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ORTHOPlAH 

Synsfeltet i et mikroskop bestemmer omfanget av informasjoner og 
optikkens kvalitet informasjonsverdien av det mikroskopiske bildet. 

For a oppna et st0rre synsfelt enn vanlig og derigjennom en infor
masjonsgevinst, med samme eller bedre billedkvalitet, kreves et full
stendig nytt mi koskopstativ. 

I disse dager sender LEITZ pa markedet sitt nye universalmikroskop 
ORTHOPLAN, med oppsiktsvekkende optiske og mekaniske data. 

ORTHOPLAN yter et billedfelt som er dobbelt sa stort som i kon
vensjonelle mikroskop. Dette synsfelt har den h0yeste farverenhet og 
er knivskarpt til randen. Dette betyr et vesetlig fremskritt. De ser 
et st0rre utsnitt av objektet og derved flere enkeltheter enn tidligere, 
uten a flytte preparatet. 

Be om a fa tilsendt prospekt nr. 512 - 82 som gir Dem ytterligere 
informasjoner om det nye mikroskop ORTHOPLAN. 
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Kartlegging vedr0rende bruk og kontroll 
av kjemiske bekjempningsmidler 
i Norge 

Biocidkomiteen 

Norsk Zoologisk Forening innkalte 11. juli 1964 til et m0te for 
a danne en komite som skulle ta seg av problemene i samband 
med de skader som bruken av pesticider utilsiktet kan piif0re var 
flora, fauna og oss selv. Bakgrunnen var dels diskusjonen omkring 
Rachel Carsons bok «Den tause varen», dels de alvorlige meldinger 
fra mange land om skader som er oppstatt pa grunn av bivirkninger 
av disse midler. 

Komiteen fikk pa dette m0tet, og ved suppleringer senere, 
f0lgende sammensetning: 

A. 	Bylterud, amanuensis, Ugrasbiologisk avd., Statens plantevern. 
H. Friestad, siv.ing., Kjemisk analyselaboratorium, NLH. 
R. Haavaldsen, mag.scient., Yrkeshygienisk institutt. 
Y. 	Hagen, jaktkonsulent, dr., Statens viltunders0kelser. 
G. Holt, vit.kons., Veterinrerinstituttet. 
S. Huse, konsulent, Administrasjon for frUuftsliv og naturvern. 
E. Snekvik, vit.kons., Inspekt0ren for ferskvannsfisket. 
G. Lindeberg, professor dr., Mikrobiologisk institutt, NLH. 
F. Mellbye, Statens overlege for hygiene, Helsedirektoratet. 
H. 	Munthe~Kaas Lund, fors0ksleder, Statens viltunders0kelser. 
J. 	Sakshaug, amanuensis, Institutt for farmakologi og toksikologi, 

Norges veterinrerh0gskole. 
A. Stabursvik, h0gskolelektor dr., Kjemisk institutt, NLH. 
R. Sundby, dosent dr., Zoologisk institutt, NLH. 
L. S0mme, forskningsstipendiat, Zoologisk avd., Statens plantevern. 
G. Taksdal, h0gskolelektor, NLH. 
E. Weydahl, amanuensis, Statens fors0ksgard, Kvithamar. 

Etter inngaende dmftinger fikk komiteen f0lgende mandat: 



1. 	 H. i stand en kartlegging av situasjonen vedrorende bruk av 
kjemiske bekjempingsmidler i Norge, samt vurdere hvilke 
kontrollorganer som i denne forbindelse er onskelige. 

2. 	 Fremme: 
a. 	 mulighetene for forskning vedrorende analyser og analyse~ 

metoder pa dette omradet. 
b. 	 arbeidet for a fa bestemt restmengder av kjemiske bekjemp~ 

ingsmidler i planter, dyr, mennesker, jord og vann. 
c. 	 arbeidet for a fa klarlagt toksiske effekter pa mennesker, 

dyr, planter og mikroorganismer. 
d. 	 arbeidet for a fa klarlagt i hvilken grad s::erlig toksiske 

bekjempingsmidler kan erstattes med mindre farlige. Man b0f 
s::erlig ta hensyn til bekjempingsmidlenes og metodenes 
selektivitet. 

e. 	 arbeidet med forskning vedrorende bruken av biologiske 
og andre ikke kjemiske bekjempingsmetoder. 

3. 	 0ke opplysningsarbeidet for 5. gjore kjent hvilke farer som er 
forbundet med forskriftsmessig bruk og med misbruk av 
kjemiske bekjempingsmidler. 
Komiteen fikk navnet biocidkomiteen, selv om den er klar over 

at dette navnet er for vidtrekkende for mandatet. Komiteen utpekte 
pa motet 30. oktober 1964 folgende arbeidsutvalg: 

Dosent dr. R. Sundby (formann). 

Amanuensis A. ByIterud. 

Siv.ing. H. Friestad. 

Amanuensis J. Sakshaug. 


I denne utredning er punkt 1 i mandatet behandlet. Det er her 
tatt med: A. Plantevernmidler, B. insektmidler i hus og hjem, 
midler i husdyrrom, i malings~, tekstil~ og til dels n::eringsmiddel~ 
industrien, og midler mot pattedyr, fugl og fisk. 

Opplysningene er skaffet til veie dels gjennom varedeklarasjoner, 
dels ved kontakt med vareprodusenter. 

A. 	PLANTEVERNMIDLER 
Omsetning og bruk av plantevernmidler i Norge bygger pa: 

1. Lov om plantevernmidler m.v. fra 5. april 1963. 

2. 	 Forskrifter om plantevernmidler m.v. 
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. desember 1964. 

Som utfyIlende bestemmelser har Landbruksdepartementet og 
Toksikologisk utvalg for plantevernmidler dessuten sendt ut regler 

om beisete savarer av 23. juli 1962. 
Hvilke plantevernmidler som er godkjente til bruk her i landet, 

hvilke mengder som tilras brukt pro arealenhet eller som dose, m.v. 

framgar av folgende trykksaker: 

1. 	 Godkjente plantevernmidler pro 30. desember 1964. 
Melding fra Toksikologisk utvalg for plantevernmidler. 

2. 	 Kjemiske midler mot skadedyr og soppsykdommer. 
LOT Smaskrift nr. 7/65, Statens plantevern. 

3. 	 Kjemiske midler mot ugras. LOT Smaskrift nr. 4/61, 

Statens plantevern. 
4. Bedre fore var. . . ... LOT Smaskrift nr. 2/61. 

De som vil ha fyldigere opplysninger, vises til spesielle sma~ 

skrifter, s::ertrykk og boker forfattet av ansatte i Statens plantevern. 
Antall godkjente virksomme stoffer i de 4 fareklassene framgar 

av folgende tabell: 
Fareklasse 

X A B C Sum 

Fungicider .. .. .. 0 2 2 17 21 

Insekticider . . ... 2 8 16 6 32 

Herbicider .. . .. 0 2 2 21 25 

Andre .. . .. . .... 0 0 1 2 3 

Sum . .... 2 12 21 46 81 

Tabellen omfatter bare «rene» stoffer, ikke blandinger av flere 
virksomme stoffer. Det er ikke skiIt mellom ulike salter eller estere 
av samme virksomme forbindelse. Noen preparater er virksomme 
bade mot sopp og skadedyr, andre mot skadedyr og ugras. Noen 
fa virksomme stoffer er klassifisert i bade A, B og C, alt etter 
konsentrasjon og bruksmate. Slike «kombinerte» forbindelser er 
bare fort opp en gang, og da i den gruppe som hovedtyngden 

faller innenfor. 
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Det finnes ikke palitelige tall for det gjenr.omsnittlige arsforbruk 
av plantevernmidler, men ved hjelp av tollrapporter, konferanser 
med firmaer og veiledningsfunksjomerer innen landbruket, er det 
mulig a antyde noe om forbruket. 

Forbruket av plantevernmidler domineres bade i tonn og verdi 
av herbicidene, som representerer ca. 65 % av de 14- 15 mill. 
kronene som arlig brukes til plantevernmidler. Vel 20 % er 
soppmidler og ca. 15 % skadedyrmidler. 

Forbruket av ugrasmidler hal' steget sterkt etter siste verdenskrig. 
Grunnen er den innsparing i arbeidskostnadene dette medforer. 
Innen ugrasmidlene er det st0fst forbruk i tonn av natriumklorat 
og kals:umcyanamid. Tilsammen representerer disse ca. 1300 tonn 
handelsprcparat. Ugrasoljcne ("White spirit) var mest brukt tidligere, 
men na er disse i stor utstrekning erstattet med andre preparater. 
Blant andre preparater som det brukes mer enn 100 tonn av arlig, 
kan nevnes TCA og MCPA. Av r;itropreparater (dinoseb og DNOC) 
blir det brukt ca. 100 tonn, for det meste sammen med MCPA 
i kornakrer. Vi regner med at ca. 65 %av aIle kornakrer blir spf0ytet, 
d.v.s. ca. 1,5 mill. dekar. TCA blir brukt pa nesten 100 000 dekar 
adig. Noenlunde det samme areal blir sproytet med 2,4-D -+
2,4,5-T mot busker og kratt i skog. 

Med hensyn til soppmidlene hal' bruken av kvikksolvpreparater 
til beising av sakorn holdt seg ganske konstant etter siste verdens
krig. Beising blir utfort pa 50-55 ~/~ av alt sakorn. Arsforbruket 
av beisemidler er !itt under 50 tonn. Forbruket av soppmidler 
i frukt- og baerdyrking har holdt seg noenlunde konstant i mange 
ar. Oet fins neppe noen yrkesfruktdyrker som ikke bruker sopp
midler. Innen jordbruket derimot hal' midler til bekjemping av 
torr-rate okt betydelig de siste arene. 

Det totale forbruk av skadedyrmidler har variert lite de siste 
ar. Arsaken er sannsynligvis at yrkesdyrkere av hagevekster regel
messig har brukt insekticider i lange tider, og at store masseangrep 
av insekter pa jordbruksvekster og i skog har vaert sjeldne. Det er 
vesentlig innen hagesektoren skadedyrmidlene b!ir brukt. Av disse 
grunner er den prosentvise andel av skadedyrmidler sa lav her 
i landet. I de andre nordiske land brukes mye mer i jordbruks
sektoren (oljevekster, beter o.a.). I folge tollvesenets rapporter blir 
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det innfort snaut 100 tonn handelspreparater mot skadedyr hvert 
ar, og i et enkelt ar utgjorde aerosolbokser til bruk pa blomster
planter ca. 25 % av dette kvantum. I folge toIlvesenets rapporter 
har forbruket av DDT holdt seg ganske konstant de siste ar og 
representerer det storste forbruket av noe enkelt middel (18-25 
tonn handelspreparat). Yrkesfruktdyrkerne bruker i dag m;ndre 
DDT og mer fosforpreparater, men amatorene bruker sannsynligvis 
mer. Dessuten brukes DDT i stigende grad under dyrking av olje
vekster. Parathion er ogsa fortsatt relativt mye brukt, til tross for 
at det er i fareklasse X. Det ser ut til at yrkesdyrkerne holder fast 
ved dette middel. 

B. ANDRE MIDLER 

Insektmidler i hus og hjem 

Omsetningen av slike midler skjer i medhold av: 
Lov av 20. juni 1964 om legemidler og gifter m . v. 
Forskrifter om helsefarlige stoffer fastsatt ved kongelig 

resolusjon av 19. februar 1965. 

Sporsmal om kontroll av insekticider m.v., d.v.s. insektmidler 
og acaricider som ikke skal nyttes som legemiddel eller plantevern
middel, er utredet av en komin~ oppnevnt av Landbruksdeparte
mentet den 18. november 1960. Komiteens innstilling inneholdt et 
forslag til regler for offentlig godkjennelse av slike preparater, som 
omfattet biologisk pf0ving, kjemisk analyse og godkjenning av 
Sakkyndig toksikologisk utvalg. I innstilling fra komite for «skade
dyrlaboratorium» oppnevnt av Norges landbruksvitenskape!ige 
forskningsrad den 27. november 1961 ble behovet for forsknings
og opplysningsarbeid pa dette omradet yttedigere understreket. 

Det finnes i handelen i dag en lang rekke preparater mot moll, 
fluer og andre insekter i hus og hjem. Det utgis ingen liste over 
godkjente eller markedsforte preparater, og varedeklarasjonene er 
ofte mangelfulle med uttf)'kk som «inneholder blant annet». Av 
varedeklarasjoner og reklametekster framgar det imidlertid at 
midlene vanligvis inneholder en eller Bere av folgende forbindelser 
i de angitte konsentrasjoner. 
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Dieldrin: 0,5- 1 % 
Lindan: 0,1 - 2 % 
DDT: 0,5- 10 % 
Perthan : 3- 4 % 
Pyretriner: 0,2-0,8% 
Methoxychlor: 0,9- 1 % 
Stroban: 1,5 0/:) 

p-diklorbenzen: 1% 

Med unntak av perthan, stroban og p-diklorbenzen er dette 
forbindelser som ogsa benyttes til plantevernformal. En av for
bindelsene, dieldrin, har pa grunn av sin giftighet en sterk inn
skrenket bruk som plantevernmiddel. 

I mollkuler benyttes ren paradi klorbenzen eller nafthalen. 
Spesielle maurmidler med bl.a. chlordan, lindan og DDT er pa 
markedet. 

Midler i husdyrrom 

Til insektbekjemping i husdyrrom brukes stort sett de samme 
midler som ved annen innendors anvendelse. Noen preparater 
markedsf0res spesielt med sikte pa a dekke dette omr3.det. Full
stendige lister over slike midler foreligger ikke, men sam eksempler 
pa preparater sam er eller til nylig har v:ert i handelen, nevnes: 

Parathion-preparater i form av remser til opphenging (3 g 
parathion per m 2). 

Andre organiske fosfor-forbindelser til sproyting av vegger og 
tak (40 % fenthion handclspreparat), eller til pastrykning (tri
chlorfon). 

Dieldrinpreparater til pastrykning (6 % dieldrin handels
preparat). 

Pyrethrum-midler med synergister (0,2-0,8 % pyrethriner, 
1,5-5 % piperonylbutoksyd) eventuelt ogsa tilsatt andre stoffer 
(5 % perthan). 

Fra praksis fins en god del eksempler pa misbruk av plantevern
midler (f.eks . malathion) til innendors insektbekjemping. 

Til ektoparasittbekjemping pa husdyr er det sa::rlig lindan
preparater sam benyttes (pudder 0,65- 5 o .~ , krem 2,5 % og vaske
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midler 7- 20 %). Lindanpreparater brukes ogsa til spr0yting, 
pastrykning pa 110nsevagler 0.1., eventuelt tilsatt andre stoffer 
(1-3 % lindan, 2 % nafthylklorid) eller til f0yking. 

Dessuten brukes DDT-midler (pudder 5 % DDT + 0,5 % 
lindan), dieldrinmidler (pudder 1 '%), samt metansulfonyIfluorid 
(roykemiddel til parasittbekjemping samtidig pa dyr og i rom). 

Misbruk av pIantevernmidler forekommer ogsa her. 

Malings- og tekstilindustrien 
Arbeidsutvalget har henvendt seg til en del fabrikker hvor m9.n 

vet at det benyttes forskjellige typer biocider, for eventuelt a fa 
opplyst hvilke midler det dreier seg om. Saledes er 11 malings
produsenter og 5 ullvarefabrikker tilskrevet. Alle fabrikkene svarte 
pa henvendelsene. 

For malingenes vedkommende viser svarene at linoljem9.Iinger 
som oftest tilsettes en organisk kvikksolvforbindelse (difenyl
mercuri-dodecenyl-succinat) i en mengde pa 0,25-0,5 ~/6, til
svarende 0,025- 0,05 % Hg, med til dels hoyere konsentrasjoner 
i enkelte typiske utendorsmalinger. 

T rekonserveringsmidler som selges pa apent marked for be
handling av virke etter pastryknings- og dyppemetoder inneholder 
oftest pentaklorfenoI (5 %) og lindan (ca. 0,5 %) alene eller i tillegg 
til organiske kvikksoIvforbindelser. Videre forekommer en viss 
bruk av aldrin, dieldrin og organiske tinnforbindelser. Hvilke 
konsentrasjoner som benyttes av disse forbindelser, er vanligvis 
ikke opplyst. 

I folge opplysninger fra Norsk treteknisk institutt selges ogsa 
midler som inneholder: alkalikromater, andre kromforbindelser, 
alkalifluorider, metallnafthenater, klorerte nafthalener o.a. Kon
sentrasjonene ,'arierer, og instituttet har ingen fullstendig oversikt 
over markedet. Til industriell impregnering av trevirke (ved 
osmose-, saftfortrengnings- og trykkvakuummetoder) benyttes pre
parater med innhold av arsensyre, arsenater, kromsyre, kromater, 
fluorider, kobbcrsulfat, dinitrofenol o.a. Disse tildels hoygiftige 
forbindelser brukes av fagkyndig personale, og midlenes sammen
setning tilstrebcr en fiksering av stoffene i form av tungtloselige 
forbindelser inne i veden. 
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Nar det gjelder impregnering av ullvarer for a gjore disse 
mollsikre, tyder svarene fra fabrikkene pa at det mest benyttes 
forbindelser av Mitin- og Eulan-typen. Av disse har et preparat 
som inneholder 80- 85 % av natriumsaltet av N-(3,4-diklorfenyl)
N'-[2-(2' -sulfox-4' -klorfenoxy)-5-klorfenyl] storst anvendelse. For de 
fabrikker som har gitt opplysninger om dette, ligger arsforbruket 
pa 1-5 tonn. 

Mitinene og Eulanene er insekticider som pil.fores ullvarene 
i fargebadet, og som fester seg til fibrene pa samme mate som 
vaskeekte fargestoffer. Den tilgjengelige litteratur tyder pa at det 
fra toksikologisk synspunkt ikke er noe a innvende mot slik bruk 
av disse midler. 

Fra litteraturen er det imidlertid kjent at det i utlandet ogsa 
har v<ert benyttet dieldrin til mollbeskyttelse av ullvarer. En av de 
tilskrevne ullvarefabrikker opplyser at ogsa den benytter et dieldrin
preparat til impregnering av stoffer (ikke garn). 

N aoringsmiddelindustrien 
Til bekjemping av melmoll i moller, kjeksfabrikker, bakerier 

og bryggerier benytter mange st0rre bedrifter, foruten blasyre og 
metylbromid, lindanroyk i lokalene. Bruken av blasyre og metyl
bromid er underlagt meget strenge bestemmelser. 

Forholdene i mindre bedrifter er lite kjent. Det fins imidlertid 
eksempler pa at havregrynsmoller har forsokt insekticider fra 
pyrethrum til parathion for a bekjempe melmoll og andre insekter. 

Pa grunn av yare klimatiske forhold og gode lagre er insekt
problemene i lagret korn vanligvis av liten betydning, og det 
benyttes ikke kjemisk bekjemping her i lander. Hvorvidt rester av 
insektmidler forekommer i en del av det kornet som importeres, er 
uvisst. Midd i korn er et aktuelt problem hos oss, og det har v<ert 
pa tale a benytte kjemisk bekjemping. 

I sjokoladefabrikker opptrer flere insektproblemer, og disse blir 
ofte handtert av desinfeksjonsbyraer. Sammensetningen av slike 
firmaers preparater er som regel hemmelige, men det foreligger 
eksempler pa at chlordan og dieldrin benyttes til bekjemping av 
kakerlakker og kakaomoll uten at man vet hvilke n<eringsmiddel
hygieniske konsekvenser dette har. 

r torrflskindustrien benyttes forskjellige metoder. Til behandling 
av fersk, nyhengt fisk mot spyflueangrep har Fiskeridirektoratet 
utarbeidet en metode, hvor fisken dyppes i eller spr0ytes med 
pyrethrum. Denne metoden ble tillatt av Helsedirektoratet i 1965, 
men det er kjent at en rekke torrfisktilvirkere i arenes lop har 
fors0h en rekke forskjellige insekticider, deriblant DDT og 

malathion. 
I lagre av ferdig produsert t0n"fIsk benyttes spr0yting mot biller 

som an griper fisken. Et desinfeksjonsfirma har lenge solgt et 
prq::arat sam bestar av 0,5 % dieldrin, 0,5 % lindan og 4 % DDT 
til dette formal. Dessuten brukes midler med malathion. (Registrert 

som plantevernmiddel.) 

Bekjemping av pattedyr, fugl og fisk 

Rotter 
Omsetning og bruk av rottegifter bygger pa forskrifter om 

helsefarlige stoffer av 19. februar 1965 og Lov om rottebekjempelse 

av 5. juli 1946 og forskrifter av 16. juli 1946. 
Det er Sosialdepartementet ved Helsedirektoratet som god

kjenner midlene etter forhandspr0ving. Det fores liste over midler 

som er godkjent til offentlig rottebekjemping. 
De fleste rottegifter pa markedet har warfarin eller beslektede 

fcrbindelser som virksomme testanddeler. Det selges bade ferdig
blandete ater (0,025 %) og konsentrater (0,5 o~J) til utblanding. 
Den siste typen brukes sa vidt vites vesentlig av desinfeksjons

firmaer. 
Det er ogsa godkjent et rottegiftpreparat med norbormid 

(konsentrat 5 %, Ferdig ate 1 ~<)) som virksom forbindelse. Denne 
har forholdsvis hoy giftighet overfor rotter og samtidig lay giftighet 

overfor andre dyr. 

Rovdyr , kTdkefugler og fisk 
Bruk av giftstoffer som stryknin og veronal til bekjemping av 

rovdyr er regulert i jaktloven av 14. desember 1951 (§ 49, 2net og 
folgende ledd) og sorterer satedes under Landbruksdepartementet 
(v /Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske). Tillatelser har 
v<ert gitt generelt for enkelte kommuner, dels uten spesifisering av 

128 129 



giftens art, dels bare for verona!. Bestemmelsene er strenge, og 
tillatelse til bruk av gift til nevnte formal gis bare inntil 6 maneder 
av gangen. 

Bruk av fosformos (fosforglyserin) mot krakefugler er regulert 
i overnevnte jaktlov (§ 49) og i forskrifter i henhold til denne 
(rundskriv av 29. november 1952). 

Bruk av gift til utryddelse av fisk er regulert i lov om laksefiske 
og innlandsfiske av 6. mars 1964 og sorterer saledes under Land
bruksdepartementet (v/Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns
fiske). Lovens § 39 gir generelt for bud mot bruk av all gift til 
avliving av fisk, mens lovens § 64 (b) gir adgang til a dispensere 
fra 	 forbudet ved mermere fastsatte bestemmelser. Disse er gitt 
i rundskriv av 1. april 1966 og gjelder bare rotenon. Ogsa § 31 
gir anledning til visse unntak fra forbudet i § 39. 

De fleste fiskearter drepes av en konsentrasjon av 5-50 mg 
rotenon pr. kubikkmeter vann. Salget av slike preparater er fritt 
her i landet. 

Kontroll og godkjenning 
Plantevernmidler 

A11e plantevernmidler skal godkjennes av Landbruksdeparte
mentets rad for veterincermedisin, plantevernmidler og f6rmidler 
m.m. for de blir ti11att solgt her i landet. Godkjenning blir gitt for 
5 ar (§ 4 i loven) og skal bygge blant annet pa biologisk proving, 
kjemisk analyse, vurdering av stoffets e11er preparatets giftighet, 
sikkerhet m.v. (§ -' i forskriftene). Godkjenningen gjelder ikke bare 
preparatet som sadant, men ogsa merkingen og bruksmaten. A11e 
preparater revurderes for de eventuelt godkjennes for neste 5 ars 
periode. \led denne vurdering og revurdering blir det tart hensyn 
til om andre midler og metoder kan erstatte de som kan medfore 
uheldige virkninger. Det er altsa mulig a sorge for at bare de minst 
farlige midlene er pa marked et og at de minst farlige m etodene 
blir 	tilradd . 

Det kan ta flere ar fra innleve ring til god kjenning. For god
kjenning blir altsa midlenes virkning pa skadegjorerne og kultur
vekstene undersokt. Det meste av dette arbeidet foregar ved Statens 
plantevern, men andre institusjoner som f.eks. Det norske skog

forsoksvesen, Statens viltundersokelser, Statens frokontroll, mange 
av Landbrukshogskolens institutter og Potetforsoksgarden Hveem 
er ogsa engasjert. 

Ved Statens plantevern er det Ugrasbiologisk avdeling som har 
storst pagang. Etter krigen er det innmeldt 722 ugrasmidler. De 
siste arene er over 100 preparater provd i ca. 225 markforsok 
hvert ar. Herti! kommer veksthus- og laboratorieforsok, som delvis 
tar sikte pa nedbrytningen i planter og jord. 

Pa det norske marked er det 0 / 1-65) bare 25 forbindelser som 
brukes mot ugras. I andre land, som Norge kan sammenliknes med, 
er det langt flere. En engelsk handbok i ugrasbekjemping, trykt pa 
samme tid, omfatter 102 forbindelser. Vi skal imidlertid vcere klar 
over at det norske marked er lite og at det dyrkes fa kulturer. 

For fungicider og insekticider skjer det ogsa en streng sortering 
gjennom samarbeid mellom importorer og de som arbeider med 
den biologiske proving, slik at det bringes formalstjenlige preparater 
pa markedet. Det kommer til uttrykk ved at det er langt fcerre 
preparater pa markedet her i landet enn i noe annet velutviklet 
land. Here svcert giftige preparater og farlige metoder er ikke tatt 
i bruk. 

Statens plantevern er ogsa gjennom konferanser med i det 
nordiske og internasjonale samarbeid. En kan nevne arlige nordiske 
plantevernmiddelkonferanser og britiske konferanser. European 
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) arbeider 
med skadedyr og sopp, og European Weed Research Council 
arbeider med ugras. 

Fa det toksikologiske plan er det ogsa internasjonalt samarbeid. 
Formannen i Radet for veterincermedisin, plantevernmidler, f6r
midler m.m. er medlem av Nordisk toksikologisk utvalg, angaende 
plantevernmidler og andre bekjempingsmidler som har arlige 
moter. Et av medlemmene i Nordisk toksikologisk utvalg er medlem 
av utvalg innen WHO og FAO. 

Den kjemiske analyse av plantevernmiddelpreparatene og av 
rester av slike i produkter fra utprovingsforsok, er tillagt Kjemisk 
analyselaboratorium, NLH. 

Arbeidet pa disse omrader ble overfort tillaboratoriet i 1961, 
men kom forst i gang for 2 ar siden. De aller fleste plantevernmidler 
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som i dag befinner seg pa markedet, har derfor ikke vrert kontrollert 
med henblikk pa deres kjemiske sammensetning. Dette gjelder 
savel preparater som befinner seg i handelen, som de som benyttes 
under den biologiske utpt0ving. Av samme grunn har det heller 
ikke vrert mulig a kontrollere om den bruksmate og de be handlings
frister som tilras i praksis her i landet, forer til sa sma restmengder 
at de kan aksepteres ut fra et nreringsmiddelhygienisk synspunkt. 

Ved utvidelse av personalet og instrumenteringen ved Kjemisk 
analyselaboratorium og ved samarbeid med Kemikaliekontoret i 
Danmark har det fra 1966 skjedd en betydelig forbedring av disse 
forhold. 

Andre bekjempingsmidler 
Praksis ved Helsedirektoratet er at soknader om godkjenning 

blir oversendt professor Molland ved Farmakologisk institutt, 
Universitetet i Oslo, og dersom preparatet har betydning for 
landbruket blir soknaden oversendt professor Dybing, Institutt for 
farmakologi og toksikologi, Norges veterinrerhogskole, til toksi
kologisk vurdering og uttalelse. I enkelte tilfelle radsporres ogsa 
andre instanser, f.eks. Landbruksdepartementet eller Arbeidstil
synet. Hvis saken gjelder et preparat som i sammensetning noye 
likner et preparat som Helsedirektoratet allerede har godkjent, vil 
godkjenning bli gitt etter vurdering av etikett og bruksrettledning. 
Hvis Helsedirektoratet pa grunnlag av de sakkyndiges uttalelser 
finner at et middel ikke bor brukes som antydet i soknaden, vil 
godkjenning bli nektet. 

Gitt godkjenning kan trekkes tilbake som folge av nye opp
lysninger om toksisitet eller andre skadevirkninger. Det er ingen 
bestemmelser om regelmessig revurdering av godkjente preparater 
cller om at preparatene skal etiketteres slik at det framgar at de er 
offentlig godkjent. Bestemmelsene inneholder ikke krav om for
handspt0ving, eller kjemisk kontroll (unntatt rottegifter). Det 
finnes ingen liste over godkjente preparater, og det fores ingen 
aktiv kontroll med I1Vilke midler som er pa markedet. 

Helsedirektoratet far ogsa inn soknader om godkjenning av 
tilsetningsstoffer til f.eks. maling. I slike tilfeller blir saken ogsa 
forelagt Yrkeshygienisk institutt. 

Det er funnet preparater i handelen som aldri har vrert forelagt 
noen instans til godkjenning, og preparater med ukjent innhold. 
Slike midler er brakt i omsetning bade for og etter at gjeldende 

regler tradte i kraft. 

Diskusjon 

Flere av de fotbindelser som brukes som kjemiske bekjempings
midler, kan vrete skadelige for mennesket og dets nyttedyt, de 
fleste av dem byr imidlertid pa sa store praktiske og okonomiske 
fordeler at de pa det navrerende tidspunkt ikke helt kan avskaffes . 
Hovedlinjen i alt arbeid innen denne sektor ma derfor vrere a oke 
kunnskapen om riktig bruk av midlene, og a bringe denne kunnskap 
ut til brukerne. I den grad opplysning ikke er tilstrekkelig, ma 
pabud og kontrolltiltak settes inn for a sikte oss selv og den 

levende natur omkring oss mot skadevirkninger. 
For plantevernmidler er det fastsatt detaljerte bruks- og for

siktighetsregler, og plantedyrkerne innprentes betydningen av at 
disse blir fulgt. Forskriftene tar pa den ene side sikte pa a forhindre 
forekomst av akutte skadevirkninger hos brukerne og deres 
nrermeste omgivelser, og ma ansees som effektive i den henseende 
nar de folges samvittighetsfullt. Pa den annen side skal forskriftene 
tjene til a holde konsentrasjonene av eventuelle rester av bekjemp
ingsmidler i jordbruksprodukter og det biologiske miljo ellers, 
lavest mulig. Til dette siste formal benyttes i Norge to hoved
virkemidIer: doseringsforskrifter og behandlingsfrister. Uteniandske 
erfaringer viser at disse tiltak, riktig foreskrevne og overholdte, kan 
vrere effektive. Noen land har forskjellige frister mellom siste 
behandling og hosting alt etter preparatets beskaffenhet og bruks
mate. Komiteen mener at dette ogsa er berettiget i Norge, og at 
fastsettelsen i stor utstrekning ma bygge pa resultater av norske 

fors0k. 
Det er mange eksempler pa at flere av de virksomme kjemiske 

forbindelser som finnes i plantevernmidler, ogsa forekommer i 
midler til bruk i hus og hjem, i husdyrrom, i malings- og tekstil
industrien, i nreringsmiddelindustrien og som midier mot pattedyr, 
fugl og fisk. Som eksempler kan nevnes DDT, aldrin, dieldrin, 
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lindan, parathion, malathion, warfarin og organiske kvikks0lv
forbindelser. Det framgar at det i selve godkjenningsordningen er 
forskjell mellom preparater nar de kommer inn under betegnelsen 
plantevernmidler, og nar de faller utenfor denne gruppe. Komiteen 
mener at en slik skjevhet har flere uheldige sider. Det faktum at de 
samme forbindelser som finnes i plantevernmidler, uhindret kan 
paf0res landbruksproduktene pa et senere trinn i foredlings- og 
distribusjonsprosessen, vil pa lengre sikt kunne undergrave de 
bestrebelser som gj0res for a holde restkonsentrasjonene pa lavest 
mulig niva. 

Overfor forhandlere og publikum rna det ogsa virke forvirrende 
at Statens planteinspekt0rer kontrollerer forhandlernes lager av 
plantevernmidler og paser at disse holdes strengt adskilt fra mat
yarer, mens de if0lge instruks rna overse midler som inneholder 
de samme virksomme bestanddeler, men som er beregnet til andre 
formal. 

Videre viI komiteen peke pa det faktum at flere av fabrikantene 
av maling og ullvarer sa vel som av na::rings- og nytelsesmidler ikke 
selv vet hva de benytter av kjemiske bekjempingsmidler i sin 
produksjon. Sa::rlig innen na::ringsmiddelindustrien, men ogsa i 
annen industri hvor det f.eks. benyttes konsentrerte former av 
giftige forbindelser, rna dette kunne betegnes som uansvarlig bade 
overfor de personer som handterer stoffene i fabrikkene, og overfor 
produktavtakerne. Fabrikkene plikter nemlig ikke pa eget initiativ 
a gi Yrkeshygienisk institutt og Arbeidstilsynet opplysninger om 
hvilke giftige forbindelser de tar i bruk i sin produksjon. De 
ansvarlige institusjoner kan derfor vanskelig fa den fullstendige 
oversikt over hvilke biocider som benyttes i industrien. 

Fra andre land er det innl0pt rapporter om utilsiktede bivirk
ninger, f.eks. 0kt dodelighet blant viltlevende dyrearter og rester 
av meget holdbare forbindelser i det biologiske miljo, bade i 
grunna::ringsmidler som melk og melkeprodukter og i mennesker. 
Forelopig er undersokelsene i Norge pa et rent innledende stadium. 
Det er derfor 0nskelig a fa utbygd undersokelsesapparater med 
henblikk pa a registrere slike bivirkninger. Fra na::ringsmiddel
hygienisk synspunkt er det onskelig at det ihvertfall opprettes en 

stikkprovekontroll med henblikk pa restkonsentrasjoner i bade 
hjemmeproduserte og importerte na::ringsmidler. Disse sider av 
problemkomplekset vil imidlertid bli tatt opp senere. 

Konklusjon 

1. Sosialdepartementet og Landbruksdepartementet administrerer 
lovregler om bekjempingsmidler pa forskjellig vis. Det b0r som et 

f0rste sktitt for a fa oversikt over bruken av bekjempingsmidler 
tilstrebes ensartet administrativ praksis i forbindelse med god
kjenning av preparater og kontroll med deres omsetning. Dette 
kan gj0res ved : 

1. 	 Sosialdepartementet og Landbruksdepartementet samarbeider 
forsktifter om bekjempingsmidler slik at reglene om godkjen
ning og omsetning blir i samsvar med hverandre. 

2. 	 De to departementer etablerer et felles sakkyndig utvalg til 
a godkjenne preparater som onskes omsatt. Dette utvalget far 
ogsa i oppdrag a fremme forslag til endringer i vilkarene for 
omsetning av tidligere godkjente preparater, eventuelt forslag 
om tilbaketrekking av godkjenningen. 

3. 	 Det etableres en felleskontroll med at omsetningen av godkjente 
preparater skjer i samsvar med de alminnelige bestemmelser og 
godkjenningsvilkar for de enkelte preparater, og med at det 
ikke omsettes preparater som ikke er godkjent. 

4. 	 Det gis bestemmelser som sikter at man til enhver tid vet hvilke 
mengder av de ulike bekjempingsmidler som blir omsatt i landet. 

II. Komiteen konstaterer at det er et sterkt behov for undersokel
ser av i hvilken utstrekning var flora og fauna, jordbruks- og 
hagebruksprodukter, husdyr og husdyrprodukter og importerte 
na::ringsmidler faktisk blir forurenset med bekjempingsmidler. 
Komiteen vil i sin neste innstilling fremme forslag om hvordan 
slike undersokelser bor organiseres, og hvilken laboratoriemessig 
og forskningsmessig basis disse rna ha, samt hvilke kontrolltiltak 
som bor settes i verk. 

Summary 


Chart concerning use and control of chemical pesticides in Norway. 
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Krykkjefjellet i Alesund 

Roger Engvik 

Sa langt tilbake som noen kan huske, har krykkja (Rissa tridactyla) 
hekket i havneomradet i Alesund. Vanligvis hekker krykkjene i 
bratte fjellvegger ut mot havet, men i Alesund blir reirene lagt 
i takrenner, pa vinduskarmer eller murgesimser pa fasadene til de 
mange sjopakkhusene som vender ut mot indre havn. De fleste 
krykkjene holder til i stmket rundt Brosundet, et smalt sund som 
deler byen pa tvers mellom Aspol' og Norv0Y i nord /syd-retning. 

Ermeringsforhold 

Mellom flo og fja::re er det god stmmning i sundet, og inn fra 
havet folger smafisk, sma krepsdyr 0.1. Fra fiskeforedlingsbedriftene 
og flskehandlerne strommer fiskerester og avfall ut med skl'lle
vatnet. Fra flskebatene og kaiene vanker det godbiter som mort, 
smasei, sild og agnrester. Krl'kkjene setter ogsa sa::rlig pris pa 
tarmer og lever som blir kastet overbord fra flskebatene ute pa 
fjorden. 

Hekkeplasser 

Hekking pa sjopakkhusene har va::rt det vanligste, og reirene 
har va::rt plassert pa de ovennevnte steder. I de senere ar har ogsa 
noen fa par slatt seg ned pa vanlige bolighus, opptil hundre meter 
fra sjoen. Det dreier seg i sistnevnte tilfelle om ca. 6 par. 

Et par bl'gde et ar reir i en bokstav i en neonlysreklame, og 
hekket i vakkert, lilla neonskja::r. Ogsa i ar forsokte enkelte par 
a bl'gge reir i slike neonskilt, men eierne fikk reirene fjernet og 
stengte av med streng. 

Midt i byen, omlag femti meter fra Brosundet, ligger R0nneberg
haugen. Mot vest ender den i en bratt fjellvegg, som i flate er 
henimot 1 mal, og rett under denne bergveggen ligger Notenesgata, 
en av bl'ens mest trafikkerte sentrumsgater. I 1955/56 slo de f0rste 
krykkjene seg ned oppe pa berghl'llene og grunnla en av verdens 

Fig. 1. Pa lagerhusene rigger det t'! dds tctt med reir. Fat. 26. mai 1966 (Edv. K. Barth). 

merkeligste krykkjekolonier. Det begynte forsiktig med noen fa 
par, men allerede f0rste sesong var det en ganske stor koloni som 
hekket. Etter hvert har tallet pa hekkende krykkjer steget, og det 
maksimale har va::rt ca. 500 reir. Grunneieren driver bensinstasjon 
rett under krl'kkjekolonien, og da fuglene ti l stadighet flyr over 
stasjonen og slipper fra seg ekskrementer, har dette gatt ut over 
forretningen hans. Like for paske i ar ble fjellet sperret av med 
not, bare i sydligste delen star berget apent, og her er det omkring 
200 reir. 
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Krykkjenes oppf0rsel i fugleberget 
De f0rste arene oppf0rte krykkjene seg normalt og forsvant 

fra hekkeplassen om h0sten. Men sa begynte noen fa a overvintre, 
og selv midtvinters nar berghyllene har v<ert dekket av is og sn0 
har jeg gjennom en arrekke observert fra et par til hundre fugler. 
Antallet krykkjer i fjellet vinterstid kan variere fra dag til dag. 
I de senere ar har vi hatt milde og nesten sn0frie vintre, og det har 
sjelden hendt at fjellet har statt tomt for fugl. I ar hadde vi derimot 
en svrert streng vinter, og i manedene desember og januar var det 
ikke en eneste krykkje a se. Dette vakte oppsikt, siden det n<ermest 
er a betrakte som uvanlig. Fuglene kom tilbake en morgen i begyn
nelsen av februar; med ett var fjellet fullt av skrikende fugler. 
I dagene som fulgte ankom nye flokker, og de inntok ogsa sine 
gamle hekkeplasser pa sj0pakkhusene. 

Fi g. 3. Krykkjene flytter iki<e i).g.a. sno ag is. Fat . febmar 1966 (Roger EnglJik). 
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Fuglene har tydeligvis vrert pa streif langs kysten eller ute i havet. 
Nar krykkjene sitter oppe i berget, holder de sammen parvis, og 
uansett arst id oppf0rer de seg som om det skulle va!re midt i 
hekketida. De kurtiserer hverandre, og allerede i de f0rste ukene 
av mars kan man se parringsleik. 

Reirreparasjonene begynner allerede i slutten av februar. Oa 
henter fuglene jord og gras i en bakkeskraning like ved sj0kanten, 
sj0gras og smatare henter de i sj0trapper 0.1. steder ute pa havna. 
I denne tiden er fuglene svrert ofte svarte under buken, et resultat 
av arbeidet med a «ligge til» reirgropa. Krykkjene trakker reiret 
godt sammen for at det skal bli sa godt og massivt som mulig. 
Det er morsomt a se dem sta og «vogge» fra den ene foten til den 
andre. Til slutt fores reiret med gras og mose. 

Egglegginga har vadert litt fra ar til annet, men ikke mer enn 
ca. en uke eller sa. Egglegginga har vanligvis tatt til i den f0rste 
uka av mai, og i slutten av juni har de f0rste ungene vrert flyve
dyktige. Oette kan som f0r nevnt variere litt, men krykkjene i 
Alesund er mye tidligere ute med hekkingen enn sine artsfrender 
pa Runde. 

Beskatning av egg og avkom 
Beskatning av egg eller avkom fra m enneskenes side har ikke 

forekommet. En liten tapsprosent har det allikevel vrert, idet noen 
fa egg og unger har faIt ut fra reirene og ned mot fortauet under 
berget. I 1963 herjet en viIlkatt i fuglefjellet og tok livet av svrert 
mange nesten flyvedyktige unger f0r Oyrebeskyttelsen fikk avlivet 
den. 

Ringmerking og gjenfunn 
6. juli 1964 ringmerket jeg 100 flyvedyktige unger for Stavanger 

Museum. Hittil er det kommet melding om ett gjenfunn, en krykkje 
som ble skutt 22 /10-1965 ved Hoisteinsborg pa 0st-Gmnland . 

Situasjonen i ar 
Som nevnt ble en not hengt ut over st0rsteparten av fuglefjellet 

f0r paske. Et par ganger ble nota revet ned av uvedkommende, og 
straks besatte krykkiene sine gamle reirplasser. I hele apri l maned 

svirret hundrevis av krykkjer over gata og bensinstasjonen. De lot 
ikke til a ville trekke bort fra stedet for a finne nye reirplasser, og 
det ser ut til at svrert mange fugler lot vrere a hekke i ar. I slutten 
av juni kunne flokker pa 20-50 krykkjer observeres pa takene 
i nrerheten; disse i tillegg til dem som holdt til ved reirene. Flere 
krykkjer satte seg fast eller forvillet seg inn under nota, og enkelte 
matte avlives. Fuglene fl0Y nemlig til stadighet mot nothenget og 
flakset med vingene samtidig wm de «spaserte» oppover. Saken 
ble meldt til dyrebeskyttelsen, og en utredning fra politiets side 
ble sendt Landbruksdepartementet til uttalelse. Dette har fort til 
at politiet «ikke finner grunnlag for straffesak mot grunneieren. 
Forholdet blir henlagt.» Imidlertid er det en utbredt oppfatning 
i A lesund at nota b0r fjernes. Enkelte krykkjer fors0kte a b-ygge 
reir pa nota, men dette faIt ikke heldig ut. Reirbygging og hekking 
i den sydlige delen av fjellet ble svrert forsinket i ar. Dette kan 
nok skyldes at kolonien ble forstyrret, men den kalde vinteren 
spiller nok ogsa inn. F0rst omkring 20. juni ble de f0rste eggene 
klekket, og dette rna betegnes som sent nar det i slutten av juni 
tidligere ar har vrert observert nesten flyvedyktige unger. 

I havneomradet ellers var ungene i ar mye st0rre enn i fuglefjellet. 
Enkelte observasjoner den 28 /6 d.a. viste at mange av ungene i reir 
pa pakkhuscne hadde fatt fjrerdrakt. Antallet unger har alltid variert 
mellom en og tre. Det vanlige har vrert to unger i hvert reiL 

En opptelling av krykkjebestanden P1'1 Alesund havn 28 /6 1966 

ga f0lgende resultat: 
Antal! reir: Pa sj0pakkhus og andre hus ca. 250 

Fugleberget i Notenesgata ca. 200 (mot tidligere 500) 
Dette skulle bli ca. 900 hekkende krykkjer, men jeg vil ansl1'1 

tallet P1'1 krykkjer i havneomradet til i alt 1000- 1200. 
Jeg vil ogsa nevne at pa et av sj0pakkhusene talte jeg i ar ikke 

mindre enn 60 reir (enkelte par hadde store unger). Til og med 
like under skorsteinen la det reir. 

Reagerer ikke pa brtl.k og stoy 
Det er ikke lett askremme fuglene i fugleberget bort fra reirene. 

Oa nota ble hengt opp, benyttet man seg av pressluftbor, men 
braket fra dette lot ikke til a sjenere fuglene. De satt bare et par 
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meter unna pa reirene og kikket bort pa arbeidsfolkene. Lenger 
borte kunne man til og med se fugler som satt og smablundet. 

Et ar ble det gjort forsok fra Kringkastingens side pa a skremme 
fuglene med dyre- og fugleskr;k. Midt pa natta ble det avspilt 
skrik fra rev, hubro, falk m.m., men det var ikke reaksjon 5. merke 
i det hele tatt i krykkjekolonien. 

Hva som blir krykkjekoloniens endelige skjebne, er det ingen 
som vet med sikkerhet. Nota er ment som en proveordning, men 
etter min mening er den bade skjemmende, farlig 0g uprakt:sk. 
Blir fjellet helt avsperret, har vi i lwert fall mistet en attraksjon 
som er av uvurderlig verdi. 

Summary 
The bird cliff in Alesund 

For as long as can be remembered, Kittiwakes have been nesting on buildings 
in the harbour area in Alesund (Fig. I) . In recent years a few nests have been 
built on houses within a hundred meters from the sea. From 1955/56, the 
Kittiwakes started to breed in a cliff (ca. 60 X 15 m) (Fig. 2) along a street in 
the town center, building a colony of up to 500 nests. After 1960, a number 
of birds remained for most of the winter, and in mild winters, the cliff was 
always occupied by birds (Fig. 3). Last winter was very hard, and in December 
and January all the birds were gone. Early in February the cliff was suddenly 
full of screeching birds. 

Last spring most of the cliff was covered with fish net to prevent breeding, 
because of the inconvenience and damage caused by bird droppings on cars 
using the petrol station in the vicinity. This year, about 200 nests were built 
in the remaining free section of the cliff, and about 250 on buildings. The number 
of Kittiwakes living in the harbour area in June this year (1966) was estimated 
at 1000- 1200. 

Repairing of the nests generally starts at the end of February; by the first 
weeks of March courtship display is commonly observed. Egg laying usually 
begins in the first week of May, and at the end of June the first young are fully 
fledged. The Kittiwakes in Alesund start breeding much earlier than those on 
the bird cliff of Runde. - A bird banded July 6, 1964 in Alesund, was captured 
at Holsteinborg, East Greenland, on October 22, 1965. 

Authors address: 
Giskegt. 33, 
Alesund. 

Levetid og vekst hos peleorm 

Rasmus L)'ngnes 

Under mine forskjellige undersokelser av peleormen Teredo 

megotara Hanley i kystomddet pa Sunnmore, og arlige prover 
i Dalsfjord og i bathavner i Alesund, ble det klart at for folk som 
matte reparere etter peleormskade i pelebrygger, flot0rer og barer, 
var det av okonomisk betydning a fa kjennskap til spesielle sider 
av peleormens biologi. 

Det hadde bl.a . interesse a fa vite hvor lenge en og samme 
peleormgenerasjon kunne leve som skaded'yr, om peleormen kunne 
forlenge sin gang oppover i veden forbi sjoens overflate og om 
trematerialenes hardhetsgrad og gjennomsnittstemperatur i sjoen 
kunne influere pa dyrets skadevirkninger. 

For a undersoke dette ble enkelte pmver satt i gang ute i sjoen, 
men det viste seg snart at slike prover best lot seg utfore i akvarium 
plassert i min kjeller med tynne betongvegger, slik at temperaturen 
i akvariet kunne svinge med arstiden; det viste seg imidlertid at 
sommertemperaturen av og til la litt lavere i akvariet enn ute 
i sjoen. 

Som bekjent gar med tidevannet sjoens overflate opp og ned 
langs faste peler, og Teredo's boreganger finnes ofte forlenget opp 
i denne del av pelen, og i batsider finnes ogsa framenden av peleorm
gangen over vanlig lastelinje. Men ved varierende last varierer 
lastelinjen, og en palitelig pmve krever at sjoens overflate holder 
seg ved samme punkt pa pele eller b5.tside eller annet trevirke 
sa lenge forsoket varer. I et akvarium kan dette arrangeres. 

Det viste seg at en vaskebalje jeg forst benyttet som akvarium, 
var av jern som gjennom sprekker i emaljen sendte rust inn i sj0en 
i akvariet, og alle peleormer der d0de pa kort tid. Ft annet akvarium 
laget av tre, var heller ikke tilfredsstillende. 

Det var i 1954 at en vel hal v meter lang, hvitemaljert helt 
rustfri vaskebalje kunne anskaffes til akvarium for prover med 
peleorm. 

I september 1954 ble sa pmvestangen A satt pa skd i akvariet 
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Fig. 1. Qalvanisert, rustfri vaskebalje sam akvarium for Teredo mega tara Hanley. 
A: 	Stang av hassel med barken pd, sd naer sam 9 em av nedre ende. Ca. 20 em av 

stangen er under ag resten over sjovannets averf/ate. 
B: Bt 40 em langt lektestyki<e av gran, lagt pd akvariebullnen. 
C og D er l<antral/stenger. Se tel<sten. 

(fig. 1). Stangen var av hassel, diameter 4,5 em og lengde 60 em 
med barken pa, men 9 em av nederste ende var avbarket. 19 em 
av stangen stod under vann, men resten stod over vannflaten. 
I 1953 stod stangen et par maneder ute i sjoen for infeksjon av 
Teredo gjennom den avbarkede ende og ble sa satt inn i et pro
visorisk akvarium av tre og endelig overfort til baljeakvariet i 1954. 

Lektestykket B (2,5 x 4,5 x 40 em) av gran, stod en maned 
i sjoen 1952 for infeksjon av Teredo, deretter i treakvariet og 
overfart til baljeakvariet i 1954. 

Lekten C ble satt ned i baljen i 1955 for akontroIlere eventuell 
ny infeksjon (angrep) i akvariet, og den mer massive lekte D ble 
satt ned i 1957 med samme kontroIlerende formal. 

Sjovann ble skiftet et par ganger i sommerhalvaret og eIlers 

etter hvert fylt pa, slik at sjovannet aIltid hadde overflaten i samme 

niva. 
Lektestykket B ble lagt inn bl.a. for a supplere data for Teredo's 

vekst og levetid i mykere materiale. 
Det er ikke aIltid greit, ved enkel observasjon, a finne om et dyr 

er eIler ikke er i live. Men for Teredo er det noksa greit. At Teredo 
lever, viser den ved a strekke ut sine siffoer og trekke dem tilbake 
nar de blir irritert f.eks. ved en trepinne. Nar siffoene i rolig sjo 
i uker eIler dagevis ikke kommer ut, er dyret dodt. 

Under hele pf0vetiden i akvariet viste C og D ingen angrep 
(infeksjon) av Teredo, og de observerte siffoer tilhorte derfor aIle 
de opprinnelige dyrene i A og B. Dette ble ogsa stadfestet ved at 
de observerte siffoer, som aIlerede i 1954 var tykke, stadig ble 
tykkere og ved at nye, tynne siffoer i A og B ikke var a se sa lenge 

forsoket varte. 
Det var med stigende forbauselse at de observerte siffoer viste 

at Teredo holdt seg levende ar etter ar slik som disse observasjoner 

viser: 

1954, 10/11: Minst 15 individer i A og B sammenlagt. 


1955, 10/11: Mange lever. 

1956, 2/8: Kun 5 lever i A og minst 5 lever j B. 


1957,21 /11: T ellet i dag 9 levende i A og 4 levende i B. 


1958,3 /4: T ellet i dag 8 levende i A og 3 levende i B. 


1959, 15 /6: Tellet 6 levende i A og 2 levende i B. 


1960,20/10: T ydelig 5 levende i A. 


1961, 3/7: T ellet 3 levende i A og 2 levende i B. 


1962, 15 /5: Tdiet 2 levende i A og 1 levende i B. 


10/9 : T ellet 1 levende i A og 1 levende i B. 
1963, august: Bare litt nytt tremjol pa B. 
1964, hele aret: Ingen siffo synlig i A og B. 

Hvis vi her regner Teredo's levetid i A fra november 1953, da 
stangen stod i sjoen, til hosten 1962, da siste siffo ble observert 
i akvariet, er det godtgjort at Teredo megotara her har hatt en 
n:aksimal levetid 1x1 9 aL 

Regnes Teredo's levetid i B fra sommeren 1952, da dette lekte
stykket la i sjoen for infeksjon, og ut hosten 1962 da et eksemplar 
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Fig. 2. Nedre del av stangen A, torket og klovet med jinsag. rngen ganger er boret 
hoyere enn oPJ> til sjovannets overjlateniva, og i gangene har Teredo megotara 

kunnet leve oPP til 9 ar. Se teksten. 

levde i akvariet, ~ar Teredo megotara her et individ som levde og 
boret i B i 10 a1'. 

21. juli 1964 bie akvariet demontert. A og B bie hengt opp 
til t0rk, og i mai 1965 ble A og B kI0vet med finsag. 

Det var ventet a finne A sa a si oppspist av Teredo i I0pet av 
9 ar, men det sagkI0vde Iengdesnitt viser noe annet. 

Fig. 2 viser at bare ett individ har boret seg helt opp til vannets 
overflate, som Ia inn til stangen der lwor 0verste gang slutter. 
Videre ser vi at blant 5 individer, som levde i A sa sent som 
i 1960, har til da kunnet leve under meget sterkt redusert ernrering 
(gnaget tre). 

Om denne reduserte skadevirkning pa treet skyldes sterkt 
begrenset trevirke, lite stimulerende sj0vann i akvariet eller noe 
nedsatte sommertemperaturer, hver for seg eller sammen, kan intet 
sikkert sies. Men andre pr0ver har vist at under normale forhold 
i sj0en avtar de arlig utgnagede gangiengder med vedens h ardhet 
(hassel er hard) og med synkende temperatur. Det disponible 

-	 .~ 

. 

L.~ 	
' : '- -:-":::-;';;<h-:qr" " ..,:".... ,', 	 "" ~. 

Fig. 3. 

I; Lektestangen B torkel og klovet 111ed jinsag. 


II; 	Halv lektel engcle 111ecl tycleligere gangsystem. Hoveclgangen viser at clet borencle dyr 
har mudd sin gang ca. 2 111m innen(or lekteenden og cleretter ogsa gnaget sma 
nisjer f0r clen docle etter 10 ars leveticl. Se teksten. 

materiale for Teredo i A innskrenker seg til den 9 em lange av
barkede endedel og den 10 em lange del av stangen med bark, 
Teredo gar aldri inn eller ut gjennom uskadet barklag. 

, 
Fig. 3, I, er de sagkl0vde midtflater av hele lektestykket B, og 

fig. 3, II, er en noe tydeligere detaljert gangfigur i den ene halvdel 
av flaten. Dyret som la i den lengste og videste gang, hadde na 
siffoapning midt pa lektestykket og var den siste siffo som kom ut 
og som viste nytt tremj01. Vi ser at gangen til dette dyret gar fra I midten av lektestykket og ut mot enden av det, men da 2 mm var 
igjen av enden som fast yegg, snudde dyret her. Pa tilbakeveien 
har det ofte boret halvkuler ut mot lekteveggen uten a gnage hull. 
At gangen her i granved er lenger enn i A av hassel, var ventet. 

Denne ovennevnte gangen i B viser i lengde og tverrsnitt at 
dette dyret til det siste har 0ket sin vekst og at det var tremateriale 
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IgJen Foran hodeenden. Nar det likevel trakk sine siffoer inn for 
godt, ma det v~re grunn til a tro at alderdom her var bestemmende 
fakror og at dyret c!ode en naturlig alderdomsdod etter 10 ars 
levetid. 

Som resulta~av proven kan framheves: 
At Teredo megotara kan leve som skadedyr pa trevirke i 

sjovtnn i akvarium opptil 10 ar. 
At Teredo megotara i akvarium ikke borer sin gang i veden 

hoyere opp enn t il sjovannets permanente niva . 
At det utgnagede volum avtar med tremateria lenes hardhets

grad og nedsatt sommertemperatur. 
At Teredo megotara klarer seg i et akvarium m,=d helt stille

sraende sjovann. 
Idette akvarium har derimot Teredo megotara ikke forplantet 

seg. 

Summary 

I. 	 The Woodborin~ Mollusc Teredo megotara Henley ca n live in wooden 
rnaterial in seawater in an aquarium for up to ten years. 

2. 	 Teredo megotara does not continue its boring into wooden material protruding 
above a permanent sea level. 

3. 	 The experiment in the aquarium corroborates results of experiments made 
in the sea: the borings of T eredo megotara decrease according to the hardness 
of the wood and the- falling temperature throughout the summer. 

A uthors address: 

Lovik pa Sunnmore . 
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Funn av Gammarus duebeni Lilljeborg 
i ferskvann i T r0ndelag 

Kjell O fstad og John O. Solem 

Qammarus duebeni ble i august 1965 funnet i innsjoen Storvannet 
i Agdenes kommune i Sor-Trondelag. I Norge er d en ellers i h elt 
overveiende grad funn et langs kysten, i de sma vannpytter vi finner 
de fleste steder like over havets niva. Den finnes ogsa pa selve 
stranden, gjerne under tang og ste in som periodevis torrlegges og 
pa ganske grunt vann ut til ca. 1 meters d yp. Den ser ut til a unnga 
rent sjovann og fin nes hypp igst i tukter og laguner som har mer 
dler mindre tilfo rsel av ferskva ;m. 

Av de fleste forskere karakteriseres Q. duebeni som en brakk
\-an:1sform, men mer betegnende er kanskje en karakreristikk av 
Fonman (1951), som sicr at dette bare er riktig i den forstand at 
arten pa den atlantiske kyst mest forekommer i omgivelser som er 
mer eUer rnindre influert av ferskvann. Han mener imidlertid det 

Fig. 1. qammarus duebeni Lillj. ira Storvannet. Foto : John Solem. 
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ikke er riktig at den er karakteristisk for typiske brakkvanns
omd\.der med mer eHer mindre konstant saltholdighet, og heHer 
ikke i den forstand at den skuHe v<ere avhengig av brakkvann. 

Mest betegnend e for arten er dens meget store 0kologiske 
valens, idet den kan leve og formere seg under sterkt varierende 
milj0forhold, og Forsman mener dette i h0Y grad har preget artens 
nav<erende utbredelse. Nar det gjelder kystforekomstene i Fen
noskandia, finner han at arten bare er typisk for steder m ed 
varierende saltholdighet. At G. duebeni i dag er typisk for lokaliteter 
med slike ekstreme milj0forhold, setter flere forskere i forbindelse 
med at den viser liten konkurranseevne overfor andre n<erstaende 
arter. Selv om den i og for seg kunne leve under andre og mer 
konstante forhold, antar man at deo her er konkurrert ut av andre 
Gammarus-arter med mindre toleranse overfor variasjoner i milj0et. 
Disse har derimot ikke kunnet bre seg til de lokaliteter som i dag 
er typiske for G. duebeni. Om disse forhold henvises til f.eks. 
Hynes (1954, 1955) og Segerstrale (1950). 

I Fauna 1959, nr. I, har Jan 0kland gjennomgatt de viktigste 
funn nar det gjelder artens geografiske utbredelse, og gir ogsa en 
utf0rlig oversikt over de forskjeHige 0kologiske data som er funnet 
for denne arten. En utmerket sammenstilling av 0kologiske data 
for G. duebeni finnes for 0vrig i en monografi utarbeidet av Kinne 
(1959). 

Artens utbredelse og biologi i Fennoskandia er ellers s<erlig 
unders0kt av Forsman (1951) og SegerstraIe (1946, 1948, 1950). 

Gammartls duebeni er mest typisk utbredt som kystform i strand
pyttene (rock-pools), men eHers i brakkvannsmilj0 med ganske 
sterke svingninger i milj0faktorene og i strandsoner med grus og 
rullestein. Den finnes langs hele den atlantiske kyst fra Nord-Sibir 
(Kanin-halv0ya), S0rover til Normandi, og pa kysten av De britiske 
0yer. Funn som er rapportert fra Svartehavet, synes tvilsomme, og 
en oppgave fra Spania viste seg a v<ere feil. Det dreide seg her om 
Gammarus [ocusta aequicauda Martynov. 

I utbredelsesomradet utenfor Fenniskandia har G. duebeni ogsa 
ganske lenge v<ert kjent fra rene ferskvannslokaliteter, f.eks. fra 
Irland, Isle of Man og 0yene nord og vest for Storbritannia. For 

det meste dreier det seg om forekomster i rennende vann, men fra 
Irland er den ogsa kjent fra innsj0er. 

St0rre forekomster av G. duebeni i ferskvannsomrader i Fen
noskandia er tidligere ikke angitt, bortsett fra nedenfor nevnte funn 
av Jan 0kland og Karen A. 0kland, der forholdene ptl lokalitetene 
va r noe spesielle. Forsman (1951) konkluderer med at arten ikke 
synes a leve og formere seg i Fennoskandia under rene ferskvann~
forhold selv om enkelte eksemplarer leilighetsvis kan finnes 
ferskvann. Denne konklusjon mener han ogsa gjelder for et funn 
fra Kanin-halv0ya som refereres fra Segerstrale (1948), idet det her 
bare var 8 eksemplarer, og funnstedet var un0yaktig angitt 

Kart nr. 1. Ferskvannsfunn av q. duebeni Lillj. i Norge. 
Pilen viser funnet i Storvanllet i Agdenes. 
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I Norge er Q. duebeni hittil funnet 2 ganger i ferskvann.]. 0kland 
(1959) fant den i en gmft ved Borrevann 3 km sorvest for Horten, 
og Karen A. 0kland (1965) fant den i en pmve tatt i elven fra 
]egervannet i Lyngen (Troms fylke, Karlsoy herred), se kart nr. l. 

Ingen av disse funn kan imidlertid ansees som typiske fersk
vannsforekomster. I tilfellet med Borrevann viste analyser et sa 
hoyt innhold av salter og klorioner (se tabeU 3) at ]. 0kland selv 
mermest karakteriserer vannet i gmften som brakkvann, noe han 
setter i for bind else med at det i omgivelsene var store avsetninger 
av marin leire. I selve Borrevann, hvor en har ferskvannsforhold, 
ble det ikke funnet Qammarus. ]. 0kland er tilb0yelig til a betrakte 
funnene i gmften ved Borrevann scm en relikt forekomst der 
Q. duebeni har hatt eksistensbetingelser kanskje nettopp pa grunn 
av vannets noe ekstreme innhold av ioner om man ser pa stedet 
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Kart nr. 2. Oversiktstegning ova omradet i Agdenes der Qammarus duebeni Lillj. 
bLe fwmet SOmmeren 1965. Finnestedet er lllerket llled x . 

som ferskvannsomr~de. Nar det gjelder funnet i e1ven nedenfor 
]egervannet i Lyngen, kan en her ga ut fra at det dreier seg om 
rent ferskvann, selv om det ikke foreligger vannanalyser. Avstanden 
til sjoen var imidlertid sapass kort, ca. 2-300 m uten scerlige 
hindringer, sa det kan vcere stor mulighet for at det i dctte tilfeUe 
dreier seg om Qammarus som har vandret inn i elven fra strandsonen 
eUer rcerliggende rock-pools, noe Karen A. 0kland selv er inne po 
i sin meddelelse om funnet. 

Biotopbeskrivelse av funnlokaliteten i Agdenes 
Storvannet i Agdenes kommune (se kart nr. 1 og 2) har en 

korteste avstand til den ytre del av T rondheimsfjord en pa ca. 1,5 
km, men langs vannveien blir avstanden vel 2 km og fra finnestedet 
3,5- 4 km. Vannets hoyde over havet er 10 m. Rundt Storvannet 
er det mye dyrket mark, og hele omradet er gammel havbunn. 
Langs strendene ligger skaU av marine muslinger oppe i dagen. 
Strandforholdene varierer'fra berg og stein pa vest- og sydsiden 
til fin sand pi\. nord- og 0stsiden. I en vik i sydostenden av vannet 
ligger det leire helt opp i dagen. Her vokser Phragmites communis 

(se fig. 2), og lenger ute i van net dominerer Myriophyllum sp., med 
innslag av Isoetes sp. 

Qammarus duebeni ble funnet ved dette leiroml'adet i Phragmites 

communis-bestanden. Den holdt seg under steinene i vannkanten 
og like over, og den ble ikke funnet pi\. dypere vann enn 20-50 cm. 
Pa et sted er det litt vannsig fra de ovenforliggende omrader som 
er dekket med lovskog, og her er det derfor en stripe innover land 
som er mere fuktig enn stranden eUers rundt. Idette fuktige beltet 
ble Q. duebeni funnet und er steinene opptil 5 m fra vannkanten, 
og i hele omradet forekom den i et stort antal1. 

Selve det omradet i Storvannet del' Q. duebeni ble funnet, vii vi 
karakterisere som lunt og temmelig godt beskyttet mot vind og 
bolgeslag, mens det av andre, f.eks. Hynes (1955) , hevdes at arten 
bare er funnet i rennende ferskvann eUer i innsjoer pa ste inete 
strender «where there is considerable water movement». 

Undersokelser for a nnne Q. duebeni pa andre steder i Stor
vannet, i Lillevann og i elven fra Lillevann, ga negativt resultat ved 
en befaring 11 /9 1965. Det ble sokt langs strendene med stanghav 
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Fig. 2. Lokalitetsbilcle av jinnestedet ved Storvannet. Foto: John Solem. 

og ved a10fte pa steiner, uten ase noen individer. Fortsatte under
s0kelser rna til for a klarlegge om arten finnes andre steder i vass
draget enn pa den temmelig begrensede lokalitet vi fant den. 

Materialet 
Det innsamlede materialet er plukket under steiner i strand

sonen og bestar av 176 individer. Av disse er det 28 hunner og 
148 hanner. Pr0vene ble samlet inn 6. og 11. september 1965. 
Hunnene hadde en gjennomsnittslengde pa 12 mm. St0rste hunn 
maite 19 mm og minste 8 mm. Hannene hadde en gjennomsnitts
lengde pa 14 mm. St0rste hann malte 19 mm og minste 10 mm. 
Lengden av individene ble malt fra basis av 1. par antenner til roten 
av telson. 

Vi ser at lengdefordelingen er omtrent som tidligere konstatert 
av andre, med de fleste voksne individer fordelt omkring 12-15 
mm og med gjennomgaende st0rre hanner enn hunner. Ingen av 
de funne individer var sa sma at de ikke kunne kj0nnsbestemmes. 
Den skjeve kj0nnsproporsjon (1: 5) skyldes muligens til dels at 
materialet ikke er representativt slik det ble innsamlet og med et 

Tabell 1 med diagram. Fordeling av hunner og hanner etter lengden 

Lengde mm Antall hunner Antall hanner 

8 2 0 
9 1 0 

10 4 5 
11 4 9 
12 2 27 
13 11 32 
14 3 16 
15 0 10 
16 0 8 
17 0 18 
18 0 19 
19 I 4 

Sum 28 148 
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sa lite antall, men kan ogsa tyde pa at milj0faktorer har pavirket 
kj0nnsbestemmelsen. Det er tidligere kjent at Q. duebeni viser 
ganske stcre variasjoner i kj0oosproporsjonen gjennom aret, noe 
som er satt i forbindelse med selektiv d0delighet, men som ogsa 
skyldes at kj00nsbestemmelsen hos Q. duebeni har vist seg a vrere 
avhengig av milj0faktorer som temperatur og saltholdighet. (Kinne 
1953,1959,1963.) 

I det f01gende skal vi gjengi resultatene av vannanalyser tatt 
5 forskjellige steder i det vassdrag der Qammarus duebeni ble funnet. 
De kjemiske anal).-ser er utf0rt av Norsk Institutt for Vannforskning, 
mens surhetsgraden ble malt pa stedet med batteridrevet ph-meter 
Metrohm E-280 A. Det ble tatt vannpr0ver og spesifikk lednings
evne ble malt samme dag med Metrohm konduktometer E-182. 

Stasjonene er avmerket pa kart Dr. 2. 
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Tabell 2. Vannanalyser av overflateprover Era undersokelsesomdidet 

, 
K *)- I i SiO ., IHardh ./ CaO I MgO ICl SO.- - - totalStasjoner pH

I mg/ l mg/l I mg/l mg/ l mg/ l mg/l 19° 

I. G. duebeni 10k. 20,3 I 5,5 I 0,88 

2.2. 	 Till0pseJvTill0pseJv 0st0st ff .. 
GG.. dllebenidllebeni 10k10k.. ~I O,OS ! 0,96 

3. 	 Vestenden av 
Storvannet 17 ,8 1 5,0 i 
---1--- --

4. 	 Lillevann ____ 1-"~5_ 1~1~
5. 	 Elv Era 

Lillevann 28,2 \ 7,1 \ 8,6 

9,5 8,2 0,94 7,088,0 =._- --_ . 

' 	 3,8 1 "' 10,65 I 35,4 '
I I I 93,9 I 7,2 

--.- - 1--,--,- 
1451~ --""'- --"'--1 ,8 i---"'

1 15,0 11,5 I 2,5 113 1,3 1 7,8 

* 90 - 6 ! - I - I) K 1 : (n . 10 0 un . em ) 

Tabell 3. Sammenligning av hydrografiske malinger fra Storvanne t 
med J. 0kland (1959) og Hynes (1954) 

Cl CaO MgO K pHLokaliteter mg/ I mg/ l mg/ l-. -. -. 

I 88,0Storvannet 20,3 \ 8,2 0,94 7,3 
Sept . 1965 I 19°I ! 

45-68 I 25-202 653,4-3878,0 7,2-8,8Gr0ft med G. duebeni 150- 11 20 
1 

0k1and (1959) Tab. 1 18° 
! 

Hynes 1954 Tab. 6 Ca++ 1 Mg++ 
April 1950 29- 97 16- 92 3,0-7,8 176- 595 
Manx - stream I 

I I I
Hynes 1954 Tab. 7 
April 1952 5,7-21,8 243-530 
Manx - stream 

36-79 I 22- 116 

i 
Hynes 1954 Tab. 8 
August 1952 465- 725 
Streams on the 
Lizard peninsula 

60- 8791 - 209 I 18- 60 

Hynes 1954 Tab. 9 
122- 158 48- 67 -~ 7,5-7,6565-756Januar 1950 

_ ._-

Diskusjon 
Med dette funn av Qammarus duebeni er arten for forste gang 

pavist i en innsj0 i Norge, og savidt vi kan se - ogsa i Fennoskandia. 
Vannanalysen fra lokaliteten viser at det er rent ferskvann pa stedet, 
og - som en ser av tabell 3 - er innholdet av Ca + +, Mg+ + 
og CI';' -ioner samt spesifikk ledningsevne i Storvannet lavere enn 

i noen av de andre oppgavene. 
At det her dreier seg om en virkelig ferskvannspopulasjon av 

Q. duebeni, lar seg kanskje ikke ugjendrivelig bevise med det 
foreliggende materiale. Individer i forplantn ingsstadium er ikke 
pavist, og h eller ikke tidlige ungstad ier av arten. A forklare det 
angitte funn ved a si at de individer som fantes pa lokaliteten har 
vandret opp i vassdraget fra sjoen via Lillevann, kan kanskje vrere 
teoretisk m ulig i og med at vannveien nedenfor lokaliteten ikke 
viser noen alvorlige hindringer pa den ca. 4 km lange strekningen. 
Vi holder imidlertid denne forklaring for lite sannsynlig og mener 
at funnet mer virker som en isolert, relikt forekomst. Den store 
rikdom av individer pa lokaliteten taler ogsa for et slikt syn. 

I ut!opselven fra Lillevann og i munningsomradet ble det 
dessuten tatt stikkpr0ver for a finne Qammarus . Det viste seg at 
Qammarus bare fantes i de nederste 60-80 m av elven, og det var 
bare Q . salinus Spooner som ble funnet og ikke Q. duebeni. 

Hynes (1955) bemerker at Q. duebeni har en temmelig begrenset 
utbredelse i omrader der den finnes i ferskvann og mener dette 
indikerer at arten ktever meget spesielle 0kologiske betingelser 
i ferskvann. Et slikt syn harmonerer forsavidt med den svrert 
begrensede forekomst av arten ogsa vi hittil har konstatert. Den 
begrensede utbredelse av Q . duebeni settes ogsa, som tidligere nevnt, 
i forbindelse med at d en synes a vrere svrert 0mtalelig for kon
kurranse fra andre Qammuru~arter. Vi har i dette tilfelle ikke 
funnet andre arter av slekten sammen med Q. duebeni. 

Om forholdet mellom Q. duebeni og Q. lacustris Sars sier H ynes 
(1955) at disse to er funnet sammen i Irland, og da Q. lacllstris er 
vanlig her i landet, bor en vrere ktitisk nar en gjennomgar Qammarus

materiale, srerlig fra kystomrader. Det er ikke utelukket at en 
kunne finne artene sammen ogsa her i landet, siden na Q. duebeni 

er funnet i en innsjo. 
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Fortsatte unders0kelser viI bli igangsatt for a fa bedre opplys
ninger om livssyklus for Q. duebeni pa den lokalitet som er beskrevet, 
og ogsa tlere data om dens utbredelse i omradct enn det var mulig 
a fa ved unders0kelsene h0sten 1965. 

Tillegg 
Etter at manuskriptet til denne meddelelse var ferdigskrevet, er 

det kommet inn et par nye opplysninger om G. duebeni som kan 
ha sin interesse, og som derfor skal nevnes i korthet. 
1. 	 Det er ved senere innsamling fra lokaliteten i Storvannet ogsa 

funnet ungstadier av Qammarus og hunner med egg i rugeposen. 
Dette skulle st0tte var tidligere antagelsc om at lokaliteten har 
en egen populasjon som lever og formerer seg pa stedet, og at 
det ikke dreier seg om innvandring fra sj0en. Det har hittil ikke 
vrert tid til a bearbeide dette materialet nrermere. 

2. 	 En pmve av Qammarus fra Kirkdalsvann pa Fmya, tatt sommeren 
1962, er tilsendtoss til bestemmelse. Det viste seg a vrere 
Qammarus duebelii. Ogsa her nnnes altsa arten i ferskvann. 
Nrermere data om denne lokalitet foreligger imidlertid hittil 
ikke. 

Summary 

Qammarus duebeni Lilljeborg recorded in a Norwegian freshwater lake 

In August 1965 Qammarus duebeni Lilljeborg was recorded in the lake Storvann 
on the coast, a little south of the mouth of Trondheimsfjord. The lake is located 
in the Agdenes area, Sor-Trondelag county (see maps 1 and 2). This is the first 
time a population of the species is recorded in a freshwater lake in Norway 
or, as far as we know, in Fennoscandia. Previous findings are from brackish 
water localities, or from localities where migration from brackish or salt water 
cannot be excluded. 

The distance from the sea to Storvann is 2 km, whereas the locality where 
Q. duebeni was found, is about 4 km from the coast. Altitude is 10 m above 
sea level. 

The localiry was clay area, where Q. duebeni was found hidden under stones 
down to about 0.5 m below water level, and on the shore, up to 5 m away from 
water line. The area was fairly moist, due to water trickling from higher land. 
Vegetation in the locality was mostly Phragmites communis, and, further out, 
Myriophyllum sp. with some Isoeres sp. The place seemed fairly well sheltered 
against wind and waves. 

Q. duebeni were numerous under stones over the whole area, and 175 
specimens were sampled, put in 70 % alcohol. and later examined in the labora 
tory (see Table J). Table 2 gives analysis results of water taken at the surface, 

and Table 3 shows a comparison with figures given in other records ofQ. duebeni 
in freshwater areas. 

Although breeding specimens or newly hatched young were not found, we 
claim that the findings represent a true freshwater population and further we 
consider it an isolated relict population, since Q. duebeni was recorded nowhere 
else in the river system. No other Qammarus-species were recorded in this water 
system except in the lowest parts, where Q. salinus Spooner was found 60- 80 m 
above the outlet. 

Note: 
After the manuscript was completed, two further findings were recorded. 

1. 	 Newly hatched young and ~ ~ with eggs in the marsupium have been found 
at the Storvann locality. This supports our suggestion that this locality has 
a true freshwater population ofQ. duebeni. An explanation based on migration 
from the sea can in our opinion be excluded. 

2. 	 A new locality in the lake Kirkdalsvann on the Froya island outside Trond
heimsfjord has been found. According to our information, this is a fresh
water lake, but no further investigations of this locality have been made as yet. 

Authors address: 

Norges Lrererhogskole, 

Trondheim. 
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Rovterne observert i Norge 

Anders Klemetsen 

En adult rovterne (Hydroprogne caspia (Pall.), for synonymer se 
Witherby 1949) ble den 21. juli i ar observert i Versjosundet pa 
N0tteroys vests ide (Vestfold). Fuglen floy i 15-20 meters hoyde 
med strak kurs ut fjorden (sydover). Observasjonen ble foretatt 
med kikkert pa 40-50 meters avstand, i godt observasjonslys. 

Sa vidt en kan se av litteraturen, er dette forste sikre observasjon 
av arten i Norge.* Riktignok nevner Collett (1866, p. 16) at den ble 
observert med «fuldsta::ndig Sikkerhed» av sogneprest Schlibeler 
pa H valer i 1839. Dette ble tatt opp igjen av Norderhaug (1958) 
i dette tidsskrift, hvor han spor om denne gamle observasjonen 
siden er blitt oversett. Redaksjonen (ved konservator]. Fr. Willgohs) 
svarte imidlertid da at arten ikke kunne regnes som norsk fugl, 
fordi observasjonen ikke omtales av Collett selv senere, noe som 
tyder pa at han siden har ansett den som tvilsom. 

Den foreliggende observasjon anser jeg imidlertid for sikker, 
pa grunn av at jeg under et kurs i den finske skja::rgarden i mai i ar 
la::rte arten godt a kjenne, slik at jeg ikke var i tvil nar jeg na fikk 
se den i Norge. Det var dens karakteristiske, hese, korte skrik 
som gjorde meg oppmerksom, sa jeg fikk opp kikkerten og fikk se 
det kraftige, rode nebbet som i forste rekke skiller den fra andre 
terner. 

Egentlig er det merkelig at den ikke er sett sikkert i Norge 
tidligere, tatt i betraktning at den hekker i 0stersjoen Cse fig.), og 
tidligere har hekket i Bohuslan, ved Vanern og flere steder i 
Danmark (Salomonsen 1963, p. 288-289). Dessuten har den va::rt 
regelmessig sommergjest i Danmark i arene etter krigen, og er sett 
i innlandet i Sverige opp til Dalarne (Salomonsen loc.cit.). Likesa 
angir Peterson et.al. (1960, p. 194) at den er sett i storstedelen av 
Europa, noe som tyder pa at den streifer ganske vidt omkrlng. 

Det virker derfor usannsynlig at den ikke skulle kunne fore
komme ogsa i Norge fra tid til annen. En na::rliggende forklaring 
syncs a va::re at den nok finnes, men at den ikke er observert fordl 
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Rovternas geografiske utbredelse. Etter Voous (1960). 
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den - ihvertfall pa avstand - lett tas for en make (se nedenfor). 
Rovtema har en nesten kosmopolitisk, men sterkt diskontinuer

lig utbredelse (se fig.). Av de dyregeografiske regioner er det bare 
Syd-Amerika og Antarktis som mangler den. En lignende utbredelse 
finnes for 0vrig hos tlere andre temer (se Voous 1960). D en er en 
trekkfugl, som fortrinsvis overvintrer i tropene, ofte ved ferskvann. 

Optimal hekkebiotop er lave sand- eller grusrev, men lave skj rer 
brukes ogsa (Bergman 1963). Oftest hekker den i kolonier pa tlere 
hundre par, men ogsa enkeltvis blant maker. Arten er i h ekketiden 
svrert f0 lsom for menneskelig pavirkning, det skal ikke mye til fo r 
hele kolonien tlytter (Bergman op.cit.). 

Den er en nesten ren fiskespiser (sa navnet kan lett virke 
misvisende). I Finland lever den vesentlig av brasme, abbor og 
sild. Byttet tas som regel ved styrtdykking, slik som hos yare 
vanlige temer. Fiskeplassene kan ofte ligge 20- 30 km fra koloniene. 

Hvis en f0rst er oppmerksom pa den, skulle den vrere lett 
a kjenne. Den er den st0rste av alle temer, storre enn en fiskemake 
og noe mindre enn en sildemake. Farver og form er omtrent som 
hos yare mindre terner, men halen er forholdsvis kortere, idet de 
ytre styrefjrer ikke er spesielt forlenget. Den har sorte ben og et 
svrert kraftig, mdt nebb. Karakteristisk er ogsa det f0r nevnte 
hese, korte skriket som ofte h0res n ar den £lyr. Flukten minner 
mest om en makes, selv om den «klipper» noe m er enn maken e 
gj0r. Farveplansjer av arten finnes bl.a. i Vik (1956), Peterson et.al. 
(1960) og Haftom (1962). For en nrermere beskrivelse av dens 
biologi henvises til Bergman (1963). 

Som konklusjon fremheves igjen at det ikke er umulig at 
rovterna snart viI sees igjen i Norge, hvis bare fugleinteresserte er 
oppmerksomme pa den. 

Summary 

Caspian Tern, Hydroprogne caspia (PaiL), observed in Norway 
An observation of an adult Caspian Tern at Notteroy, county of Vestfo ld, 

is reported . This is the first certain record of the species in Norway. 

Authors address: 
Zoological laboratory, 
University of Oslo, 
Blindern, Oslo 3. 
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Observasjoner av tjeld ved ferskvann 
Odd Halvorsen 

Tjelden blir regn~t for a veere en karakteristisk k ystfugl. H er 
i Imdet ruger den vanlig la!1gs hele kysten fra H valer t il gre:1sen 
mot Russland (L0venskiold 1947). Leilighetsvis er den ob3ervert 
ogsa i innlandet, da s:erlig i trekkper io:lene (L2lvenskiold op.cit.) , 
men den er ogsa funnet h ekkende ved ferskvann , bade h er i lan:let 
(Collett 1921 , Bernhoft-03a 1944, L0venskiold op.cit. , H olgersen 
1950) og i Sverige (Jyllman 1960, Ernholdt 1961). H aftorn (1958) 
hevd er at tjelden er i ferd med a bre seg innover i landet pa sa mme 
mate som f.eks. vipa (Vcpel1us vanellus) og storspoven (N ~(m'2nius 

arquata) har g-jort. 
Det er mulig at en slik ekspansjon na er i utvikling i et omrade 

av Glomma i 0stfo ld, neermere bestemt i elvas hovedl0p gjennom 
kommunene Tune og Varteig, fern til ti kilometer nord for 
Sarpsfossen. Her er Glomma relativt smal (500-200 m) og hurtig
fl ytende. Omgivelsene er helt preget av dyrket mark, neermest elva 
er det gressbakker. Elvekanten er for det m este leiret. Det er ogsa 
mange holmer og skjeer i denne delen av Glomrr..a. 

Idette omradet observerte jeg tjeld for f0rste gang va ren 1964, 
men folk pa stedet hevder at den kom til omradet i 1962/63. 
Gjennom va ren og sommeren 1965 har jeg bes0kt denne delen 
av G lomma gjentatte ganger , og har ved de fleste anledninger sett 
tjeld (tabell 1). Hvorvidt tjelden hekker i denne lokaliteten, kan 
en ikke si noe sikkert om, da reir ikke er ph'ist , men o bservasjonene 
kan t yde pa at h ekking har funnet sted. 

Om en sammenligner denne biotopen md andre der tjelden 
hekker, skiller den seg fra de fl este ved at den er en fe rskvanns-

Tabell 1 

Observasjoner av tjeld (Haematopus ostralegl1s) ved Glomma 1965 


Observations of Oystercatchers by tlte River QlomlllCl 1965 


CA) 28/3 18/4 2/5 8/5 15/ 5 25 /6 26/6 3/7 4/7 6/ 7 7/8 8/8 20/8 21/8 

(B) o 0 2 2 3 5 5 2 5 0 0 o o 
(A) Daro (Date) . 
(B) A ntall tjeld observert (Number of Oystercatchers observed). 
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biotop. Seerlig spesielt synes det a veere at rjelden i d ette tilfelle 
har stiitt seg til ved en ely. 

Sammenligner en den delen av elva som tjelden har valgt som 
tilholdssted, med partiet ovenfor og nedenfor, skiller det seg seerlig 
fra disse ved at G lomma her er smalere og rikere pa hoImer og 
skjeer. Det er kjent at tjelden ogsa ved kysten foretrekker omrader 
med holmer og skjeer, og det er da rimelig a tro at d ette forholdet 
ogsa her har va::rt av viktighet med hensyn til valg av biotop. 

D et at tjelden na 0yensynlig er i ferd med a etablere seg i dette 
omradet, kan settes i forbindelse m ed den generelle tendens arten 
na viser til a ekspandere fra kysten mot innlandet (Haftorn op.cit.). 
Rodstrbm (1965) har registrert at tjelden hekket i et betyd elig 0ket 
antall i Bohushins nordre skjeergard i 1964 og 1965. D et er derfor 
mulig at tjelden har s0kt til omradet i Glomma ogsa pa grunn av 
et 0kt konkurranseforhold ved d en utenforliggend e kyst. 

Sun~mary 

The Oystercatcher (Haematopus ostra legus) is repo rted from a locality in 
the River Glomma's ma in course about fi ve to ten km north of the town Sarps
borg. It is supposed that this habitat has been preferred for its richness of islets 
and rock~ , co mpared with the rest of the rive r in this area . No nest has been 
found, but the observations (Table 1) suggest that breeding has taken place. 
The presence of the Oystercatcher in this locality is seen in connection with 
the general tendency this species has shown to occupy inland localities (Hafto rn 
1958), and the increase of the Oystercatcher popul atio n reported from the 
skerries of Northern Bohuslan (Rbdstrb m 1965). 

A uthors address: 

Zoological laborarory, 

University of Oslo, 
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Smanotiser 
Knekkand 

19/6·66 kl. 1900 observerte jeg et knekkandpar i den sydvestre en::le av 
0srensj0va nner. Som amat0rornito log foretar jeg dnglig observasjoner i dette 
va nnet , og det er den eneste gangen jeg hal' sett denne andearren cler. 

Summary 

A pair of Garganey (Anas querquedula) was observed 19/5·66 on the lake 
bstensjbvann. 

M on en Unger 

Observasjoner av stillits Rogaland 

I de s iste il l' er det gjort en del observasjoner av stillits (CardLlelis cardueLis) 
i Rogaland og her skal omtales noen av demo 

I ilt'enes lop h0rte jeg pa Ornitologisk Stasjon pa Jaeren et par ga nger under 
h0sttrekket lokketoner av stillits. Men da det samtid ig foregikk et st0\'l'e trekk 
av finkefuglel', fikk jeg a ldri sc noen still its og satte derfor sp0rsm,dstegn i 
journalen. 

Gjennoll1 en forbi ndelse "ar cane!. real. Gunnar Licl s,\ clskverdig a skaffe 
meg et par stillitser som kunne nyttes so m lokkefugier. Og i 1965 ble clet stiitt 
fast at det var denne art jeg hadde hort p& Revtangen. For den 10. oktober slo 
en still its seg ned ved lokkefuglen. Og den l. mai 1966 holdt en syngende hann 
seg i planrningen ved stasjonen. Samme dag sa Svein Efteland to ganger er 
eksemplar ved Horpestadvatnet ca. 5 km S0r for Reve. Muligens kan del' ha 
vrert det samme individ som jeg iakttok den dagen. 

I juni 1965 stIes 2 stillitser pa Tjensvoll ved Sravanger. Vedkommende som 
oppdagct fuglene, val' ikke et 0yeblik k i tvil om at det var denne art da jeg viste 
fram mine tamme still itser. 

Fra omkring midten av januar og mover i februar 1966 Sc\ fl ere personer 
en t10kk pii 10 eksemplarer som nesten daglig streifet omkring pa en mark noen 
hundre meter vest for Nrerb0 jernbancstasjon ph Jaeren. Fuglene forsynte seg 
med fr0 av tistler som stakk OPP av sn0en . Flokken ble ogsa observert et par 
ganger i 10pet av mars. En gang av gymnasiast Anders Cederlov, men da var 
flokken pt\ 7. Videre ble 2 stillitser sett i en hage inne i Stavanger omkring 
midten av mai 1966. Av tidligere observasjoner kan nevnes noen som ble gjort 
i januar februar for en 3- 4 ar siden, men det har ikke v>ert mulig a fa oppgitt 
n0yaktig "rstall. Vcd Store·Stokkavatn ved Stavanger holdt det seg da under 
en sn0periode 5 stillitser. De ,i t fro av planter som stakk opp av sn0en. Kanskje 
V<1t det den sa mme t1okken. 

Fra Rogaland foreliggcr en fUl1n som viser at arten har hekket pa v'lre kanter. 
En ikke helt t1yvedyktig unge ble funnet av Torleif Jonassen den 17 . jl1li 1965 
ptl Mossige i Time pi" J>eren. 

Noe som ogst\ tyder P'> hekking, cr at Otto Bjellancl i jl1li 1965 S'I 3- 4 stillitser 
i Marvik ved Sal1cls(jordcn. Og N. H. T uastad opplyser i brev at han i a ugust 
1964 iakttok en liten flokk i Hogganvik i Ryfylke. Han haddc godt h0ve til 
" betrakte fuglene som forsynte seg mecl fm av 'Ikert istel. Oct l.ot til 'I v>ere en 
familie, skrive r TlIastad. 

En del andre observasjoner fra Rogaland er omtalt i Sterna, hefte I, 1966. 
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Summary 

Observations of Goldfinch (Cardue/is carduelis) in Rogaland 
During recent yea rs a number of observations have been made of Goldfinch 

near N>erbb on Jferen, at }'10ssige, in Marvik near Stavanger, and Hogg'lnvik 
in Ryfylke. 

A. 13ernhoJ't·Osa 

Flinn av spissnutet frosk ved Fredrikstad 

Den 8 . mai 1966 unders0kre jeg dyrelivet i en myr i Bj0rndalen like nord 
for Freclrikstad. Jeg fant da en god del froskeegg som skilte seg tydelig ut fra 
de jeg tidligere hadde sett i disrriktet. Eggklumpene var sma og 11\ pa bunnen 
av grunt vann. 

Samme natt bes0kte jeg myra igjen. Forllten noen van lige frosker, som 
kvekket mecl en snorkelignende Iyd, sa jeg noen mindre frosker, som sang 
helt annerledes. Kvekkingen bestod av hurtige boblende Iyder, - plopp 
plopp - plopp - , omtrent som nar man t0mmer en flaske. Toneh0yden 1,\ 
mellom froskens og paddas. Jeg fanget 3 av disse froskene, som alle viste de 
sa mme karaktertrekk, og sendte en av dem til Zoo logisk Museum i Oslo, der 
den bie bestemt til sp issnutet frosk, Rana arvalis. 

Myra ligger s0rvendt og apent. Den har klart, grunt vann, frodig vegetasjon 
og stabil vannsrand. Dyrelivet er rikt bade i og omkring den. Saledes gyrer vanlig 
frosk, liten sa lamander og padde del'. Jeg observerte en god del sp issnutete 
hannfrosker natt til 9. maio Noen fa van lige hannfrosker ble ogsa sett, men disse 
var i avgjort mindretall. Gytesesongen for den vanlige frosken var dessuten p,\ 
dette tidspunkt sa a si avsluttet. 

En uke senere foretok jeg en opptelling av eggklumper pa gyteplassen. Jeg 
fant omkring 50 klumper av spissnutet frosk, mens den vanlige frosken var 
representert med ca . 20. 

Under gytetiden ble det ogsa observert spissnutct frosk pa forskjellige steder 
i og omkring Fredrikstad: Pa Kraker0Y, i Ons0Y, i 0stre Fredrikstad og ph en 
holme i skj>ergllrden, men ingen steder i sa stort anrall som i Bj0rndalen. 

Spissnutefrosken er ikke tidligere kjent fra Fredrikstad·distriktet. I 0stfold 
er den ellers tatt pa Hvaler og i Aremark. Funnene i den siste tiden i 0yeren, 
Skien og Mandai (Fau na 1963 S. 36 og 1965 S. 140) tyder pa at den er vanligere 
enn antatt. Vnre to froskearter er meger like. Den spissn utete frosken er mer 
sky enn sin fetter og vii ha vann mecl sterk bunnvegetasjon. Dens strenge krav 
til gyteplass gjor sitt til " konsentrere dens utbredelsesomd\der. Dette er nok 
en av grunnene til at den kan opptre i stort antall pa en plass, mens den kan v>ere 
fullstendig ukjent pa steder i n>erheten. Det er i det hele tatt storr behov for flere 
opplysninger og observasjoner om dens utbredelse i Norge. 

Summary 

Moor frogs found near Fredrikstad 
In Bjbrndale ll north of Fredrikstad, several moor frogs were found during 

the breeding season (May 1966). At the same time this frog was observed in 
clifferent places near Fredrikstad. This species is known from localities on both 
sides of the Oslo fjord and from MandaI. Identification was made at the Zoological 
Museum in Oslo. 

10m Enger 
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Hjort i Hovin i Telemark 

I juli 1966 fortalte innehaveren av Vatnali kafe i Hovin undertegnede at han 
h0sten 1965 sa en hjort (Cervus elaphus) ved Urdalsveien pa Hovinheia. D yret 
hadde ikke gevir. 

Summary 

In the autumn 1965 a red deer (CeH'11S e1apJllI.\) was observed in Hovin in 
Telernark. 

Henning Dunker 

Bokanmeldelser 

G. BACCI: Sex Determination . 

Pergamon Press, Oxford, Londo n. 

306 S. Pris 84 sh. 


I folks bevissthet h ar problemet kj0nnsbestemmelse alltid hatt stor plass 
t'ordi det e!' av de «naere ting» for a ile som far barn. Men denne boken er ikke 
lesning for folk flest. Den ligger ph et sa 110yt vitenskapelig niva at dee er hoved· 
fagsstudenrer i biologiske fag, og medisinere og veterinaerer som kan lese den 
og virkelig ha utbyrte av studiet. Den f0rer inn i bade klassisk og moderne 
oppfatning av kj0nnsbestemmelsens mekanikk og tar med i diskusjonen resultate r 
publisert helt frem til 1964. I et appendix nevnes en dellitterarur av senere dato, 
og det gis en orientering om i hvilken retning dagens forskning gar p1\ dette 
felt. En liste med forklar ing av fagtermini hjelper en i lesningen, og en fyldig 
litteraturlisre f0rer oss inn i det veil av litteratur som er publisert pa omradet. 

Rolf Vii< 

CHR. P. RAVEN: An Outline of Developmental Physiology. 

Pergamon Press, Oxford, London 1966. 

230 S. Pris 30 sh. 


Den f0rste utgave av denne boken kom pa tysk i 1948 og pa engelsk i 1954. 
Denne nye urgaven er ajourf0rt med litteratur fram til midten av 1965. 

Boken er menr a gi en enkel innf0ring i det saksomrilde tittelen angir. Den 
er ikke opprinnelig skrevet so m laerebok, men hos oss ville den nok vaere e n 
verdifull st0tte for zoologi-studenter under studiet av den alminnelige zoologi. 
Fremstillingen er klar, illustrasjonene mange og til dels gode, og en forho ldsvis 
fyldig lisee over fagterminologiske uttrykk gj0r a t ogsa en ikke fagma nn er 
i sta nd til " ta seg fram i stoffet P" en slik mate at han viI ha utbytte av lesningen. 

Rolf Vii, 

G. NIETHAMMER: Handbuch der Vogel Mitteleuropas. 

Bd. I Gaviiformes.Phoenicopteriformes. 

Bearbeidet BV K. Bauer og U. N. G. von Blotzheim. 

Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1966. 

483 s. Pris 48 DM. 


Alle ornitologer kjenner Nierhammers «Handbuch der deutschen Vogel. 
kunde» som utkom i 1937- 1942. Mange har ogsa visst at en ny utgave ville 
komme. N,\ foreligger f0rste bind av dette verk som har fart tittelen: «Handbu ch 
der Vogel Mitteleuropas». Hele verket er p lanlngt i II bind med en subskrib· 
sjonspris av 40,80 DM pro bind. 

Fugleverker er svaert ofte urstyrt med en mengde flotte fargep lansjer av fugl, 
egg, reder og biotoper. Dette bind av verket har kun enkle, men klare og gode 
tegninger. Dette er en gjennomf0rt n0ktern h lmdbok som gir den interesserte 
et vell av opplysninger p'\ en kort, konsis og rerminologisk korrekt mMe. For 
hver art er behandler: feltkjennetegn, habitusbeskrivelse, myting, stemme, 
rugeomrade, forekomst i Mellom.Europa, trekk, biotopbeskrivelse, forplant
ningsforho ld , klekningsgrad, d0deligh et, alder, adferd, nrering og litteratur 
henvisninger. I innledningskapitlet er satt opp en besremmelsesn0kkel til ordner 
og underordner som har representanter innenfor det omradet som Mellom
Europa representerer. Det en kunne peke pil som en mangel er at det ikke er 
noen omtale av parasitter. 

Holder de senere bind det detre f0rste lover, vii verket vaere uunnvaerl ig 
for bl,de fag- og amat0rornitologer ogsa i v'lrt land. 

Rolf Vii, 

Foreningsmeddelelser 
N" som kveldene blir lange, vii vi minne yare med lem mer om at h0sten og 

vin teren er en fin tid for brevkurs og studieplanringer - se Fauna nr. 1 for i 1tr. 
Studieforbundet har laget et studieopplegg i naturvern fordelr pa 6 under

visningsbrev. Kurset bygger pa R. Frislids bok «Natu rvern» og kan gjennomgas 
i brevring, studiepla nring eUer som enkeltstudium. 

Det moderne menneske har i sin fritid behov for 1\ komme i kontakt med 
naturen. Vi b0r derfor ve rne den sa godt vi kan mot inngrep utenfra . Det er 
imidlertid ikke bare av hensyn til menneskenes rekreasjon at naturen bor fa 
vaere i fred. Dyrene er svaert avhengige av at omgivelsene hvor de lever ikke 
forandres radiknlt. 

Foreningens medlem mer kan, ved ,\ ta naturvernkurset, hjelpe til med a spre 
sakl ig kunnskap om naturens betydning som dyrenes milj0, s lik at flest mulig 
mennesker kan forst" viktigheten av It ta yare p a naturen i videste forsrand. 

So m brevring koster kurser kr. 35,00 pr. deltaker. Nar studiene er avsluttet, 
far ringen tilbake kr. 15,00 pr. deltaker. For en studieplanring P" 7 medlemmer 
som betaler faglederen kr. 13,00 pro time, v ii kurset komme pa ca. kr. 33,00 
pr. deltaker. 

Naermere opplysninger om kurset og palllelding kan sen des til Norske 4H 
Studieforbund, Asker. 

Arbeidsutvalget 
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Arsm0tet 1965 

Arsmotet 1965 ble holdt i Velferdsbyggct Pl' Blindern onsdag den 16. mars 

1966 . 

Dagsorden: 	 Arsberetning. 

Regnskap . 

Valg. 

Arsmotet 1966. 

Eventuelt. 


Formannen lektor Carl Molbach·Petersen apnet motet med a onske de 
frammotte velkom men og ,,\ minnes de avdode medlemmcr. Arsberetning og 
regnskap ble opplcst og ved tatt. 

Valg: Valgkomiteen som besdll" av professor Rolf V ik, forsteamanuensis 
Age Jonsgard og universitetslektor Arne W. Martinsen, la fram folgende forslag 
til endringer i styret : Formannen Carl Molbach·Petersen og sekretreren Hans 
Haagenrud hadde frasagt seg gjenvalg, og so m ny formann ble fores l1ltt kon
servator Jorgen A . Pedersen, og som ny sekretre r ble foresliltt cando mag. Anne 
Gulowsen. Begge ble enstemmig valgt. Som ny styrerepresentant for Nord-Norge 
ble foreslatt konservator Einar Brun, T romso, da universitetslektor Bengt 
Christiansen na er flyttet til Oslo. Det ovrige styret med varamenn og revisorer 
ble gjenva lgt. Valgko miteen ble ogsa gjenvalgt . 

Sty ret flk k silledes denne samlnensetning: 

Formann: Konservator Jorgen A. Pedersen, Oslo. 
Sekretrer : Cando mag . Anne Gulowsen, Oslo. 
Kasserer: ViLass . Jo n ·Arne Sneli , Oslo. 
Styremed le m mer : Rektor dr. Halvar Vegard Hauge, Kristiansand S. 

Konservator Einar Brun, Tromso . 
Lrerer Halvdan Moller, Sandefjord. 
Forstekonservator dr. Johan F. Wi1lgohs, Bergen. 

Vara n1enn: Fotograf Dagfinn Moller, Oslo. 
Prosektor Jan 0kland, Oslo. 

Revisorer : Universitetslektor dr. Per Bergan, Oslo. 
Dosent dr. Kare Eigmork, Oslo. 

Valgkomite: Professor dr. Rolf Vik, Oslo . 
Forsteamanllensis dr. Age Jonsgilrd, Oslo. 
Universiretslektor Arne W . Martinsen, Oslo. 

Arsmotet 1966: A rbeidsutva lge t fikk fullmakt til a bestemme tid og sted 
for neste "rsmote. 

Eventuelt: Det va r meldt inn fem saker til arsmoteL 
Sak I: Brev fra Per Schultz \J(! ilhelmsen. Han mener at skuddpremie blir 

utbetalt for de store rovdyr jamvel om de er fanget i ulovlig saks. Han vii. at 
NZF skal gjore en henvendclse til Justisdepartementet om denne saken. Arbeids· 
utvalget kommenterte at NZF va nskelig kan skaffe materiale so m verifiserer 
dette, og det vii svekke en eventuell henven delse . Dessuten mener arbeidsutvalget 
a t denne saken rettere horer under nndre naturfo reninger . Magnus Berg opplyste 
at denne saken eventuelt horer under Direktoratet fo r jakt og fiske. Etter forslag 
fra Carl Erik Engh ble sa ken vedtatt sendt tilbake til forslagsstilleren. 

Sak 2: Brev ira A lbert 'J(!. Owesen som gjeldcr vern om sno uglekolonien 
p a Hardangervidda: Snoughl er n" fredet for ja kt og fangst. Herr Owesen med 
sitt kjennskap til filming og fotog rafering, mener at publikums interesse for 
denne fllgleart ctter hvert er blitt utilborlig stor og at bade turisttrafikk og 
vassdragsulbygging etter hvert kan komme til a true kolonien. Han fores lar at 

man soker f.eks. Dyrenes Beskyttelse om bidrag til 11 betaIe en ung ornitolog 
for a holde oppsyn i omradet. Jorgen A. Pedersen henstilte til redaktoren av 
FAUNA at han fikk en kompetent person til a skrive om proble mene i tids
skriftet. Rolf Vik sluttet seg til Owesens forslag og mente at et slikt oppsyn 
burde kunne kombineres med undersokelser i omrildet. Gunnar Lid var sterkt 
i tvil om verdien av et slikt oppsyn, da det vanskelig kunne fa noen som helst 
myndighet. Det ble derpa vedtatt at arbeidsutvalget skulle forfolge saken. 

Sak 3: Fra en del medlemmer som ikke har hove til a delta i hvcrken hoved
foreningens arsmote eUer lokalforeningenes medlemsmoter har arbeidsutvalget 
fa tt flere henstillinger om at de foredrag som bl.a. blir holdt pa hovedforeningens 
arsmote i storst mulig utstrekning blir trykt i FAUNA. Arsmotet sluttet seg til 
dette, og arbeidsutvalget viste til at det har vrert praksis i de tilfeller de l' har vrert 
gjennomforlig. 

Sak 4: Brev fra Albert oW. Owesen angaende ny soppelfyllingsplass for O s lo 
i omradet Gronmo i Sondre Nordstrand: I folge herr Owesen re presenterer 
soppelfylling uten skikkelig rensea nlegg i dette omradet stor fare for vapn
fo rurensning av store omrader med de farer dette forer med seg for omgivelsene. 
let vedlegg til herr Owesens brev stilet til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesep, 
fe lge r en mermere redegjorelse for problemet. Kopi av denne redegjorelse er 
sendt til bl.a . Regjeringen , Stortinget, Oslo kommune og en hel rekke andre 
institusjoner og foreninger som bor vrere interesserte i saken. Owesen sier til 
slutt i sitt brev: «Jeg gjer foreningen oppmerksom pa saken med forespersel 
om foreningen bor vrere pi'! vakt og engasjere seg i denne og liknende saker.)} 
Arbeidsutvalget uttalte til dette at sa ken er en typisk naturvernsak som Norges 
narurvernforbund bor ta seg avo Vi vil likevel gjore alt for a gi den no dvendig 
faglige stotte ved en nrermere utredning av sporsmaiet, og dette ble vedtatt av 
arsmetet. 

Sak 5: I brev fra Albert W. Owesen meddeler han foreningen at han o nsker 
a forrere oss sin 16 mm lyd-filmfra mviser. Han foreslo videre vedtekter for 
bruken av denne. Disse ble vedtatt av ars moter med tillegg om at endrin~er 
i vedtektene skal godkjennes av arsmotet. Arbeidsutvalget foreslo dererte r at 
toreningen uttrykker sin dypeste rakk for d enne generose gave. 

Etter arsmetet orienrerte formannen i Biocidekomiteen, dosenr dr. R agnhild 
Sundby, om arbeidet i komiteen. Deretter holdt cando real. Olav Skulberg 
foredrag om: «Biologiske undersokelser av vassdrag som grunnlag for ingenior
messig behandling av forurensningsproblemer». 

Til slutt var det selskapelig samvrer med enkel servering for delrakerne . 

Hans Haagenrud 

Arsberetning for tidsrommet 16. mars 1965- 16. mars 1966 

Styret har best;ttt av: 
Formann: Lektor Carl Melbach-Petersen , Oslo. 
Sekretrer : Stud. real. Hans Haagenrud, Oslo. 
Kasserer : Vit.ass. Jon-Arne Sneli, Oslo. 
Styremedlem mer: Rekror dr. Halva r Vegard Hauge, Kristiansand S. 

Lrerer Halvdan Moller , Sandefjord. 
Universitetslektor Bengt Christiansen. 
Forstekonservator dr. J. F. Willgohs, Bergen. 

Varamenn: Fotograi Dagfinn M o ller , Oslo. 
Prosektor Jan 0kland, Oslo. 

Revisorer : Universitetslektor dt. Per Bergan, Oslo. 
Dosenr dr. Kare Elgmork, O sio . 
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Valgkomiteen har bestatt av prof. dr. Rolf Vik, forsteamanuensis Age 
Jonsgard og universitetslektor Arne W. Martinsen. 

I perioden har arbeidsutvalget fatt melding om at folgende medlemmer er 
avgatt ved doden: Jens Stenstadvold, MandaI, og Oskar Wang, Oslo. 

Arbeidsutvalget bestaende av formann, sekretaer og kasserer, har hatt hyppige 
uformelle moter pa Zoologisk Museum i Oslo hvor bade sekretaeren og kassereren. 
har sin arbeidsplass. 

Pr. 14. februar var medlemstallet 972. 
Foreningens okonomi er na noenlunde tilfredsstillende takket vaere bedret 

kontingentinngang og storre stotte fra NAVF. 
Biocidekomiteen er fortsatt i arbeid og har hatt ett mote. Komiteens arbeids

utvalg har hatt flere moter. 
Navnekomiteen for insekter er i arbeid, og formannen i komiteen, Jac. 

Fjelldalen, regner med a ha de forelopige lister ferdige alt i var. Det er derfor 
hap om at Iiste kan trykkes innen ett ars tid. Arbeidet med a lage en indeks for 
samtlige gamle arganger av FAUNA har forelopig strandet pa manglende be
vilgninger. 

Arbeidsutvalget har tatt kontakt med en brevskole for a fa utarbeidet et 
brevkurs i generell biologi (zoologi), men vedkommende brevskole turde ikke 
ta pa seg oppgaven fordi de trodde elevgrunnlaget var for svakt. 

Sekretaeren deltok den 18. desember 1965 pa arsmotet i Norske 4H studie
forbund, hvor NZF er medlem. 

Arbeidsutvalget henleder medlemmenes oppmerksomhet pa de muligheter 
som na gis for et utstrakt studiearbeid blant medlemmene, i og med at Staten 
pa visse vilkar gir en betydelig stotte til en del former for studiearbeid. (Se 
FAUNA nr. 1 1966.) 

I folge vedtak pa arsmotet 1964 ble det i FAUNA nr. 4 1965 gjort kjent 
at FAUNA kan gis som gaveabonnement. Til dags dato har dette ikke gitt 
resultater. 

Lokalforeningene i Kristiansand, Bergen og Oslo har hatt et nytt, godt 
arbeidsar som de fortjener all honnor for. 

Styret 
Regnskapsoversikten folger i neste nr. 

Red. 

Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

<<Fauna» tar inn artikler og notiser som stotter Norsk Zoologisk Forenings 
formal: 

A vaere bindeledd mellom vart lands zoologer og zoologisk interesserte, 
a fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning, 
a oke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt til 

dets utforskning. 

Enhver zoologiinteressert vii altsa kunne finne emner som passer ved sine 
daglige iakttakelser, gjennom lengre tids observasjoner og ved forskning eller 
Iitteraturstudier. En liten notis om nye funn kan vaere like verdifull som en lang 
artikkel. Bilder og tabeller vil bli tatt med i den utstrekning de er absolutt 
nodvendige for forstaelsen av stoffet eller hvis de av pedagogiske grunner finnes 
akseptable. 

Redaksjonen vil forbeholde seg retten til a foreslaforandringerimanuskriptene 
- og visse formelle ting ma vaere ensartet. 

Manus bor heIst vaere maskinskrevet, med dobbelt linjeavstand og marg 
pa venstre side. Tabeller og figurtekster skrives - av setterimessige grunner 
pa saerskilte ark. 

Hver artikkel, ogsa rent populaere ting, bor ha et kort summary pa engelsk 
eller tysk. Det behover ikke a angi mere enn overskriften, hvis det ikke er noe 
originalt. Dette bare for at yare utenlandske abonnenter skal vaere i stand til 
a vurdere om de viI ta arbeidet med a fa den norske tekst oversatt for bruk 
i deres eget arbeid. Hvis forfatteren ikke er sprakmektig nok til selv a lage 
summary, vil redaksjonen gjore det poi grunnlag av et norsk summary forfatteren 
lager. 

Litteraturlisten bor settes opp etter nedenst:i.ende eksempler: 
Artikkel i tidsskrift: 
Brinck, P. 1944: Ett bidrag till kannedomen om rodingens biologi. 

K. Fysiogr. Sallsk. Lund Forh. 15/17: 1-15. 

Artikkel i bok: 
Bergman, A. M. 1922: Fiskarnas sjukdomar. S. 709-779 i: Nordquist: 

Sotllattensfiske och fiskodling. Stockholm (A. Bonniers Forlag). 824 s. 

Boker: 

Schaperc1aus, W. 1954: Fischkrankheiten. Berlin (Akademie-Verlag). 708 s. 


Hver forfatter far tilsendt en forste korrektur som rna returneres omgaende 
for ikke a sinke trykkingen. En annenkorrektur sendes hvis forfatteren spesielt 
onsker det, ellers leser redaksjonen denne og eventuelle senere korrekturer. 

Forfattere som onsker det, far 50 saertrykk av sine artikler gratis. 0nskes 
flere saertrykk, rna disse betales av forfatteren selv. Angi det antall saertrykk 
som onskes nar forstekorrekturen returneres. 

Har De ;et godt dyrebilde kan De fa det offentliggjort som omslagsbilde pa et 
hefte av Fauna. 

Redaksjonen 
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