriksjoner som importlandene vil gardere seg med. 
Det foreligger altså meget vektige grunner for Norge til å søke 
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å avverge koloradobillens framstøt, fordi hvert år vi kan holde den 
ute, betyr store verdier spart for landet. 
For å kunne bremse koloradobillen effektivt må vi kjenne de 
måtene billens spredning foregår på. Det ligger klart i dagen, at 
importerte planteprodukter byr lett tilgjengelige skjulesteder for 
insekter. Den første forholdsregel alle land har tatt, er derfor å 
forby innførsel av poteter fra land, hvor koloradobillen har satt seg 
fast. Men det rekker likevel ikke langt nok. Om sommeren når 
billen er på vingene, kan den kaste seg ned på alle slags planter og 
komme med i de pakker og kasser som gartnerier og planteskoler 
sender sine kunder i andre land. Og om vinteren når billen ligger i 
dvale i jorda, kan den følge med jordklumper omkring røttene av de 
trær og busker som eksporteres nettopp på den tid, da også 
plantene er i hviletilstand. Når vi tenker på hvor avhengig Norge 
ennå er av importerte grønnsaker, løk, grunnstammer, frukttrær, 
prydvekster m.m., er det innlysende at landet på dette punkt 
befinner seg i permanent faretilstand. 

For å ha planteimporten under kontroll krever vi importlisens 
fra Landbruksdepartementet, som dessuten fordrer sunnhetsserti-
fikat av eksportlandets offisielle planteinspeksjon. For å lette 
kontrollen blir planteimporten dirigert over enkelte nærmere 
angitte tollsteder fordelt utover landet. På hvert av disse er stasjo-
nert en planteinspektør som i samarbeid med tollvesenet visiterer 
de offisielle dokumenter og gransker varene med hensyn på 
infeksjon av snyltere. 

Men koloradobillen følger ikke bare de regulære, lovlige 
plantesendinger. Som blindpassasjer henger den seg på alle tran-
sportmidler, båter, jernbaner, biler og fly. De fleste land har derfor 
en spesiell inspeksjonstjeneste som leter etter koloradobiller og 
andre uønskede insekter i havnebyer, på grensestasjoner og 
flyplasser. Når vi tenker på vår egen, lange, forsvarsløse kyst, må 
en tilsvarende inspeksjon for vårt vedkommende fortone seg som 
uoverkommelig. Og likevel er det nettopp på disse irregulære måter 
de er kommet i land i Norge, de fleste av de 19 koloradobiller vi har 
funnet til denne dag. Det er for det meste skip med de forskjelligste 
varer som har møtt flygende koloradobiller på sin fart gjennom den 
britiske kanal. Billene har dumpet ned på dekket 
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og gjemt seg i lasten, hvor de altså i mange tilfeller har vært opp-
daget av oppmerksomme skipsmannskap og lossearbeidere. Land-
bruksdepartementets fargeplansje av koloradobillen, som har vært 
slått opp på tollbryggene og ombord i skip i utenriksfart, har sikkert 
bidratt til at resultatet har vært så heldig hittil. 

Situasjonen i dag etter koloradobillens 8 års invasjonsforsøk er 
fremdeles den at arten ikke er funnet i potetåkrer, og at dens 
utviklingsstadier egg, larver og pupper ikke er påvist her i landet. 
De første orienteringspatruljer må altså antas å være likvidert. 

At faren lurer ikke bare på sjøfronten, har jeg fått bekreftet av 
en norsk professor som hadde vært på biltur i Frankrike. Da han 
skulle bryte opp etter en siesta ved landeveien, krøp det levende 
koloradobiller på camping-utstyret, tydelig innstillet på en 
biltransport til Norge. Dette som en varsko til de hundreder av 
norske bilturister som hvert år «gjør Europa» på kryss og tverrs. 

Det tredje alternativ: direkte luftbåret spredning med vinden var 
av uhyggelig effekt forsommeren 1948, da stadig sønnavind feide 
passivt flygende koloradobiller fra Frankrike og Belgia utover Vest-
Europa, helt opp til grensen av Danmark. Hvert år senere (unntatt 
1955) har billen fløyet over den danske grense og lagt egg i 
potetåkrer i Sønder-Jylland. Takket være en meget virksom kontroll 
og Danmarks økonomiske bidrag til det tyske bekjempningsarbeid i 
Slesvig (som er sterkt smittet), har det hittil lykkes å hindre billen 
fra å sette seg fast i Danmark. Danmarks sydgrense har dermed 
uten vår fortjeneste, virket som en framskutt frontlinje også i 
Norges beredskapstiltak. 

Når koloradobillen tross all vår påpasselighet en gang slår seg 
ned i potetåkrer i vårt land, vil Statens plantevern straks gi de 
åkrene som er i faresonen, en grundig sømfaring med insektmidler. 
Depoter for sprøyteapparater og sprøytemidler er opprettet ved 24 
landbruksskoler i Sør-Norge. De disponerer tilsammen 12 
motorsprøyter, derav flere med traktor, 120 ryggsprøyter, 10 tonn 
arsen - og 10 tonn DDT-midler, som vil rekke til en gangs 
oversprøyting av ca. 50 tusen dekar åker. Om nødvendig vil det 
også være adgang til å mobilisere assistanse av vår betydelige private 
park av ugrassprøyter. Dessuten er tiden endelig moden til 
anskaffelse av et helikopter for kombinert bekjempning av 

skog- og jordbruksinsekter. Den tid er kanskje ikke fjern, da våre 
lager av DDT-midler må skiftes ut med andre midler, fordi det 
etter de mangeårige, omfangsrike sprøytinger i sydligere land, har 
oppstått billestammer som er resistente mot DDT. Den mulighet 
ligger derfor snublende nær, at også disse stammer kan sende støt-
tropper nordover. 

I «hets»-propagandaen under siste verdenskrig beskylte de 
krigførende hverandre for å ha sluppet koloradobiller fra fly for å 
bringe forstyrrelser i motstanderens matforsyning, beskyldninger 
som har vært gjentatt som aktuelle også i de senere årenes «kalde 
krig». Da billen i 1949 og 1950 kom til Øst-Europa, var den ifølge 
den offisielle presse smuglet inn av vestlige agenter i Tsjekkoslo-
vakia og sluppet fra amerikanske fly over Øst-Tyskland. At tanken 
stadig kretser om problemet, åpner truende perspektiver for 
metodens muligheter som biologisk våpen i en totalitær krig. 

Det er bl.a. dette som danner bakgrunnen for det samarbeid 
som er etablert mellom Landbruksdepartementet og Forsvars-
departementet, idet Statens plantevern er representert i Kontroll-
nemnda for biologisk krigføring, som igjen er underlagt Hærens 
Overkommando. Det går bl.a. ut på at våre beredskapstiltak mot 
koloradobillen (administrert av Statens plantevern) skal vurderes 
som en selvstendig enhet innen sivilforsvaret, men at den i tilfelle 
mobilisering eller krig automatisk skal kontakte de militære 
myndigheter. Derved vil «landbrukets heimevern» være sikret 
nødvendig mannskap, transportmidler m.m. 

Når sprøytedepotene er spredt utover i bygdene, er det fordi 
større trafikksentra er de første som blir isolert under krigs-
handlinger. Og landbruksskolene er valgt for å sikre kontinuitet i 
tiltakene, idet depotsjefene er landbrukslærere som hvert år skal 
utdanne de nye elevkull til sprøytemannskap og observatører. 

Men alt vårt beredskap og all vår påpasselighet vil i det lange 
løp komme tilkort i vårt vidstrakte land, som vakthold mot et insekt 
med så mange invasjonsmuligheter. Det er derfor av den største 
betydning at bønder, hagedyrkere, gartnere, og for den saks skyld 
hver eneste borger i landet, er oppmerksom på faren og melder fra 
til Statens plantevern eller til nærmeste planteinspektør eller 
politimyndighet, når de finner et insekt som kan 
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mindre. Innenfor kappen finner vi gjellene som henger ned som 
to gardiner, en på hver side, og så kommer selve kroppen. Tvers 
gjennom kroppen går der to muskler som tjener til å lukke 
skallene, en stor bakerst, og en mindre i den spisse enden. 
Muslingene mangler hode, og munnen sitter i den spisse enden 
som en smal spalte omgitt av fire føletråder. Fra munnen går der 
et spiserør ned i magen som er omgitt av enslags lever. Fra 
magen går tarmen videre i et par slyng gjennom kroppen og 
munner ut bakerst, over den store lukkemuskelen. 

mistenkes for å være potetbillen. Heldigvis er både billen og 
larven dens meget iøyefallende. Billen er ca. 1 cm lang, gul med 
10 svarte lengdestriper på ryggen, og kroppen har form som en 
kaffebønne, Den 1,5 cm lange, pukkelryggede larven har 
appelsinrød farge, som stikker så sterkt av fra de grønne 
potetbladene, at en må være fargeblind for ikke å oppdage den. 

Vi kan gå ut fra at det har vært utført grundige vernetiltak 
mot koloradobillen også i de 16 europeiske land hvor billen i dag 
har satt seg fast for godt. Likevel er situasjonen den at de fleste 
av disse land har oppgitt håpet om å bli kvitt denne billen igjen 
og derfor innskrenker bekjempingsarbeidet til å avbøte de verste 
skadevirkninger på potetavlingene. Dette er ingen grunn for oss 
til å slappe av på vaktholdet. Norges kuperte terreng vil 
utvilsomt virke som en bremse på billens spredning, så denne 
må antas ikke å kunne foregå så raskt her som mangesteds i 
Mellom-Europa. Dette gir oss håp om å kunne begrense og 
eliminere lokale herjingsutbrudd når organisasjonsleddene 
funksjonerer raskt og knirkefritt.  

Om blåskjell og oskjell 
Av Kr. Fr. W iborg 

Blåskjell og oskjell hører til våre mest alminnelige muslinger. 
De er nokså like, men skilles fra hverandre bl.a. ved at skjell-
hvirvelen på oskjellet ikke står helt i spissen av skallet, men litt 
på siden, og dessuten er fargen på skallet noe forskjellig. Vi skal 
først se litt på bygningen av muslingen, for det er ikke alltid så 
lett å orientere seg i skjellmaten. Oskjell og blåskjell er så vidt 
like at vi kan ta dem under ett og bruke oskjellet som mønster 
(fig. 1). 

Ytterst er der et skall som består av en høyre og en venstre 
halvdel forbundet med et elastisk bånd som danner et hengsel i 
ryggen av muslingen. Innenfor skallet kommer så selve kroppen. 
Den er omgitt av to hudfolder, kappen, som vokser ut fra 
ryggsiden og ligger an mot innsiden av skallet. Kappen er forsynt 
med kjertler som skiller ut skallsubstansen. I den brede enden av 
skallet er kappen vokset sammen og danner to åpninger, en 
større og en 

Kjønnsvev er der nesten overalt i kroppen, hos blåskjellet til og 
med i kappebladene. En stor del er samlet i en utposning midt i 
kroppen, mesosoma. Blåskjell og oskjell er særkjønnet, og kjønnene 
kan atskilles på fargen av kjønnsvevet. Hos blåskjell er det hanlige 
vev nærmest hvitt, det hunlige oransjefarget, mens hannene av oskjell 
har gulfarget og hunnene sterkt rødfarget kjønnsvev. 
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Midt i dyret finner vi foten som kan strekkes ut og beveges. Den 
har en langsgående renne med kjertler som skiller ut en seig veske 
som stivner i sjøen til en byssustråd. I spissen av foten er der en annen 
kjertel som lager en klebrig plate. 

som beveger seg på denne måten. Eldre skjell tar livet med ro og 
nøyer seg med den plassen de har. De bare fester seg igjen hvis de 
blir revet løs. 

Blåskjell og oskjell lever av planteplankton og organiske rester 
av planter og dyr som i form av små partikler, detritus, svever i 
vannet eller blir hvirvlet opp fra bunnen. Gjellene på skjellene er 
forsynt med en mengde små flimmerhår som ved sine bevegelser får 
istand en vannstrøm inn gjennom den største åpningen i kappe-
randen. Gjellene selv virker som en sil, og filtreringen er så effektiv 
at til og med bakterier blir silt fra. Flimmerhårene fører nærings-
partiklene videre frem til munnen. Er der for meget plankton i 
vannet til at skjellet kan svelge unna, føres det overskytende med 
vannstrømmen ut igjen gjennom den minste åpningen i 
kapperanden. Et voksent blåskjell kan filtrere ca. 3 liter vann i 
timen. 

Når skjellet skal bevege seg (fig. 2), strekker det først ut feten 
så langt det kan, trykker spissen mot underlaget og kleber hefte-
platen fast. Så trekkes foten tilbake og der henger igjen en tynn tråd 
i platen. Foten blir plasert et nytt sted og det samme gjentar seg. 
Tilslutt er trådbunten blitt så sterk at skjellet kan trekke foten helt 
inn og hale seg et stykke på vei. Ved grunnen av foten er der en 
ringmuskel som helder fast på trådbunten. Nå kan skjellet gjenta 
hele prosessen en gang til, og så slippe den gamle bunten og hale 
seg et stykke videre. Det er mest unge og energiske individer 

Blåskjell (fig. 3) forekommer på grunt vann langs hele kysten vår, 
men ikke like tallrikt overalt. Best trives det i bukter og fjorder hvor 
overflatevannet er mindre salt. Her er det ofte et sammenhengende 
belte av blåskjell fra like under flomålet til en 
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meget konservativ og forsiktig når det gjelder å forsøke nye ting i 
matveien. Han spiser ikke annet enn det han er vant til fra før. 
Østers har en viss anseelse som dyr selskapsmat i enkelte 
kretser. Den vekker en viss tørst, som helst skal slukkes med 
champagne eller annen edel druesaft. Men ellers er det få 
nordmenn som kan tenke seg å bruke skjell som selskapsmat, 
enn si i daglig kost. Krigen snudde litt på begrepene her. Det var 
smått om mat, og blåskjellet ble funnet verdig. Men etter krigen 
gikk etterspørselen tilbake igjen. Litt blåskjell har vært lagt ned 
hermetisk, men det er beskjedne kvanta. - I statistikken for 1949 
står blåskjell oppført med i alt 5 tonn til en verdi av 750 kr., 
østers med 94 hl og 75 000 kr. Senere har mengden av østers 
variert mellom 60 og 300 hl pr. år, mens blåskjell ikke er ført opp 
i det hele tatt. 

meter eller så ned i dypet. Enkelte skjell kan finnes 'dypere, helt 
ned til hundre meters dyp eller mer. 

Skjellbestanden kan variere meget fra år til år. Hvor der er 
meget is om vinteren, blir de skjellene som sitter øverst i fjæren 
ofte helt utryddet. 

Blåskjellene vil helst ha et stabilt underlag å feste seg på, 
friskt vann som er i stadig bevegelse og rikelig tilgang på næring. 
Under slike forhold kan der danne seg store skjellbanker, f.eks. i 
langgrunne bukter eller trange sund. Men er bunnen løs sand 
eller mudder, blir skjellene lett begravet og går til grunne. På 
sandstrender der havet står på, f.eks. på vestsiden av Jylland, 
finner vi ikke blåskjell. 

Blåskjellet gyter i mai-juni, men en kan finne gytende skjell 
nesten hele året, bare temperaturen er høy nok. En enkelt skjell 
kan gyte flere millioner egg. De er svært små, ca. 1/10 mm i tverr-
mål. Egg og spermier gytes fritt i sjøen, der befruktningen finner 
sted. Av eggene utvikler der seg små larver som svømmer fritt 
omkring i vannet en ukes tid eller lenger etter hvordan tempera-
turen er i sjøen. I koldt vann tar utviklingen lengre tid. Når bunn-
stadiet er nådd, begynner larvene å slå seg ned, og vi kan finne 
dem i tusenvis i fjæren eller på bryggestolper og gjenstander som 
flyter i sjøen, båter ikke unntatt. Der er stor konkurranse om 
plassen, det ene skjellet hefter seg utenpå det andre. Her lønner 
det seg ikke å være først i køen. De skjellene som har festet seg 
senest, får de beste vekstbetingelser, mens de som sitter innerst, 
blir små og forkrøplete, hvis de i det hele tatt klarer å holde liv i 
seg. Slike små blåskjell kan en finne i tykke lag like i flomålet i 
mange av våre fjorder. De vokser smått av to grunner, for det 
første fordi de sitter så tett, og for det andre fordi de er tørrlagt en 
større eller mindre del av døgnet. 

Går vi derimot til utlandet, har muslinger en helt annen 
betydning. I motsetning til østers som regnes for luksus, er 
blåskjell billig mat. I Frankrike var forbruket av blåskjell i 1933 
40 000 tonn, og i England brukes det pr. år ca. 100 000 tonn 
blåskjell til mat, agn og dyrefor. 

En nøyer seg ikke med å samle blåskjell på de naturlige 
banker, men der drives også skjellkultur. I Frankrike har dyrking 
av blåskjell vært drevet siden det 13. århundre, og fra det 17. 
århundre har dyrkingen vært regulert av lover. 

Kulturen drives som det rene jordbruk. Yngelen blir samlet 
opp, sådd ut, omplantet, tynnet ut og til slutt høstet inn. 

I Holland foregår dyrkingen på parseller som eies av staten og 
leies ut til skjelldyrkerne. Korstrollene som er en lei fiende av 
blåskjellene, ryddes systematisk ut og samles opp til gjødsel. 
Produksjonen av blåskjell var etter krigen 40-60 000 tonn pr. år 
til en verdi av 6-10 mill. kroner. Mesteparten av disse var kultur-
skjell. 

Hos oss har vi ikke slike store skjellbanker som Holland eller 
Frankrike, men der er flere ganske gode forekomster, mest i 
trange sund eller fjorder med sterk strøm, eller i poller med smalt 
innløp og liten forskjell på flo og fjære. I havneområder kan en 
også finne meget av blåskjell. Det kommer av at 
næringsforholdene er særlig gode her. At blåskjellene er uskikket 
til mat, er en annen sak som jeg senere skal komme tilbake til. 

Blåskjell som lever under gunstige forhold kan vokse ganske 
fort og bli opptil 3 cm første året, neste vinter 5-6 cm, og tredje 
året 7 cm. Skjell som blir holdt i kultur, kan vokse enda fortere. 
Kjønnsmodne blir blåskjellene ett år gamle, og av og til kan blå-
skjell som er født om våren, gyte sent på høsten samme år. 

Som de fleste vet, går det an å spise blåskjell. De er både 
velsmakende og lettfordøyelige. Men Ola Nordmann er stort sett 
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Blåskjellkultur har vært forsøkt i Norge også, men i mindre 
målestokk. I østerspollene trives blåskjellene godt og er ofte meget 
plagsomme når de setter seg på strengene og kurvene. De kon-
kurrerer jo med østersen om maten. Enkelte steder har en dyrket 
blåskjell på bjerkeris som var hengt i knipper over utspente 
strenger, med ganske gode resultater. En ting som er til hindring 
for en blåskjellavl hos oss, er eiendomsforholdene. En kan ikke få 
ha skjellene i fred. - Så har man nøyet seg med å høste uten å så, 
og etterspørselen har ikke vært større enn at det har klart seg. 

Blåskjell har stor næringsverdi, omtrent som fisk. I kokt 
tilstand inneholder gode blåskjell 23-26 % av vekten som skjell-
mat, og av dette er igjen ca. en fjerdedel tørrstoff. 

I april-mai begynner blåskjellene å bli mindre gode på grunn 
av gytingen og holder seg magre og dårlige i lengre tid. Utpå 
høsten, i august-september, kommer de seg igjen. Gytningen 
inntreffer ikke samtidig alle steder, og kan undertiden utebli helt 
Derfor kan en slumpe til å finne gode blåskjell hele året. 

Under krigen ble der gjort forsøk med å lage ekstrakt, postei 
etc. av blåskjell, men jeg vet ikke hvordan det senere er gått med 
disse produkter. Ellers kan blåskjell lett hermetiseres og beholder 
da all sin velsmak. 

Det er ikke alltid helt ufarlig å spise muslinger. De har bl.a. 
evnen til å samle opp bakterier hvis de lever i forurenset vann. Et 
enkelt skjell kan inneholde fra 2 mill. til 1000 mill. bakterier. En 
kan bl.a. finne coli- og tyfusbakterier og streptokokker. Slike skjell 
kan renses hvis man legger dem i rent friskt vann en tre ukers tid. 
Mange steder i utlandet, f.eks. i England og Frankrike, finnes der 
egne renseanlegg for muslinger, ofte store kostbare anlegg. 

Det påståes at blåskjell som har ligget på det tørre i solen i 
noen tid, kan utvikle giftstoffer, ptomainer (kfr. kjøtt som blir 
oppvarmet). I sjeldne tilfeller kan der utvikles en spesiell gift som 
kan volde farlige forgiftninger med døden tilfølge. Det mest kjente 
tilfelle av slike forgiftninger er fra Wilhelmshafen i Tyskland i 
1885. 19 personer ble forgiftet, og 4 av dem døde. Senere under-
søkelser har vist at giften kommer fra planteplanktonet, hvor 
enkelte av dinoflagellatene inneholder giftstoffer. Når muslingene 
spiser flagellatene, vil giften oppsamles i kroppen. Slike flagellater 

trives best hvor der er meget av næringsstoffer i overflatelagene og 
forholdsvis høy temperatur om sommeren, f.eks. i havnebassenger 
og i nærheten av kloakkutløp, og dette er enda en grunn til at en 
ikke skal spise muslinger fra forurenset vann. Giften som 
flagellatene utvikler, er den sterkeste kjemiske gift som hittil er 
kjent. - 

I «Naturen» nr. 2, 1950, har professor T. Braarud skrevet en 
artikkel om giftige flagellater. - 

Slike forgiftningstilfeller er heldigvis meget sjeldne, og hvis en 
bare tar skjellene fra rent og strømrikt farvann, skulle en ikke 
risikere noe. 

Blåskjell brukes ikke bare til menneskeføde. I utlandet går en 
stor del til dyrefor, og hos oss brukes det endel til agn. 

Oskjellet likner på blåskjellet, men er mer butt i spissen, og 
brunsvart på skallet. Unge skjell er mer eller mindre dekket med 
gulbrune børster som forsvinner helt eller delvis når skjellene blir 
eldre (fig. 4). Under det ytre hornaktige laget er skallet svakt rødlig 
og gjennomskinnelig i motsetning til blåskjell, som har et blålig, 
ugjennomsiktig skall. 

Oskjellet blir vanlig 12-14 cm langt, men en kan finne skjell på 
opptil 20 cm eller mer. Det lever noe dypere enn blåskjellet, 
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fra 2-3 m til 60-100 m dyp, men enkelte steder kan det finnes så 
grunt at det feller tørt ved stor fjære. Oskjellet krever noe høyere 
saltholdighet enn blåskjell og forekommer i størst mengde fra 
Jæren til Troms. På Østlandet og Sørlandet finnes det mest 
enkeltvis på dypere vann. Oskjell som lever på sandbunn har ten-
dens til å grave seg ned, så en bare ser de røde frynsene fra kappe-
åpningene. 

til blåskjell har oskjellene ikke kjønnsvev i kappebladene, men 
mesteparten er samlet i en utposning midt i skjellet. 

Oskjellet trenger lang tid til kjønnsmodningen. Noen få skjell 
blir modne i treårsalderen, men de fleste er 5-6 år gamle før de 
gyter første gang. Gytingen foregår tidlig på året, i mars-april. Alle 
individer på en skjellbanke gyter samtidig og kan være utgytt på 
mindre enn en dag. Oskjellene gyter sjelden flere år i trekk. Oftest 
går der to-tre, opptil fem år mellom hver gytning, særlig hvis 
skjellene står på dypt vann. 

Oskjell kan også danne store skjellbanker, særlig i trange sund 
og fjorder hvor der er sterk strøm (fig. 5), kan en finne dem i et 

 

tett belte langs bergveggen eller i tykke lag på bunnen. Her danner 
der seg et særeget dyresamfunn med oskjell som grunnlag, og 
innimellom dem fnner en et rikt liv av småmuslinger, pigghuder, 
finner svamper, sekkdyr, krepsdyr og annet. I alt kan der være flere 
kg levende dyr pr. kvadratmeter. Torsk og annen fisk liker seg godt 
her hvor de har lett adgang til en. rikelig og variert kost. 

Veksten hos oskjell er relativt langsom, sjelden mer enn 8-10 
mm første året, og avtar med alderen. Holder vi et tomt skall opp 
mot lyset, kan vi som regel se mørke soner atskilt ved lysere 
striper (fig. 6). De mørke sonene dannes om sommeren, de lyse om 
vinteren. Et oskjell på 10 cm kan være fra 10 til 18 år. Det er 
sjelden å finne skjell som er mer enn 25 år gamle, unntaksvis har 
en funnet et individ på 36 år som målte hele 21 cm. Hvis vekst-
forholdene er dårlige, kan veksten stagnere så vi får små dverg-
skjell, men disse blir likevel kjønnsmodne i samme alder som de 
større (fig. 7). 

Åpner vi et oskjell, ser vi at skjellmaten er kraftig farget. 
Kapperanden er oransje, og midtpartiet med forplantningsproduk-
tene er sterkt rødt hos hunnene og gult hos hannene. I motsetning 
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Oskjell har i flere hundre år vært brukt til agn under de store 
torskefiskeriene i Lofoten og ved hjemmefiske andre steder. Peter 
Dass skriver i «Nordlands Trompet» om hysa at den «lokkes 
formedelst den rødmaded' Skjæl, De på deres Angler mon føre». Når 
folk dro ut på fiske før i tiden, tok de oftest agn med seg hjemmefra. 
Det var tungvint å trekke med seg skjell som tok 8-10 ganger så stor 
plass som selve agnet en fikk av dem, og i begynnelsen av 1870 årene 
fant noen foretaksomme fiskere på å ta innmaten ut av skjellene og 
salte den i tønner før de dro avgårde. I de årene som fulgte, utviklet 
skjellgravingen seg til en lønnsom 
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som sammen med førstekonservator Holger Holgersen var vår utmerkede guide 
under hele oppholdet. Jeg vil også få takke Hovedforeningen av Norsk Zoologisk 
Forening for den økonomiske stønad, sekretæren i Hovedforeningen, Arne 
Hauknes, for hjelp under forberedelsene, mine to kollegaer i Osloavdelingens 
styre, Karen A. Forsdahl og Bjarne Sætre, Norges Statsbaner og Mosvangen UH i 
Stavanger. Også en takk til alle deltakerne i ekskursjonen for et meget hyggelig 
samvær. 

Deltagerantallet var begrenset til 30, og det møtte ornitologer - både viten-
skapsmenn og amatører - fra Levanger i nord til Farsund i sør, de fleste fra Oslo. 
Det er naturlig at det ble en ren ornitologisk ekskursjon, da det jo først og fremst 
er det ornitologiske som interesserer i Rogaland, og det er begrenset hva man kan 
rekke på tre dager. 

Turen frem og tilbake til Stavanger gikk med nattog, slik at vi fikk full 
utnyttelse av de tre pinsedager i Rogaland. Vi hadde ikke soveplass, men reser-

verte kupeer, og alle deltakere tok reisen med godt humør og innrettet seg etter 
beste evne. Det var nokså mange trette ornitologer i Stavanger pinseaften, men 
det gikk snart over. Allerede da vi gikk av toget i Stavanger, etter en vakker 
morgentur over Jæren - det hører med til historien at værgudene viste seg fra sin 
aller beste side hele tiden - fikk vi på følelsen av at vi var velkomne og at dette 
ville bli en minnerik tur. Konservatorene Holger Holgersen og A. Bernhoft-Osa 
ønsket oss velkommen til et solfylt Stavanger, og Bredevatn (Breiavatn) med sitt 
yrende fugleliv var det første som fanget blikket utenfor stasjonen. 

Lørdag gikk med til omvisning i Stavanger Museum, som imponerer oss 
kresne Oslo-boere, enda vi har et nesten maken selv. Vi ble også forevist film og 
lysbilder fra Revtangen og Jæren, som en liten forløper for neste dags tur. Ellers 
brukte man pinseaften til sightseeing i byen. Naturlig nok vakte Bredevatn størst 
oppmerksomhet. Det er ikke hver dag man ser noe lignende. Kornåkrene i 
Domkirkeparken, og toppendene var nytt for mange. 

Men naturligvis besøkte man Byhaugen, havnen med statuen over A. Kielland, 
og noen stakk vel også innom den berømte tMortepumpen». Jo, her var nok å se, 
og de aller fleste hadde aldri vært på disse trakter tidligere. 

Man forstår at nettopp Stavanger Museum er blitt førende innen norsk 
ornitologisk forsking, og at det nettopp er her nede Den norske ornitologiske 
sentralstasjon ble lagt. Her - et distrikt med en så usedvanlig rik og egenartet 
fuglefauna som ingen annen landsdel, og dessuten midt i en av fugletrekkets store 
hovedveier, nettopp der hvor dette slår inn over landet fra sør om våren - og om 
høsten - som siste norske stasjon for en mengde sørovertrekkende fuglearter, og 
endelig også som vinterkvarter for ikke få overvintrende høy, arktiske fugler. Av 
landets samlede noe over 300 arter, er ca. 5/6 påvist omkring Stavanger. 

1. pinsedag hadde Stavanger Museum leid en flott, moderne turistbuss, som vi 
disponerte til en hel dags rundtur på Jæren. Vi besøkte flere av de berømte 
fuglevann, bl.a. Grudevatn og Øksnevadtjernet. Vi fikk se en hel rekke fugle 

binæring som holdt seg helt til notfisket begynte å gjøre seg gjel-
dende i Lofoten. Skjellgravingen foregår på fra 2-3 til 60-70 
meters dyp eller mer. På grunt vann brukes en såkalt stikkert 
eller skjellklo, en klo på et langt skaft (fig. 8). Skjellgraveren 
bruker vannkikkert som han holder med tennene, så armene er 
frie til å bruke redskapen. På bunnen har han liggende en håv 
med tau i, og der samler han skjellene. På dypt vann er det 
vanligste redskap skjellplogen, en rektangulær jernramme med 
kraftige pigger på og en pose av tynn stålwire bakerst til å samle 
opp skjellene i (fig. 9). Skjellplogen blir trukket langsomt langs 
bunnen fra en båt som ligger for dregg, og kan arbeide på hvor 
dypt vann det kan være. Bak i plogen er festet et tau som fører 
opp til en annen båt som følger med slepingen, og når plogen 
sitter fast, kan en lett få den løs igjen ved å trekke i tauet. 

I 1949 var produksjonen av saltet oskjell oppe i 5000 hl til en 
verdi av over 1 million kr., men etter 1951 har etterspørselen 
gått raskt nedover, og en må vel si at skjellgraving som binæring 
er i ferd med å dø ut. 

Som nevnt tidligere er ikke nordmennene særlig flinke til å 
spise muslinger, men de som har forsøkt, hevder at oskjell 
smaker like godt som blåskjell. 

Foreningsmeddelelser 

Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening på ekskursjon i Rogaland. 
Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening holdt i pinsen sin første store 
ekskursjon, og hadde lagt den til Rogaland. Ideen om en ekskursjon til Rogaland er 
ikke ny innen Norsk Zoologisk Forening, den er faktisk like gammel som foreningen 
selv, men av forskjellige årsaker har den ikke latt seg realisere tidligere. Årsaken til at 
det nettopp ble Osloavdelingen som gikk i brodden og gjennomførte denne lenge 
påtenkte ekskursjon, skyldes min gamle og nære tilknytning til Stavanger Museum, all 
den hjelp og støtte vi fikk derfra, dessuten all hjelp og støtte fra enkeltpersoner og 
institusjoner. Jeg vil gjerne her i «Fauna» få takke alle som bidro til at turen ble 
gjennomført så rimelig og med en slik suksess. Spesielt vil jeg få takke 
førstekonservator Holger Holgersen ved Stavanger Museum, som la opp et så 
utmerket program for oss under oppholdet. Likeledes bestyreren av Ornitologisk 
Stasjon på Revtangen, konservator A. Bernhoft-Osa, 
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endel trekk, og vi fikk se endel myrsniper, fjæreplytt, steindreier. Ærfugl er det 
alltid endel av utenfor revet, og endel ruger også inne i sandkulene. Vi fant endel 
reir av ærfugl, myrsnipe, måker og tjeld. På de ytterste steinene på revet satt noen 
skarver i sine karakteristiske stillinger. 

Noen av deltagerne kom også over et par eggtjuver nede på stranden - som 
ville selge dem nyplukkede egg av forskjellig slag. Dessverre var ikke hverken 
konservatorene fra museet eller undertegnede til stede. 

2. pinsedag reiste vi med buss til Tananger, sørvest for Stavanger - hvorfra 
en liten skøyte tok oss med på en rundtur til Kjørholmene og Rott. Rott ligger 
ca. 3-4 km fra fastlandet utenfor Tananger. Mot vest er det åpent rett til havs. I 
sørvest ligger en del holmer med Hengsøy, Storkjør og Nordkjør som de 
største. Alle disse holmene er svært ugjestmilde og består vesentlig av stein. På 
Rott er det litt bebyggelse. Rott har fra gammelt av vært kjent som «Norges 
sørligste fuglevær». Bestanden av sjøfugl har i tidens løp undergått temmelig 
radikale forandringer, men tilstanden synes nå å ha stabilisert seg så noenlunde. 

arter av stor interesse, bl.a. skje-ender, som vi også fant et rede av (dette er 
senere dessverre blitt plyndret). Hegrer var det også endel av. Vi rastet på 
Ornitologisk Stasjon, og ble senere vist rundt her. Det var noen meget fornøyde 
ekskursjonsdeltagere som dro tilbake med bussen, om Sola flyplass om kvelden. 

Ute ved Jærens rev, på Revtangen, ligger Ornitologisk Stasjon - verdens-
berømt for sin trekkfuglforsking. Stasjonen ble grunnlagt av nylig avdøde 
konservator H. Tho. L. Schaanning. Innvielsen fant sted 14. november 1937. 
Konservatorene H. Tho. L. Schaanning og A. Bernhoft-Osa arbeidet her ute i de 
neste årene. Dengang var stasjonen en hytte - ikke særlig stor - uten moderne 
komfort, et avsidesliggende sted hvor ornitologer og skarer av fugl rådde 
grunnen. 

I dag er den gamle hytta flyttet fra museets gamle tomt, opp til en ny bred 
vei over Orre. En ny flott hytte er kommet til, man har fått elektrisk lys, telefon 
og moderne komfort. Der hvor den gamle stasjonen lå, råder nå Flyvåpnet 
grunnen. Jetfly bruker området som øvelsesplass. Det hele ser ut som den 
slagmark det er. Fuglene kommer fremdeles, og utenfor klirrene er naturen som 
før, men sjarmen og den velsignede freden man følte her ute tidligere, er vekk. 
Det er en smaksak hva man foretrekker! 

Naturen her ute er fremdeles storslagen, og alle var betatt. Vi som hadde 
vært der i «de gode, gamle dager» var blitt litt mer måteholdne. Det var 
fremdeles 

Vi var heldige og så en god del sjøfugl, og mangt var nytt. En 
Grønnlandsmåke, og til og med en havsule beæret ekspedisjonen med et 
besøk. Havsulen har antagelig tatt en snartur over Nordsjøen fra den skotske 
østkyst, hvor det er kolonier. Vi har bare en sparsom bestand nordpå. Ellers 
er det på Kjør en liten krykkje-koloni, som vi fikk se på nært hold. Likeledes 
så vi endel teist, lomvi,
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Smånotiser 
Hettemåker i åkeren. 

lundefugl og alker, dessuten en mengde måker av alle slag. På Rott gjestet vi en 
måke-koloni, vesentlig gråmåke, hvor det var både unger og egg. Reir av ærfugl 
tjeld og skjærpiplerke var det også her. 

Under hele oppholdet i Rogaland hadde vi Mosvangen UH., Stavangers flotte 
og meget hyggelige ungdomsherberge som fast oppholdssted. Jeg har sikkert 
alle deltagerne med meg når jeg sier at bedre senger og bedre mat får man bare 
hjemme hos seg selv. Om kvelden kunne man ta en spasertur langs 
strandpromenaden ved Mosvatnet og se toppdykker, sothøns med unger, lytte til 
sivsangerens morsomme og for oss så sjeldne sang - eller man kunne gjøre som 
de to yngste deltagere, dra på privat ekskursjon med ringer og kamera til 
hettemåke-koloniene i nærheten. 

Den 5. mai 1956 ble det ved Borrevannet i Vestfold skutt en hettemåke med ring 
Stavanger Museum 607895. En gårdbruker syntes at fuglene var for plagsomme 
under våronnarbeidet, og han skjøt derfor inn i flokken av «terner», som han trodde 
det var, for på denne måten å skremme fuglene bort. 

Meldingen om funnet av den ringmerkte fuglen ble sendt inn gjennom Borre 
Lensmannsbestilling, som beredvillig ga ytterligere opplysninger. Det var kommet 
en hel del klager over hettemåkene, og en herredsagronom hadde uttalt at fuglene 
spiste opp marken (Lumbricidae) og derfor var meget skadelige for jordbruket. Selv 
om hettemåken hører til de fuglearter som er fredet over hele landet i tiden 1. mars 
til 20. august, er det anledning til å felle den når den bevislig gjør skade. Om 
denne skaden er så stor som det kan se ut til, er derimot tvilsomt, n noe som en 
annen historie kan belyse. 

Jeg har aldri sett så meget fotografering, så mange kameras i aksjon som 
på denne turen, det gikk i farger og sort/hvitt, det hele minnet om 
amerikansk pressekonferanse. 

Det var bare blide fjes å se, bare blide ornitologer, som vinket adjø til Sta-
vanger, Rogaland og til våre utmerkede ledere, konservatorene Holgersen og 
Osa, da toget rullet ut fra Stavanger jernbanestasjon 2. pinsedag om kvelden. 
Og vi skiltes i Oslo med høytidelig løfte om fremvisning av bilder og 
gjenoppfrisking av en strålende og minnerik tur. 

Dagfinn Møller 

Lensmann R. Mæle fortalte meg nylig at en av hans «kunder», en gårdbruker i 
Sola, under vårarbeidet syntes at måkene ble altfor nærgående og plagsomme. Han 
hentet derfor gevær, skjøt en fugl og hengte den opp på en staur i åkeren til skrekk 
og advarsel. Måkene bøyde seg for hans noe eksplosive argumentering. De stoppet 
opp og lot mannen bearbeide resten av åkeren i fred. Overfor lensmannen beklaget 
mannen at han hadde skutt en fredet fugl, men noe måtte gjøres, mente han. 
Imidlertid fikk han angre det senere. Utpå høsten viste det seg nemlig, at det 
jordstykket som hettemåkene hadde tatt under behandling, var omtrent fritt for 
stankelbein, mens avlingen i resten av åkeren, det som han hadde fått ha i fred for 
fuglene, var sterkt mishandlet av disse ubehagelige dipterne. Mannen lovte da både 
seg selv, fuglene og lensmannen, at han for fremtiden skulle la hettemåkene i fred, 
om de fulgte ham under onnearbeidet. Kanhende ville det også i Borre vært det 
fornuftigste, om måkene fritt fikk boltre seg i den nypløyde åkerjorda. Om de tar 
noen meitemark, oppveies nok den påståtte skaden og mer enn det ved at også mye 
av virkelig skadelige kryp blir tilintetgjort. 

Holger Holgersen 

Hold utkikk etter bergirisk med fargering! 

I løpet av de to siste vintrer har Vogelwarte Helgoland i og omkring 
Wilhelmshaven ringmerket omtrent 1000 bergirisk (gulnebbirisk) Carduelis 
flavirostris. Foruten den vanlige aluminiumsring har hver fugl også fått en 
fargering om beinet. Forskjellig farge er brukt for de forskjellige sesonger. 
Gjenfunn av tyskmerkte bergirisk foreligger allerede fra Sør-Norge (Jæren og 
Kristiansand S.), likesom også bergirisk merket i Norge er funnet igjen i 
Tyskland (Berlin, Wilhelmshaven, Ostfriesland). 

Vogelwarte Helgoland ber om observasjoner av slike fugler, sted og tid og på 
hvilket bein aluminiumsringen satt og på hvilket fargeringen, likeledes må 
oppgis fargen på denne siste. Adressen er: 

Vogelwarte Helgoland, (23) Wilhelmshaven, Tyskland. 

Sibirisk nøttekråke på besøk i Kongsberg. 

Den 6. februar i år fikk jeg telefonisk beskjed om at en sjelden fugl hadde slått 
seg til på en vinduslist i Storgaten og vakte stor oppmerksomhet. Min 
hjemmelsmann var etter en undersøkelse i sin fuglelitteratur kommet til det resultat 
at det måtte være en nøttekråke som hadde forvillet seg inn i byen sentrum. Da jeg 
hadde mine tvil om det virkelig kunne være Nucifraga caryocatactes caryocatactes 
Linne, spurte jeg om den ikke var temmelig mørk. Det stemte, 

H. Holgersen 
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og da jeg senere fikk anledning til å studere fuglen, viste det seg at det var den 
sibiriske formen Nucifraga caryocatactes raacrorhynchus Brehm, som hadde 
beæret den gamle Bergstad med sitt besøk. Den hadde fløyet mot et vindu og 
var falt i gaten, hvor den ble liggende inntil man tok vare på den. Fuglen 
hadde fått et ganske kraftig slag mot vinduet, for den så pjusket og temmelig 
ille medfaren ut, og jeg tenkte i første øyeblikk å sikre den for skolens 
samlinger. Avtalen ble imidlertid at vi skulle avvente neste dag for å se 
hvordan det ville gå med den. 

Neste dag var den kommet seg så meget at det var tydelig at fuglen hadde 
full førlighet. Den ble derfor sluppet fri og fløy rett opp i et høyt tre, hvor den 
etter noen minutters filosofering bestemte seg for en lengre flytur. Siden har 
ingen sett denne ensomme fuglen. Jeg har nemlig ikke fått noen underretning 
om at det har vært flere i følge. 

Den sibiriske nøttekråken ruger i Nord-Russland og Sibir østover til 
Korea, hvor Sten Bergman observerte den flere ganger under sine reiser. Den 
lever av cembrafuruens konglefrø, som har et temmelig bløtt skall. Nebbet er 
da også hos denne arten langt og spisst i forhold til den norske nøttekråkens 
kraftige nebbform. Den sibiriske nøttekråken greier vanskelig å knekke hassel- 
og eikenøtter, som er den norske formens hovednæring. Collett forteller at en 
sibirisk nøttekråke den 2. september 1908 forgjeves forsøkte å ta en nøtt ut av 
hamsen på en hasselbusk på Jomfruland. Det foreligger dog beviser for at 
fuglen på sine streiftog vestover har spist hasselnøtter. 

Det er med cembrafuruen (Pinus cembra sibirica) som med de andre 
nåletrær, at frøsettingen varierer ganske sterkt fra tid til annen, og i de år da 
disse trær setter få eller ingen kongler, blir en vanskelig tid for den sibiriske 
nøttekråken, som da må unnvære sin viktigste næring. Under disse forhold 
foretar fuglene store vandringer for å finne nye felter, hvor de kan stille sin 
værste hunger. Mer blir det nok ikke, når de må savne cembrafuruens frø. 

Her i landet er det mange ganger observert store invasjoner, og dr. 
Herman L. Løvenskiold fortalte for en tid siden i en artikkel «Nøttekråken - 
en sjelden gjest», at den gjerne oversvømmer Vest-Europa i slike mengder at 
den blir alminnelig samtaleemne, og folk begynner å studere på hva slags fugl 
det er og hvor den kommer fra. Slike år hadde vi her i landet i 1844, 1868, 
1885, 1887, 1893, 1900, 1911, 1913, 1933 og i 1943. I Norges fugler av Robert 
Collett fortelles hvor fuglene har oppholdt seg hex i landet. Her fra distriktet 
kan nevnes at 2 sibiriske nøttekråker ble observert i Numedal den 26. august 
1911, og flere ble sett omtrent samtidig på Hardangervidda. 

Merkelig nok er det sjelden at den sibiriske nøttekråken er iakttatt på trekk 
østover igjen, men ifølge dr. Løvenskiold ble det i Mellom-Europa sett en 
vandring østover i mai 1935. 

For mange kan vel den sibiriske nøttekråkens videnskapelige navn virke 
halsbrekkende, men la oss se litt på dette navnet. Nucifraga består av 2 
latinske ord: nux, cis - nøtt og frangere - knekke, bryte. Altså en fugl som 
knekker nøtter. Caryocatactes består av 2 greske ord: karyon - kjerne og 
kataktesis - ervervelse. Det gir samme betydning som de 2 latinske ordene. 
Det siste leddet 

består også av 2 greske ord: makros - lang, stor og rhynchos - snute, snabel, 
altså her nebb. 

P. Auerdahl 

Ville knoppsvaner ved Ask på Ringerike. 

Omkring 1. mai i fjor kom to knoppsvaner til Synneren, en arm av Storelva, 
omlag en kilometer fra Tyrifjorden. De holdt seg der en god stund inntil de 
antagelig ble skremt av gjeddeskyttere. 

I år kom knoppsvanene tilbake en av de siste dagene i april. De oppholdt 
seg delvis i Synneren, delvis nord i Tyrifjorden. Fuglene var lite skye. Jeg håpet 
at de sjeldne fuglene ville hekke her, men dessverre dro de vekk kort tid etter 
pinse, antagelig av samme grunn som i fjor. 

Jon Vidar 

Tyrkerdue sett i Vestfold. 

I et brev av 3/6-56 skriver herr Olav Hagelund bl.a. følgende til meg: «- - 
Annen pinsedag i år hadde jeg gleden av å se tyrkerdua for første gang. Den satt 
på lysstolper og i busker og trær rundt husene på gården vår, og den besøkte 
også naboens hønsegård. Artsbestemmelsen er jeg sikker på, da jeg iakttok den i 
kikkert på 10-15 meters hold og hørte låten dens. - -» Det var på Kile i Stokke 
at tyrkerdua denne gangen ble sett. Forrige gang denne fuglearten er nevnt i 
«Fauna» var i 1955, da H. Holgersen skrev om «Tyrkerduer i Stavanger og 
Sunhordland». 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Rosenstær på Jevnaker. 

Lørdag den 23. juni oppdaget jeg en meget sjelden gjest her i vårt land. 
Etter å ha undersøkt i flere fagbøker om fugler har jeg kommet til at det må 
være en rosenstær, Pastor roseus (Linnc). Om det var en hann eller hunn kan jeg 
ikke fastslå. Fuglen er sett av flere og har oppholdt seg her på Jevnaker i over 
en uke. Det later til at den holder sammen med endel vanlige stær på en 
bestemt gård her. 

Såvidt jeg har forstått, er denne fugl svært sjelden her på våre kanter, og jeg 
syntes det var morsomt å melde ifra. 

Johann Klute 
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Også på den tredje lokalitet - der det i 1956 vokste opp to unger - viset de 
voksne fuglene seg ofte like ved meg under besøk i reirområdet. Av og til skrek 
de, og ungene svarte fra bergveggen. 

Paret som er omtalt i Fauna nr. 3 1952, tok i våres fatt på hekkingen for sjette 
gang. Dessverre ble paret så forstyrret i rugingen at det i juni måned - rundt St. Hans 
- forlot hekkeplassen. Det ble arbeidet med skogplanting i området i begynnelsen av 
juni, og visstnok tre forskjellige fotografer opererte ved botreet. Disse to faktorer 
mener jeg er grunnen til at fuglene til slutt skydde reiret. 

I den forbindelse synes jeg det er riktig, særlig å rette oppmerksomheten på den 
skade fotografer kan utrette. Alt ståk med oppsetting av kamuflasjetelt, klatring i 
reirtreet o.s.v., o.s.v. virker opplagt forstyrrende. Og når det så er flere slike 
fotojegere som skal slå mynt på fuglene, er det ganske klart at resultatet ikke blir 
tilfredsstillende for fuglevenner. 

Ennå et reir som var bebodd av fiskejoer i 1955 er forlatt i år. Men ihvertfall vet 
jeg med sikkerhet om tre forskjellige reir som er bebodd. Av lett forståelige grunner 
vil jeg ikke oppgi stedsnavn. Det er likevel mange nok som vet om dem. 

Av andre rovfugler er det musvåken man mest legger merke til. Hønsehaukene er 
det bare en ganske liten stamme tilbake av. 

Jaktfalken (Falco rusticolus.) 

Jeg så et utfløyet kull i slutten av juli 1956. Noen av ungene var fløyet helt ned 
fra bergveggen og satt i vieren nedenfor der jeg kom nær inn på dem. De fløy da 
opp igjen og satte seg til på klippeavsatser. De skrek hissig hver gang foreldrene 
kom forbi. Antallet unger vet jeg ikke nøyaktig; jeg så to unger og to voksne, men 
det satt sikkert flere unger i bergveggen. 

Lerkefalken (Falco subbuteo.) 

Like nord for Vangsmjøsi så jeg 3. august 1956 en fugl jeg først trodde var 
en tårnsvale. Idet den for forbi meg, så jeg det var en liten, mørk falk med 
svalens lynsnare flukt. Jeg tror det kan ha vært en lerkefalk. 

Per Schulz Wilhelmsen Fra 

fuglelivet i Fjelltraktene rundt Vangsmjøsi, Vang i Valdres. 
Med stamplass på Steinsvolls pensjonat nord for Vangsmjøsi har jeg sommerne 

1953-56 og påskeferiene 1954-56 gjort notater om fuglelivet i fjelltraktene sørover 
mot Hemsedal og nordover mot Tyin. 

Vangsmjøsi ligger 466 m.o.h., fjellene rundt går opp i 1700 m.o.h. og mer. Den 
høyeste toppen på gradteigskartet Vangsmjøsi er Ranastongi med 1900 meter. 
Landskapet veksler mellom bjørkeskog med myrer til rene steinørkener på de 
høyeste toppene. 

Fjellvåken (Buteo lagopus.) 

Alminnelig rugefugl. Den jaget så høyt som opp til Rankonøsi i over 1700 
meters høyde, men reirene lå som regel like over bjørkefeltet. I et reir var 
ungene i 1955 flygedyktige omkring 31. juli, i 1956 så jeg ungene fly i 
begynnelsen av august. Men de ble stadig matet ved reiret. 

Dvergfalken (Falco columbarius.) 

Dvergfalken så jeg stadig rundt om i terrenget. Et utfløyet kull holdt til på 
Bergsfjell sist i juli 1953. Et par hekket i Kvannegrøtberget sør for Tyin i 1954. I 
1956 så jeg den ofte over Gilafjell ved Helin. 

Den vesentlige del av mine notater omhandler rovfuglene. 

Kongeørnen (Aquila chrysaetus). 
Hekket i 1954 på 3 forskjellige steder innen gradteigskartet over 

Vangsmjøsi. Den ene lokaliteten lå ikke mer enn ca. 300 meter fra riksveien til 
Lærdal. I dette reiret var det 1 unge. Det ble skutt etter den fra veien 24/7, men 
ungen overlevde, for jeg så den senere igjen inne på fjellet. Da reiret ikke har vært 
bebodd hverken i 1955 eller 1956, tror jeg ørnene har flyttet til et annet område de 
siste årene. Under reirbyggingen påsken 1954 kunne de voksne fuglene lett iakttas 
av turister da ørnene fløy rett over veien og inn til boet i fjellveggen. Om 
sommeren var de mer forsiktig. 

Den annen lokalitet var bebodd 1954, 1955 og 1956. I 1956 ble de to ungene 
skutt i reiret i slutten av juni. Etter denne tid ble ørnene bare sjelden sett over 
hekkeområdet. Ved tidligere besøk - i 1954, 55 - viste den ene av foreldrene seg av og 
til lite sky og sirklet over hodet mitt lenge. 

Tårnfalken (Fa1co tinnunculus.) 

Såes i bjørkeskogen rundt Grindane, i Smådalen, på Gilafjell og flere andre 
lokaliteter. 

Spurvehauken (Accipiter nisus.) 

Denne så jeg av og til i bjørkeskogen under Grindane. Også hønsehauken 

(Accipiter gentilis) skal forekomme, men jeg har selv aldri sett den i disse 

traktene. Hubroen (Bubo bubo.) 

Ifølge opplysninger hekket den tidligere i Skakadalens bergsider, men er i 
våre dager forsvunnet. 

Kråka (Corvus cornix.) 

Meget alminnelig både på nord- og sørsiden av Vangsmjøsi. I bjørkeskogen 
nord for Grindane hadde kråkeflokkene felles soveplasser. Om kvelden kunne 
man se store skarer kråker trekke opp i høydene fra sjøen. Også innover fjellet 
var kråka vanlig å se. 
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Snøugla (Nyctea scandiaca.) 
Halemeisen (Aegithalos caudatus),  

Rødstrupen (Erithacus rubecula) og  

Bjerkfink (Fringilla montifringilla) så jeg av og til i skogen under 
Grindane. 

En av gjestene på Steinsvolls pensjonat så snøugle på Belgeflænan i slutten 
av juli 1956. 

Ravnen (Corvus corax.) 

I alle fjell sør for Vangsmjøsi så jeg ravn. En hekkeplass var på Bergsfjell. Over 
Øyre så jeg august 1953 en ravneflokk på 14 stk. 
I nærheten av Tyin hotell var ravnene meget lite skye og holdt til i nærheten av 
bebyggelsen på samme måte som kråker. 

Boltiten (Eudrornias morinellus) 

så jeg med unger på Grindane.  

Heiloa (Charadrius apricarius) 
holdt til på flere myrstrekninger, f.eks. mellom Bergsfjell og Tverrfjell i 
Skakadalen, på Gilafjell og på Smådalsfjell. 

Skjæra (Pica pica.) 

Vanlig i nærheten av all bebyggelse. 

Ringtrosten (Turdus torquatus) og Gråtrosten (Turdus pilarus) Fossekallen (Cinclus cinclus) 

Så en unge i Skakadalen august 1955. Voksen fugl ved Steinsvoll i bekken 
som kommer ned fra Grindane. 

var alminnelige i vidjebeltet og bjørkeskogen rundt Grindane. Stæren (Sturnus 
vulgaris) 
kommer i slutten av mars til Vang. 31. mars 1956 så jeg store flokker på jordene. Varsleren (Lanius excubitor.) 

Så et individ i toppen av granbusk i skogen nord for Grindane 9. april 1955. 
Orrfuglen (Lyrurus tetrix) og Storfuglen (Tetrao urogallus) skremte jeg 
opp et par ganger i skogen nord for Grindane. 

Tårnsvala (Apus apus) 

var alminnelig såvel nede ved bebyggelsen som oppe i 1700 meters høyde. Det 
samme gjelder Taksvala (Delickon urbila). Rødstjerten (Phoenicurus phoenicurus) 

16/7 1956 så jeg et individ med larve i nebbet i bjørkeskogen under 
Grindane. Så også en flygedyktig unge mellom buskene. Noe lenger opp, over 
bjørkeskogen, så jeg Blåstrupen (Luscinia suecica). 

Rypene var alminnelige de fleste steder - i 1956 såes flere store kull. 
Linerla (Motacilla alba) holdt til de fleste steder med bebyggelse. 

 
Per Schulz Wilhelmsen 

Ringdua (Columba palumbus) 

Denne arten så jeg ofte i bjørkeskogen under Grindane og under Skutshorn. 
Dompappen (Pyrrhula pyrrhula.) 
Så to hanner i Skakadalen juli 1956. 
Steindulpa (Saxicola oenanthe) 
En av de mest alminnelige fugler såvel nede i bygden som på de høyeste fjellene. 

Gjøken (Cuculus canorus) 

var ofte å se både nede ved Steinsvoll og oppe på fjellviddene. 
Grønnspetten (Picus viridis) 
holdt til i Skakadalen og i ospetrærne under Skutshorn. 
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