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Ta vare på Femundmarka! 

Til Stortinget 

v /stortingspresident Bernt Ingvaldsen 

Femundmarka med Femundvassdraget fra Rogen til Trysil er 
det siste område av noen utstrekning i det sørøstlige Norge som 
er noenlunde uberørt av reguleringer eller andre tekniske inngrep. 

Traktene har en særpreget natur, hvor storskogområder, delvis 
med urskogpreg veksler med snaufjell. Dette, sammen med lett 
tilgjengelig beliggenhet for en millionbefolkning, gjør det til et 
uerstattelig rekreasjonsområde. Femundvassdraget og Trysilelva er 
meget fiskerike, og fisket er av stor og økende økonomisk betydning 
både som fritidsbeskjeftigelse og som næring. 

Til dette området søker hvert år tusener av friluftsinteresserte 
nordmenn fra byer og tettbebyggelser fra Vestfold til Sør-Trøndelag 
for å tilbringe fridager og ferier. Også fra Sverige kommer hvert år 
et økende antall besøkende. 

Gjennom mange år har sentrale og lokale organisasjoner arbeidet 
intenst for at dette området skal bli spart for regulering. 

På grunn av meldingen om at det påny er blitt aktuelt å regulere 
Femundvassdraget vil undertegnede organisasjoner igjen bestemt 
protestere mot at denne regulering blir gjennomført. Vi henstiller 
til Stortinget så innstendig vi kan at de uvurderlige friluftsinteresser 
som er knyttet til Femundsmarka nå må tillegges den vekt vårt 
samfunn i dag krever. 

Vi vil spesielt peke på at traktene omkring Femunden, som 
f.eks. Femundsenden med lavtliggende bebyggelse, Sorken og Elgå 
med interessant kulturhistorie og Tufsingas flate deltamunning med 
slåttenger og rikt fugleliv, er særlig følsomme for regulering. Også 
Trysilelva vil med sine lange, grunne partier være ekstra utsatt 
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Fra Femundmarka . (Fc-to L. Blom Jerg.) 

ved minsket vannføring. Vi viser også til undersøkelseskomiteen 
vedrørende fredning mot vassdragsutbygging som på Stortingets 
initiativ ble opprettet 18. november 1960. I sin innstilling uttaler 
denne komiteen om Femundmarka (s. 24): 

«Komiteen m ener at Femunden og området mellom 
Femunden og riksgrensen m ed sin beliggenhet og sine 
naturforhold tydelig peker seg ut som et område som det 
må være ønskelig å bevare for friluftsliv - fotturer, jakt, 
fiske og andre former for rekreasjon, og anbefaler at 
Femunden og andre vassdrag i Femundmarka mellom 
Femunden og riksgrensen blir bevart uberørt.» 

Vi forutsetter at denne komiteinnstilling skal tillegges stor 
vekt, og ikke bare ansees som et beroligende trekk mot den stadig 
større bekymring som økende regulering og andre inngrep i våre 
naturherligheter har forårsaket. 

De organisasjoner som undertegner denne henstillingen, repre~ 
senterer nettopp de tusener som er interessert i og bekymret for 
Femundmarka. Disse organisasjoner samler i dag alene et medlerns~ 
tall på over 340 000. 

Ærbødigst 
Den Norske Turistforening 

H . Furuholmen (5) Toralf Lyng (5) 

Norges Naturvernforbund 
Anders Hagen (5) Magne Midttun (5) 

Det norske Skogselskap 
Wilhelm Elsrud (5) 

Norges A utomobil-Forbund 
F. Nagel l.Erichsen (5) 

Norsk Speiderguttforbund 
Bernh. Miiller (5) 

Norges Hagearkitektlag 
Magne Bruun (5) 

Landslaget for Reiselivet i Norge 
E. Storrusten (5) 

Norsk Feltbiologisk Ungdomsforening 
Knut Have (5) 

Norsk Zoologisk Forening 
Jørgen A . Pedersen (5) 

Landslaget 
Norske Ungdomsherberger 

Leif C. B. Erdal (5) 

Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Klaus Kjelsrud (5) Knut Rom (5) 

Norsk Botanisk Forening 
Rolf Y. Berg (5) 

Norsk Ornitologisk Forening 
Svein Haftorn (5) 

Norsk Forening 
for Vassdragspleie og Vannhygiene 

Brynjulf Skagestad (5) 

Kongelig Norsk Automobilklubb 
Oscar M. Bade (5) 
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Hærormen igjen observert i Norge 

Ragnhild Sundby 

21. juli 1965 fikk Zoologisk institutt ved Norges Landbruks
høgskole tilsendt en . del insektlarver som var tatt på Flaten i 
Rømskog av forsøksleder A. Bjørnstad. Innsenderen oppga at 
larvene krabbet over hverandre i et «tog» (3,5 m langt, 5 cm bredt 
og 1 cm høgt) som beveget seg over en vei. På hver side var det en 
grøft, og områdene omkring var myrlendte. Larvene hadde en 
lengde av 7-15 mm og var omtrent 1 mm i diameter. Kroppen 
var glassklar, mens hodepartiet hadde et ganske kraftig svart 
munnskjold. 

Larvene tilhørte familien Mycetophilidae (Lycoridae) på norsk 
kalt soppmygg. Etter innsenderens beskrivelse er det her tale om 
den såkalte hærorm eller hærmygg som tilhører slekten Sciara. 
Fra tid til annen opptrer den i stort antall. Et slikt tog omfatter 
flere tusen larver. Det er et fenomen som kanskje har tiltalt folke
fantasien mer enn noe annet innen insektverdenen, og navnene 
på larvetoget er mange: budrag, ormedrag, markskreie for å nevne 
noen. 

Det finnes beretninger om hærormen 350 år tilbake. 
Fra Mellom-Europa omtales hærormene i 1603 under navnet 

Ascarides militaris, og folk merket seg i hvilken retning larvene 
vandret. Gikk toget oppover mot fjellet, var det tegn på hungersnød, 
beveget toget seg nedover, ville det bli et fruktbart år. Fra Karpatene 
fortelles det at menneskene forbandt hærormen med krig og pest. 
Ikke desto mindre ble individene samlet sammen, tørket, og etter 
at presten hadde velsignet dem i kirken, ble ormene strødd ut 
i låvene, i fjøset, på åkrene o.s.v. for å bringe lykke og fremgang. 
Ser vi på vårt eget land, nevnes hærormen i «Norriges Beskrivelse» 
i 1715 av den norske presten Jonas Rasmus. Også han beskriver 
overtroen i forbindelse med fenomenet. Folk kastet klesplagg foran 
toget. Dersom larvene krøp over gjenstandene, betød det lykke; 
gikk de utenom, var det tegn på ulykke. Klesplagg som hærormen 
hadde gått over, kunne også brukes mot smerter og til å lette 
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barnefødsler. I enkelte deler av Sverige var det vanlig oppfatning 
at det bare var søndags- og torsdagsbarn som kunne se h ærormen. 

Også Pontoppidan nevner fenomenet i 1753. 

I «Stats entomologens beretninger» er fenomenet omtalt flere 
ganger. W. M. Schøyen forteller i 1892 om at hærormen er sett 
i Løy ten. Toget som ble observert midt i august, var omtrent 
15m langt, og besto av «en utallighed af smaa hvide sorthodede 
~arke». I 1916 ble hærorm i følge T. H. Schøyen iakttatt i Eids
skogen på Hedemarken og ved Blaker i «Urskog». Den siste 
beretningen finner vi i 1924 hvor hærormen har vært observert 
på Vevang ved Kristiansund. Grunnen til at larvetoget observeres 
så sjelden, er sikkert at disse insektene svinger i antall på samme 
måte som alle andre dyrebestander, og at det bare er under en 
masseopptreden at de blir lagt merke til. Enkelte steder nevnes at 
insektene har masseopptreden hvert 10. år. Mange har forsøkt 
å forklare fenomenet. Noen setter masseopptreden av hærorm 
i forbindelse med solflekker og kosmisk stråling. Andre mener at 
vandringslysten har forbindelse med værforholdene, eller at larvene 
rett og slett beveger seg for å finne næring. Det siste er vel det 
mest sannsynlige, men hvordan kan det da forklares at en får slike 

veldige opphopninger av larver av og til? 

Kjellar:der (1949) gir følgende forklaring: 

Larvene til hær ormen forpupper seg i jorden i slutten av juli 
eller begynnelsen av august. Etter ca. 1 uke klekker imago, og 
hunnen legger eggene, ca. 100 umiddelbart, ikke langt fra stedet 
hvor den er klekket. Eggene klekker etter overvintring, og larvene 
holder som mange andre insektlarver sammen og begynner antakelig 
å vandre ganske snart. De danner miniatyrtog. Støter de på andre 
miniatyrtog, slutter de seg sammen, og i løpet av sommeren vil en 
på den måten kunne få større og større opphopninger av larver. 

Bortsett fra toget gir litteraturen få opplysninger om hærormens 
levevis. Larvene til i alle fall noen av Sciara-artene lever av råtnende 
plantemateriale (Brinck 1963), og de har også vært funnet i råtnende 
epler , turnips og poteter (Imms 1957). Spørsmålet om lar~e~e 
alltid vandrer, eller om dette bare skjer under bestemte mllJø
betingelser blir imidlertid ubesvart. Larvene holdes sammen av 
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mekanisk stimuli (Lindauer 1965), men hvorfor de slutter seg 
sammen er det ingen som vet (Oldroyd 1964). 

Dessverre ble ikke noen av de innkomne larvene i 1965 klekket, 
så det er vanskelig å uttale seg om hvilken art en har med å gjøre. 
I følge Brinck (1963) er det Sciara agminis Kjellander, som danner 
hærormen i Sverige, mens det i Europa for øvrig er den nærstående 
arten Sciara militaris Novicki. I Norge er hærormen oppgitt å være 
Sciara militaris. Om dette bygger på bestemmelse eller antakelse, 
er uvisst. 

I «Norsk Entomologisk Tidsskrift» gir Soot-Ryen en oversikt 
over de norske Lycoridene. H an nevner 55 arter, og flere avartene 
er ganske vanlige over store deler av landet, men hverken S. agminis 
eller S. militaris er med i denne oversikten. V i skulle vente at 
hærormen er samme art i Norge som i Sverige. Toget fra Rømskog 
var riktignok lenger e enn det som vanligvis er oppgitt fra Skan
dinavia, men togets lengde vil sikkert variere med masseopptreden 
avarten. Ser vi på larvestørrelsen, er denne i litteraturen for 
S. militaris oppgitt til 8 mm, mens larvene som kom inn i 1965 
hadde en gjennomsnittslengde på 12 mm. 

Om det er en eller flere arter som går under navnet hær orm 
hos oss, og hvilken eller hvilke arter det gjelder , vet vi altså ikke. 
N este gang et slikt tog blir observert, er det derfor å håpe at det 
lykkes å få klekket noen av individene slik at vi med sikkerhet 
får vite hvilken eller hvilke arter som er opphav til dette fenomenet 
også i Norge. 

Summary 
Army worm observed in Norway 

July 21th 1965 , insect larvae considered to be «army worms» were found 
at Flaten in Rømskog. 

An attempt to bring the larvae into the imago stage failed. It was therefore 
impossible to determine the «worm» to spedes. 

Authors address: 
Zoologisk institutt, 
Norges Landbrukshøgskole, 
Vollebekk p.å. 

Litteratur 

Brinck, P. 1963 : Djurens viirld Bd. 3. M almo (Forlagshuset Norden AB). 562 s. 
Imms, A. D. 1957: A general textbook of entomology. London (Methuen and Co.). 

886 s. 

6 

Kjellander, E. 1949: Hiirmasken eller luskungen s. 539-547 i: Svenska djur. 
Insekterna. Stockholm (Norstedt og Soner). . . '. 

Lindauer, M. 1965 : Sodal behavior and mutual CommumcatlOn s. 123-188 ~ . 
Rockstein , M .: The Physiology of insecta IL New York and London (Academlc 

Press). 'd 1: Id d N' l ) Oldroyd, H . 1964: The natural history of flies. London (Wel eme an lCO son. 

324 s. 
Schøyen, T . H. 1913 , 1924/25: Statsentomologens beretninger. 
Schøyen, W. M. 1892: Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme. 
Soot-Ryen, T. 1943 : A list of the Norwegian Lycoridae (Diptera, Nematocera). 

Norsk Ent. Tidsskr. 6: 74-81. 

Om merking av rev 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

I de aller sist2 år har spørsmålet: «Hvor langt løper revene?» 
fått øket aktualitet. Revene kan nemlig overføre hundegalskap 
(rabies) ; denne sykdommen har stor dødelighetsprosent, og kan 

overføres til mennesker. . 
Hundegalskap forekommer bl.a. i Amerika, Asia og flere land 

i Europa. I Tyskland har sykdommen utbredt seg i senere år, og 
den er nylig registrert i Danmark (Muller, 1966). Ett ledd i be
kjempelsen av sykdommen er å utrydde revebestanden, men det 
er vel bare mulig på øyer av begrenset størrelse hvis de ligger 

tilstrekkelig isolert. 
I Norge har vi hittil unngått hundegalskap, bl.a. takket være 

strenge karantenebestemmelser ved innføring av levende dyr fra 

områder hvor sykdommen forekommer. 

Merkemetoder 
De første merkingene av rev (Vulpes vulpes (L.)) ble i Norge 

utført med øreknapper, men etter 1959 er de fleste blitt merket 
med øreklyper (Lund, 1966). Dette skyldes at jeg, ved merkings
forsøk på rever i fangenskap, fant u t at øreknappene ofte falt av 
etter forholdsvis kort tid , mens øreklyper ga bedre resultater. 
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Hvert øremerke har sitt spesielle nummer, og dessuten navn 
og adresse på institusjonen som leder merkingen : Stat. vilt. Ås 
NORGE. 

Det er også andre merkemetoder. I Finnland (Koskimies & 
Rajala, 1959) og i Sverige (Hoglund, 1956) er enkelte rever blitt 
merket i øret med «vingemerker». I USA har man også merket 
rev med spesielle halsbånd (Sheldon, 1949), i Sovjetsamveldet har 
man «ringmerket» rev, ved å tre et ringmerke gjennom to sprekker 
som skjæres ut i ørebrusken, deretter klemmes ringen nesten flat 
(Tsjirikova, 1955). Siste nytt innen merkingen av ville pattedyr og 
fugler er små radiosendere. Disse blir festet til dyrene med seletøy 
eller halsband, og ved hjelp av mottagere kan man kartlegge de 
merkete dyrenes bevegelser. Metoden gir meget verdifulle informa
sjoner, men utstyret er meget kostbart. 

Ved merking av rever i norske pelsdyrgårder er ofte benyttet 
tatovering på innsiden av ørebrusken. Denne metoden er ikke 
brukbar ved merking av ville rever for gjenfangst. Øremerket bør 
nemlig være godt synlig, slik at jegeren lett skal se at han har skutt 
en merket rev. 

Et eksempel på uvanlig øremerking av rev ble omtalt av 
«Stavanger Aftenblad» (referert i «Morgenposten», Oslo 26 /2-65). 
Reven ble skutt i Kvinesdal og var merket i begge ører, 2 huller 
i venstre øre, «sele- og svalemerke» i høyre øre utført med saue
merketang. Når og hvor denne reven ble merket, vet vi ikke. 

Fangstmetoder 
Den vanligste fangstmetode har vært kassefelle (se fig. 1 og 2). 

Fellen bør plasseres slik at man på lang avstand kan kontrollere 
om den er åpen eller lukket. Den kan godt stå nær uthusbygninger, 
da revene ofte ferdes der, men da får en finne seg i at katter og 
grevlinger legger beslag på fellen av og til. En ny type revefelle med 
innvendige fall-lemmer er beskrevet i «Svensk Jakt» (Lundstrom, 
1964), denne er mere driftssikker om vinteren enn feller med 
utvendige fall-lemmer. Som åte har vært benyttet tørrfisk, høns , 
katter m.m. 

For å få merket og sluppet løs igjen rev fanget i kassefelle, kan 
flere metoder benyttes. 
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Fig. 1 og 2. øverst revefelte sett fra siden. Nederst sett forfra, åpen. 
(Foto: Hj. M.-K. Lund.) 

Ved hjelp aven passende stor håver det forholdsvis enkelt 
å fange en rev inni en kassefelle. «Revetang» kan også benyttes. 
Da bør reven først få bite seg fast i en kjepp. D et er mer skån

somt for dyrets tenner. 
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En rev som ble fanget med veronalforgiftet åte, ble funnet 
sovende i en vegg nær bebyggelsen. For å unngå at den skulle bli 
drept av tilfeldige trafikanter ble reven transportert ca. 3,5 km 
fra finnerstedet, hvor den så våknet og lusket av sted. 

Fangst av revehvalper ved hi utføres på forskjellige måter. 

Merking av rev i Norge 

Statens viltundersøkelser startet en systematisk merking av rev 
i 1957. Dette er et ledd i de reveundersøkelser som startet i 1950 
(Lund, 1959). Fram til juli 1966 er det merket 54 rever med våre 
merker , 38 av disse ble fanget i kassefelle. 

Dessuten har det blitt merket 2 rever med øreknapp fra Norges 
Jeger- og Fiskerforbund (Myrberget, 1965) ; og 6 rever av K. 0fstås, 
Oppland (med øre klyper for sau); sistnevnte merker nå for Statens 
viltundersøkelser med våre merker. 

I tiden fram til juli 1966 er det altså blitt fanget, m~rket m ed 
øreklyper eller øreknapp og sluppet løs igjen i alt 62 ville r ever 
her i Norge. 

Premie 

For å få merket rever må vi som regel betale «skuddpremie» 
for hvert dyr til eieren av revefellen. 

Ved gjenfangster av øremerL::~ "ilt betales d et som regel også 
en premie. Størrelsen av premien avhenger av hvilken viltart som 
er gjenfanget og om hele dyret, eller bare merket med opplys
ninger, leveres inn. 

Lokalitet og fangsttid 

Samtlige merkete rever, unntatt en (fanget med veronal) , er 
sluppet løs der de ble fanget. D e fleste, 35, ble fanget i Akershus 
fylke; i Oppland ble fanget 21, i Hedmark 2, i Oslo 2 og 1 på 
ukjent lokalitet. 

I årets fire første måneder er i alt fanget 21 dyr. Dette er over 
halvparten av samtlige rever tatt i kassefeller. For mars måned er 
det i alt merket 6 rev, mens det ennå ikke er lykkes å få materiale 
fra desember. 
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Gjenfangster 

Av tabellen fremgår det at det i alt er gjenfanget 13 rever 
(herav 6 hvalper), dette utgjør ca. 21 % gjenfangst. Av de 38 rever 
som ble fanget i kassefeller er det 7 gjenfangster, dette utgjør ca. 
18 % gjenfangst. 

En av gjenfangstene var særlig interessant. Det var en revetispe 
som ble merket i august 1963 som ungrev, og gjenfanget i samme 
felle i juni 1965. Dette tyder på at i alle fall enkelte rever ikke er 
så lure som mange tror. 

De 6 hvalpene, tabellen nr. 3-8, ble gjenfanget 12 døgn etter 
merkingen. Revetispen hadde flyttet dem ca. 800 m bort fra hiet 
der merkingen ble utført. 

Merking av rev i andre land 

I andre land har man også studert revens vandringer ved hjelp 
av merkingsforsøk. 

Fra Sverige har Hoglund (1956, 1957, 1960, 1962) meddelt at 
det i tiden fra 1945-1960 ble merket 95 rever, av disse ble 31 
gjenfanget. Dette gir en gjenfangstprosent på ca. 33. Av gjen
fangstene kan bare fem sammenlignes direkte med de norske. Det 
var tre hvalper merket i juni/iuli. Disse hadde i løpet av 4-6 
måneder flyttet henholdsvis 1-2 og 20 km bort fra hiene før de 
ble skutt; dessuten to hvalper, merket henholdsvis i august og 
september, som innen ett år ble skutt/drept ca. 4 km fra merke
stedet. De øvrige 26 gjenfangster bør betraktes særskilt, da alle 
disse revene ble transportert et stykke (fra 2,5-170 km) fra hiene 
eller annen fangstplass før de ble sluppet løs i merket tilstand. 

Den av disse revene som levet lengst på frifot, var en tispehvalp. 
Fangst og merking foregikk 30/7-56, hvorpå den ble transportert 
113 km sørover og sluppet løs. Ca. 1 år og 6 måneder senere ble 
den skutt, 45 km vest for slippestedet. Den lengste distansen ble 
tilbakelagt aven revetispe fanget i desember, og gjenfanget ca. 
2 måneder senete. Da hadde den flyttet 125 km vestover. 

En annen av disse revene, en tispehvalp, hal særlig interesse 
for oss i Norge. Denne reven ble 21. august merket og sloppet 
løs etter en kjøretur på 6 km fra stedet der den ble fanget, Nornas 
i Dalarne. Den 6. januar 1956 ble den gjenfanget av Kåre M. 
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Nordnes, Osen pr. Rena. Da hadde reven flyttet 84 km vestover. 
Fra Sovjetsamveldet beretter Tsjirikova (1955) om merking av 

rev bl.a. i Voronezj-området. I alt ble det merket 126 revehvalper 
som var 1-2 måneder gamle. De ble sloppet løs der de var fanget. 
Det ble gjenfanget 26 rever, som gir en gjenfangstprosent på 21. 
Av disse revene ble 9 fanget eller funnet døde samme sommeren. 

Den første vinteren ga 16 gjenfangster, og bare en eneste rev 
(tispe) ble gjenfanget 1 % år etter merkingen. Den hadde da flyttet 
ca. 2-3 km bort fra merkestedet. 

Det viste seg at hannrevene som regel flyttet lengst bort fra 
hiene, nemlig fra 15-35 km. 

Alle tispene unntatt en ble gjenfanget 3-4 km fra hiene, men 
til gjengjeld satte den ene unntagelsen rekord. Den ble gjenfanget 
120 km fra hiet, ca. 6 måneder etter merkingen. 

I USA er det også merket ganske mange rever (Vulpes fulva). 
Etter å ha merket 120 rever, og studert litteratur om tidligere 
revernerkinger, skrev Sheldon (1950) blant annet at det ikke er 
uvanlig at to revekull kan oppholde seg i samme revehi, og av
standen mellom hiene kan iblant være svært liten. Revefamiliene 
oppholder seg ofte i nærheten av hiet til september/oktober. 
Deretter er det hannhvalpene som først begynner å streife lengre 
av sted. 

Gjenfangster tyder på at hannrevene ofte vandrer langt om 
høsten. Ett individ gjenfanget elleve døgn etter merkingen var da 
37 km fra merkestedet. 

Den lengste vandring som ble registrert blant de merkete 
revetisper, var ca. 3 km. 

Gjenfangstresultatene tydet på at revetispene var mest stasjo
nære, mens hannrevene streifet til dels ganske vidt omkring 
utenom hitiden. 

Ved hjelp av radiosendere montert i halsbåndet undersøkte 
Storm (1965) i Illinois fem revers bevegelser i ca. 1 år. De voksne 
revene benyttet som regel hvert sitt spesielle dagleieområde, men 
de lå sjelden to dager på akkurat samme sted. Territoriet for en 
voksen hannrev var i en halvårsperiode ca. 3 km langt og ca. 
2,5 km bredt. 

Storm kunne også registrere når revene gikk ned i hi, men det 
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gjorde de sjelden utenom forplantningstiden. Om dagen sov de 
«utendørs». Om natten var de som regel alltid i bevegelse. Storm 
fant ut at revene ofte benyttet spesielle stier mellom hvile- og 
matplassene. Utforskningen av revens vandringer ved hjelp av 
radiosendere var et ledd i studier av rovdyr som overfører hunde
galskap. 

Revens vandringer 
Gjenfangstene av merke te individer og studier av rever med 

radiosendere tyder på at rever som regel er forholdsvis stasjonære, 
de flytter sjelden mer enn 30 km bort fra fødestedet. Men enkelte 
individer kan unntagelsesvis flytte over 100 km. De svenske 
undersøkelser viste at rever som flyttes bort fra hjemstedet, streifer 
mer omkring enn de som får leve opp i hjemlige trakter. 

Norske gjenfangster bekreftet tidligere erfaringer for at hann
revene streifer lengst. 

I Norge har vi om vinteren ofte anledning til å studere revens 
streif tokter, nemlig på sporsnø. 

Etter å ha fulgt revespor i snø i over 400 km har jeg funnet 
følgende: Som regel vil størrelsen av det området som en rev 
ferdes i om vinteren, variere med matmengden. Er mattilgangen 
god, er området lite; er det lite mat, må revene streife over større 
områder. Som eksempel nevnes reveparet ved Finse st., som jeg 
studerte fra 15.- 18. mai 1965. Det var litt uventet å finne rev der 
oppe i høyfjellet, over 1200 m over havet. Forklaringen var inn
holdsrike avfallshauger, bl.a. fra turisthotell. Sporene i snøen viste 
at revene hentet storparten av føden der. Hiet sitt hadde revene 
ca. 15 km fra «spisesalen», og på hjemturen hadde de passert 
ferske spor av hare, fjellrype og snøspurv uten å gjøre forsøk på 
jakt. Den forholdsvis lange avstanden mellom mat- og hiplass 
skyldes vel både mangel på velegnete skjulesteder i nærheten av 
søppelhaugene og den store skiløpertrafikken nær hotellet. 

Ved fly telling av villrein på H ardangervidda ble det våren 1965 
observert rev flere steder inne i snaufjellsområder, de som jeg 
iakttok, hadde tilhold nær turisthytter. Det later til at reven har 
okkupert større områder som tidligere var fjellrevterritorier. 
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Fjellrevens tilbakegang er omtalt av Aaseth (1936), som også viser 
en statistikk over utbetalte premier for rev og fjellrev fra 1880-
1931. 

Revebestandens størrelse og den årlige beskatningen 
Hagen (1960) skrev at vi da antagelig hadde ca. 50000 revepar 

i Norge, og at disse hvert år produserte minst 100000 hvalper. 
Disse tallene stemmer godt overens med følgende beregning utført 
på grunnlag av de riktignok svært fåtallige utførte merkinger og 

gjenfangster. 
Det avlives i våre dager (se fig. 3) årlig ca. 30000 rever i Norge, 

altså over tre ganger så mange som i årene før 1930. Om årsakene 
til dette har jeg skrevet tidligere (Lund, 1965). 
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Fig. 3. Antall utbeta lte skuddpremier for rev og fj ellrev i gjennomsnitt fra 

1880-1 930, bare for rev f ra 1948-1965. Etter Statistisk sentralbyrå. 
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Hvis disse ca. 30 000 utgjør en like stor prosent av Norges 
revebestand som de gjenfangete rever utgjør i forhold til antallet 
merkete rever, da er revebestanden nokså nær 150000 individer. 

I henhold til «Jaktstatistikk» (Bjerve 1965) fremgår at det i 1964 
ble utbetalt 29 854 skuddpremier for rev i Norge. Reven stod 
øverst på listen over premierte rovdyr både m.h.t. antall utbetalte 
premier og samlet premiebeløp (som nr. 2 følger minken). 

Av fig. 3 fremgår at det var i 1963 det hittil høyeste antall 
premier (34 371) ble utbetalt. En lignende topp er i vente i 1966/67 
som en følge aven topp i smågnager bestanden. 

Det ble gjennomsnittlig utbetalt 49 kroner i skuddpremie pr. 
rev i 1964, og det samlete premiebeløp var 1449246 kroner; 
herav betalte «Staten og Viltfondet» kr. 479 997, «Kommuner » 
kr. 791 702, resten ble betalt av «Foreninger og private» med 
kr. 52628. 

Også i Danmark (Strandgaard, 1966) har man hatt en lignende 
økning i reveantallet som i Norge. I 1964/65 ble skutt ca. 60 000 
rever, mens det i 1944/45 bare ble skutt ca. 20000. 

I Norge var gjenfangstprosenten ca. 21, i Sverige ca. 30, i Sovjet 
ca. 21 og i USA ca. 33 %. Resultatene fra Norge viser at beskat
ningen av revebestanden flere steder på Østlandet ikke er særlig stor. 

Summary 

About fox tagg ing 

For marking of wild foxes (V. vulpes) in Norway, The Norwegian State Game 
Research Institute, Vollebekk, uses only tags. The usual method of capture 
is by traps, see Figs. 1 and 2. 

Systematic tagging of foxes began in 1957 and up to September 1966 a total 
of 62 foxes have been tagged, of these 54 by the above mentioned institute. 
In Norway a bounty of 50 kroner is paid for each fox shot, but Alopex lagopus 
is protected. Tagged foxes were released where they were captured, all in South 
Norway. The table shows recaptures, tagging localities and dates, sex, age at 
capture, number of days before recapture, kilometers run and in which direction, 
place and method of recapture. 

Recaptures here and in other countries indicate that the fox is fairly stationary, 
and that the males roam furthest. 

The fox population in Norway may be estimated at 75,000 pairs which 
on the average produce approximately 150,000 cubs annually. Each year about 
30,000 bounties are pa id for foxes in Norway, approximately three times as 
m any as in the years prior to 1930. Fig. 3 shows average numbers of bounties 
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pa id for foxes and arctic foxes from 1880- 1930; for foxes only from 1948-1965. 
The fox tops the list of carnivorous animals for which bounties are paid, 

as regards both numbers a d total payme ts; seco d comes Mustela vison. 

Authors address: 
Statens viltundersøkelser, 
Vollebekk p .å. 
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Observasjoner av fugl 
1 Aurlandsfjellene sommeren 1965 

Reidar Borgstrøm, Anders Klemetsen, Leif Lien og Roar M yhre 

I forbindelse med den planlagte r eguleringen av Aurlands
vassdraget ble det i tiden 10/7-20/8 1965 foretatt fiskeribiologiske 
forundersøkelser av de vann og elvestrekninger som blir berørt 
av reguleringen (unntatt de nedre, lakseførende deler av vassdraget). 

Fig. 1. Oversiktskart. De enkelte områdene er markert med -.-. 
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Undersøkelsen ble finansiert av Oslo Lysverker. Ferskvanns
materialet ble overlatt Konsulenten for ferskvannsfisket i Vest
Norge for bearbeidelse, og vil ikke bli omtalt her. Derimot mener 
vi at de observasjoner vi foretok av fuglefaunaen, bør publiseres. 
For det første fordi vi ikke har kunnet finne at det er publisert 
noe om fugl i disse traktene tidligere, og for det annet fordi 
fuglefaunaen vil kunne tenkes å bli påvirket av reguleringen . 

Våre observasjoner er vesentlig foretatt ved de vann og elver 
som blir berørt av reguleringen, men lokaliteter som ble besøkt 
utenom, er også tatt med. Spesielt for fugl knyttet til vann, forsøkte 
vi å gjøre kvantitative notater, men dette lot seg ikke alltid gjennom
føre. 

D e deler av Aurlandsfjellene som vi arbeidet i, har vi delt 
i seks områder, og kartet (fig. 1) gir en oversikt over områdene 
og de enkelte lokaliteter. 

Hoveddelen av disse traktene ligger i den lav-alpine region 
(Rønning 1964), med et plantedekke dominert av musøre (Salix 
herbacea), gras og moser. Langs enkelte av vassdragene er det et 
belte av vier (Salix spp.). Imidlertid var overgangen til den mellom
alpine region flere steder tydelig, spesielt var partiene ved Vargevatn/ 
Svartavatn/Millomvotni, Store Liavatn, Ljosegrunnsvotni og nesten 
hele område V typisk mellomalpint. Her var landskapet dominert 
av snø, snøleier, jordfluktspartier og blokkmark, og den sparsomme 
vegetasjonen bestod vesentlig av lav og enkelte grastuster. De nedre 
delene av område I og hele område VI ligger i den sub-alpine 
region der bjørkeskogen er et vesentlig innslag (Rønning 1964). 

De observerte fugl er gjengitt i tab. 1. Av ender ble det med 
sikkerhet bare observert to arter: stokkand (Anas platyrhynchos) og 
bergand (Aythya mari/a). Bergendene ble sett i Vestredalstjernene, 
hvor de trolig har funnet brukbare hekkelokaliteter. Magasinet 
som kommer her, vil imidlertid ødelegge vierbeltet langs bredden, 
og dermed reduseres mulighetene for redeplasser. Likeså vil 
reguleringen redusere næringsgrunnlaget for bergendene, idet meste
parten av moseteppet på bunnen av de grunne tjernene, og dermed 
bunndyrene, vil forsvinne. Med slike forandringer er det lite trolig 
at bergendene kommer til å hekke her etter reguleringen. 

Av rovfugl ble det sett en fjellvåk (Buteo lagopus) og tre falkearter 
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Tabell 1. Oversikt over observasjonene, fordelt på de enkelte områdene 
Tegnforklaring: x: < 5 individer. xx: 5-20 individer. xxx: > 20 

individer. + angir minimumstall. H: hekking påvist. 
h: hekking sannsynlig. (n): angir antall unger. 

Art 
I 

omr· 1 omr'l omr' l omr. / Omr· 1 Omr. 
I Il III IV V VI 

I 

Hegre, Ardea cinerea ..... . ...... 1 
Stokkand, Anas platyrhynchos . .... 2cr-
Ubestemt gressand, Anas sp . ..... l 1 ~ 
Bergand, Aythya marila ..... . ... 6(4cr-)h 
Ubestemt dykkand, 

Aythyini el. Mergini indet. ..... 1 
Fjellvåk, Buteo lagopus .......... . 1 
Dvergfalk, Falco columbarius ..... 3 + 
Vandrefalk, Faleo peregrinus ..... 3(2)H 1 1 1( 1) 
Tårnfalk, Faleo tinnunculus . . . . . .. 1 
Fjellrype, Lagopus mutus ........ 20(15) 17(10) 

H H 
Sandlo, Charadrius hiatieula . .. ... 4h 4(2)H 
Heilo , Pluvialis apricaria ......... 2h 
Boltit, Eudromias morinellus ...... 9+(5) 2(1)H 

H 
Rugde, Scolopax rustieola ......... xx h 
Strandsnipe, Actitis hypoleucos .. . . xxh xh xx h xh 1 xh 
Rødstilk , Tringa totanus ......... 1 
Gluttsnipe, Tringa nebularia ...... 1( 1) 
Fjæreplytt, Calidris maritima ..... 2(1)H 4(2)H 4 + 
Myrsnipe, Calidris alpina ....... 1 
Brushane, Philomachus pugnax 3 
Ubestemt vader, Charadrii indet .. 1 
Fiskemåke, Larus canus ......... 10 + h 2h 
Ubestemt terne, Sterna sp . ....... 1 juv. 
Gjøk, Cuculus canorus .......... 1 
Fjellerke, Eremophila alpestris ..... 1 h 
Taksvale, Delichon urbica .. ... ... x 1 x 
Ramn, Corvus corax ............. xxh xh xh xh 2h 
Granmeis , Parus montanus ....... 1 
Fossekall, Cinclus einclus ......... 7+ h 6(3)H xh x h 4h 
Gråtrost, Turdus pilaris .......... xh x x xx 2+ h 
Ringtrost, Turdus torquatus o ••••• xh x 2h x 2+ h 
Ubestemt trost, Turdus sp . .... . .. xx 
Steinskvett, Oenanthe oenanthe ... xxh xxx h xxxh xx h xx h 1+ h 
Buskskvett, Saxicola rubetra ...... 1 
Blåstrupe, Luscinia sueeica ....... 1 h 
Løvsanger, Phylloscopus trochilus .. xh 1 
]ernspurv, Prunella modularis .... x 
Heipiplerke, Anthus pratensis ..... xxx H xxh xxh xxh x xh 
Linerle, Motacilla alba .......... xh x x 6 + h 
Bergirisk, Carduelis flavirostris ... . 7 + x 
Bjørkefink, Fringilla montifringilla . xxh 
Sivspurv, Emberiza schoeniclus .... xh 
Snøspurv, Plectrophenax nivalis ... xxxh xxxh ~ x h xxxh 
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Fig. 2. Stodmerrdalen sett mot syd. Hele denne dalen blir neddemt. Hekkeplass 
for vandrefalk i skrenten helt til høyre på bildet. 

(tab. 1). I Stodmerrdalen som strekker seg fra Veslebotnvatn og 
2-3 km sørover, hekket vandrefalk (Falea peregrinus) i en skrent 
på vestsiden (fig. 2). Da vi var der den 20. juli, var de to ungene 
flyvedyktige, og de satt utenfor redet. Selve redet lå på en liten 
hylle i en ca. 20 m høy vegg øverst i skrenten. Tidligere skal det 
ha hekket fjellvåk her (Y. Hagen, i brev). Hele dalen blir neddemt, 
og den radikale forandringen vil trolig medføre at denne hekke

lokaliteten for rovfugl blir forlatt. 

Den eneste registrerte hønsefuglen var fjelltype (Lågapus mutus). 
Vi fant tre kull, to med 10 og ett med 5, ikke flyveferdige kyllinger. 

Sandlo (Charadrius hiatieula) ble observert ved Omnsvatn 
(1318 m o.h.) og Nyhellervatn (1364 m o.h.). Ved Omnsvatn hadde 
to par tilhold på de flate fylittstrendene i nordenden. Å dømme 
etter adferden er det sannsynlig at de hekket der, men dette ble 
ikke konstatert. Ved Nyhellervatn fant vi ett par med to unger, 
hvorav den ene var flyvedyktig (15. aug.). Denne siste lokaliteten 

er vist på fig. 3. 
Boltit (Eudramias morinellus) så vi bare i område IV og V. Vi 
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fant fem kull, ett med to unger, og fire med en unge. Så sent som 
11. august observerte vi nyutklekte unger. 

Strandsnipe (Actitis hypoleucos) var meget vanlig i alle områdene, 
og også fjæreplytt (Calidris maritima) ble sett en del ganger. Flere 
steder i nedre del av område VI hadde vi kvelds trekk av rugde 
(Scolopax rustieola). Det var påfallende få observasjoner av rødstilk 
(Tringa totanus) og heilo (Pluvialis apricaria). De andre vaderne, 
brushane (Philomachus pugnax) , myrsnipe (Calidris alpina) og glutt
snipe (Tringa nebularia) har muligens vært fugl på trekk. 

Av måkefugl var fiskemåke (Larus canus) relativt vanlig i Aur
landsdalen (omr. I), og det er sannsynlig at den hekker her. En 
ungfugl av terne (Sterna sp.) (enten makrell- el. rødnebbterne) ble 
iakttatt på 0ljavatn 16. august, der den furasjerte livlig på overflate
insekter, men det er lite trolig at den tilhører områdets fauna. 

Av spurvefugl ble det observert i alt 18 arter, men over halv
parten av disse ble registrert få ganger, og bare i ett eller to områder. 
Dominerende arter var heipiplerke (Anthus pratensis), steinskvett 
(Oenanthe oenanthe) og snø spurv (Plectrophenax nivalis). De to 
førstnevnte fantes i alle områdene, mens snøspurven ikke ble sett 
i omr. I og VI. 

Fig. 3. Nyhellervatn sett mot vest. På tangen i forgrunnen hekket ett par sandlo. 
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Særlig fossekall (Cinclus cinclus), men også ringtrost (Turdus 
torquatus) , gråtrost (Turdus pilaris), sivspurv (Emberiza schoeniclus) 

og blåstrupe (Luscinia suecica) kan tenJ.<es å bli berørt av regu
leringen. Fossekallen vil få ødelagt både næringsgrunnlag og hekke
lokalitet ved tørrlegging og neddemming av elvene, og de andre 
blir påvirket ved at vier beltene langs vassdragene forsvinner. 

Konklusjon 
Aurlandsfjellene, spesielt områdene Il og V, hadde et sparsomt 

fugleliv, og dette må antas å henge sammen med at området stort 
sett er goldt, med et skrint plantedekke og ofte ensformige biotoper. 
Myrområder var det lite av, og ved en sammenligning med de 
sentrale deler av Hardangervidda, som har en langt rikere fuglefauna 
(G. Lid pers. medd.), finner en nettopp at myr- og sumpområder 
er fremtredende. 

Det er rimelig å anta at en regulering stort sett kun vil ha en 
negativ innvirkning på fuglefaunaen i alle områdene. Særlig gjelder 
dette for ender, vadere og en del spurvefugl. Selv om en slik inn
virkning neppe får noen vesentlig økonomiske konsekvenser, vil 
de fra et økologisk-naturvernmessig synspunkt være av interesse. 

På tross av den svake metodikken tror vi våre observasjoner 
ga et relativt bra bilde av fuglefaunaen i Aurlandsfjellene sommeren 
1965, og de kan dermed være av verdi for eventuelle senere studier 
i området. 

Summary 
Observations of birds in Aurland mountains, summer 1965 

A survey of bird·observations undertaken in 1965, during pre·impoundment 
investigations of lakes in the high mountain area east of Aurland, ·W. Norway, 
is given. There was no time for quantitative studies, but in some ca ses 
numbers were noted . The bird fauna was found to be poor, especially 
when compared with that of the mountain plateau of Hardangervidda. This is 
believed t o be due to the lack of wetlands and to the more barren habitats of 
Aurlandsfjellene. Although of limited value, the survey may provide a base 
for further studies in the area, especially in connection with the influence of 
impoundments on the avifauna. 

Senior authors address: 
Zoologisk Museum, 
Sarsgt. l, Oslo 5. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. XIX 

]omfrutrane, en ny art for Norge* 
Qunnar Lid 

I tiden 20.-27. mai 1966 ble en jomfrutrane, Anthropoides virgo 
L. observert på Brannsletta ved Varangerfjorden, ca. to mil vest 
for Bugøynes (70° N, 29°10' Ø). Fuglen ble sett av familien Sana 
fra Gandvik, Sør-Varanger, som også fotograferte den. 

Observasjonen ble kjent gjennom et brev til meg fra Gunvor 
Berg-Helgesen, Kirkenes, med beskrivelse og bilde aven ukjent 
fugl. Bildet var tatt på lang avstand. Etter nøye gransking av bildet 
på Zoologisk Museum, Oslo, ble fuglen bestemt til jomfrutrane. 
Denne fugleart er ikke tidligere påvist i Norge, men det foreligger 
flere funn fra våre naboland. 

Den beskrivelse av fuglen jeg mottok, lyder som følger: 
«Fuglen var grå, den hadde lange, sorte fjær fra halsen og nedover 
brystet. Lange, svarte føtter og lange fjær bak. Den var noe mindre 
enn en vanlig trane. Av føde så vi at den tok til seg bær som hadde 
ligget under sneen.» - I denne beskrivelse er de beste karakteristika 
for jomfrutrana nevnt, når man ser bort fra de nedhengende, hvite 
fjærdusker på hodets sider. Dette sistnevnte kjennet~gn sees dog 
ikke så godt på lang avstand, og på bildet er denne detalj ikke med 
da fuglen vender hodet mot fotografen. Observatørene angir ikke 
at det ble hørt noen låt fra den omtalte jomfrutrane, men ifølge 
litteraturen skal låten være høyere og hesere enn tranas. 

]omfrutrana finnes som hekkefugl hovedsaklig fra Svartehavs
området gjennom Syd-Russlands stepperegion til Mongolia. Dess
uten finnes en liten isolert bestand i NV-Afrika (Salomonsen 1963). 
Hekkebiotopen er svært varierende, den finnes både på tørre 
stepper, sumpige myrer, innsjøstrender og til og med i fjelltrakter 
(Curry-Lindahl og Larsson 1963). ]omfrutrana skal være meget sky 
under trekket, mens den i hekketiden er lite sky (Kozlova 1932). 
Overvintringsområdet strekker seg fra NØ-Afrika til India -
(Salomonsen 1963). 
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* Denne observasjon har vært forelagt Fuglenavnkomiteen som har god
kjent at den publiseres. 

Fig. 1. Et utsnitt av det innsendte fotografi med jomfrutrana innsirklet. 
(Foto: Eilert Leander Sana.\ 

Fig. 2. Et forstørret utsnitt av fig. 1. 



Berg (1961) beskriver sitt møte med tusener av jomfrutraner 
i flokk med traner ved Hvite-Nilens bredder. D et er tenkelig at 
jomfrutraner kan følge med sin slektning på vårtrekk til hekke
områdene i nord. Nå er det riktignok oppgitt i nyere litteratur at 
våre traner overvintrer i NV-Afrika og muligens på den pyreneiske 
halvøy (Haftorn 1962), m en de to tranearter har antagelig muligheter 
for å komme i kontakt med hverandre under selve trekket fra 
Afrika. 

Som det framgår av tabell 1, er observasjoner av jomfrutrane 
i Skandinavia gjort i tiden 15. april til slutten av juli, når man ser 

Fig. 3. En utstoppet jomfrutrane fra samlingen på Zoologisk Museum, Oslo . Fuglen 
er fra Syd-Russland. Den nedhengende «halen» er forlengede indre armsvingsfjær. 

(Foto: Bergljot Mauritz.) 
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Tabell 1. Observasjoner av jomfrutrane, Antnropoides virgo, i Skandinavia 

Lokalitet 

Norge: 
Brannsletta, 

Sør-Varanger ... 

Sverige: 
Asker, Niirke .... . 
Stromstad, 

Bohuslii n ..... . 
Fåro, Gotland ... . 
Krankesjon, Skåne . 

Finnland: 
Ahvenanmaa/ Aland 

Danmark : 
Husby Sø , V. Jyll. . 

Jægerpris , N .Sjæll .. 
Syrsig, Læsø ..... . 

Dato/Ar 

20.-27. mai 1966 

Juni 185 7 

5. mai 1874 
Juli 1934 
23.-26. mai 1947 

August 1927 

15 . mai 1901 

15 . april 
Juli 1953 

Antall I 

l o bs. 

l skutt 

l skutt 
l skutt 
l obs. 

l skutt 

2 obs. 
( l skutt) 
l obs. 
4 obs. 

Publisert av 

(Nilsson 1858) 

(ref. Salomonsen 196] 
(Dura ngo 1938) 
(Otterlind 1948) 

(Merikallio 1958) 

(ref. Salo monsen 1963) 
(Holstein 195 2) 
(Johansen 1953) 

bort fra den ene finske iakttagelse fra august. I dette tilfellet ble 
det anført at fuglen muligens var rømt fra en zoologisk hage 
(Merikallio 1958). Observasjons-datoene fra Skandinavia antyder 
den mulighet at jomfrutranene kan ha fulgt med traner på vår
trekket. Ved den svenske observasjonen avarten ved Krankesjøen 
er det også opplyst at fuglen ble sett i flokk med 41 traner (Otterlind 
1948). Det kan i denne sammenheng nevnes at det de seneste år 
har vært observett flere traner på de store myrene iPasvik, Sør
Varanger (Pethon 1966). 

En medvirkende årsak til at jomfrutrana har havnet helt oppe 
ved Varangerfjorden kan også være de klimatiske forhold i perioden 
før observasjonen. Statsmeteorolog Karl Magnus Aurtande har 
opplyst at det over Syd- og Mellom-Europa og Skandinavia i tiden 
10.- 19. mai blåste vind {ra sydøst til øst med til dels frisk vinn 
midt i perioden. Temperaturen var omtrent normal for årstiden 
over Skandinavia, mens det i Mellom-Europa var noe høyere 
temperaturer. 

]omfrutraner holdes av og til i d yreparker, så man kan ikke se 
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bort fra at enkelte av funnene i Nord-Europa kan være forvillete 
eksemplarer. Likevel må en regne med at det for jomfrutranene 

også foreligger tilfeller av forlenget vårtrekk. 

Summary 

Demoiselle erane, Anthropoides virgo L., a species new to Norway 

A DemoiselIe erane was observed 20-27 M ay 1966 at Brannsletta, Sør
Varanger (70° N, 29°10' E). This is the first reeord of the species in Norway. 

Authors address: 
Zoological Museum, 
Sarsgt. 1, Oslo 5. 

Litteratur 

Berg, B. 1961 : M ed tranorna till Afrika. Stockholm (Tidens forlag). 218 pp. . 
Curry-Lindahl, K. og Erik Larsson 1963: Jungfrutranan. Pp. 2198-2199 l 

Curry-Lindahl, K. (ed.): V åre Fåglar i Norden. Stockholm (Bokforlaget Natur 
oeh Kultur). 2294 pp. 

Durango, S. 1938: Fågellivet på Fåron. IL Fauna och Flora, h. 5: 205. 
Haftorn, S. 1962: Våre fugler. Oslo (Ernst G. Mortensens forlag). 347 pp. 
Holstein, V. 1952: Jomfrutrane (Anthropoides virgo L.) ved Jægerspris. Dansk 

Omith. Foren. Tidsskr. 46: 117-118. 
Johansen, H. 1953: Jomfrutraner (Anthropoides virgo L.) på Læsø. Dansk Omith. 

Foren. Tidsskr. 47: 275. 
Kozlova, E. V. 1932: The birds of South-West Transbaikalia, Northern Mongolia, 

and Central Gobi. The Ibis, 13 th. ser. 2: 570. 
Merikallio, E. 1958 : Finnish birds their distribution and numbers. Soc. Fauna 

Flora Fennica. Fauna Fennica V: 1-181. 
Nilsson, S. 1858: Skandinavisk Fauna, Foglarna, bd. 2. Lund (Gleerups forlag). 

580 pp. 
Otterlind, G. 1948: Jungfrutrana (Anthropoides virgo L.) i Skåne. Vår Fågelviirld 7: 

67-70. 
Pethon, P. 1966 : Avifaunistiske iakttagelser i Sør-Varanger sommeren 1966. 

Fauna 19: s. 196-211. 
Salomonsen, F. 1963: Systematisk oversigt over Nordens fugle . Pp. 1- 460 i 

Blædel, N. (ed.): Nordens fugle i farver. 7. København (Ejnar Munksgaard/ 
Skandinavisk Bokforlag). 460 pp. 

28 

Observasjoner av smågnagere i Verran 
kommune, N ord.-Trøndelag, 1966 

Tor M. Larsen 

Bestanden av smågnagere har i 1966 vært meget stor på vestsiden 
av Trondheimsfjorden. Eldre folk sier man må tilbake til 1930 
for å finne et år med så mange smågnagere. Siste gnagerår her 
i kommunen var i 1964, men bestanden var da på langt nær så rik 
som i 1966. 

De vanligst forekommende artene har vært: Markmus (Microtus 
agrestis), vånd (Arvicola terrestris), lemen (Lemmus lemmus) og fjell
rotte (Microtus ratticeps). 

Artene er her nevnt i den rekkefølge de har opptrådt i året 
1966, dvs. markmusa så ut til å være tallrikest først på året, fra 
januar og senere utover vårvinteren. Den kalde vinteren 1965/66 
så ut til å by på gode beiteforhold under snøen. Således var flere 
grasvoller og plantefelt ille tilredt da snøen forsvant. I en fugleholk 
for kvinand ble det 15. april funnet 7 egg av perleugle. Rundt 
eggene lå pent stablet 30 markmus. Ved fire revehi som ble besøkt 
den siste uken av mai og de to første ukene av juni ble det funnet 
mange smågnagere - i alt vesentlig markmus - ved to av hiene 
ca. 50 mus ved hver inngang (Oskar Gottvassli). Hvorvidt markmusa 
har avtatt i mengde fra midtsommer vites ikke, men de andre 
nevnte artene begynte da å opptre i større mengder, slik at det 
ble mer å holde regning på. 

Således opptrådte vånden tallrikt fra juli og ut til september. 
Denne arten var imidlertid bare å se i nærheten av dyrket mark 
i lavlandet. 

Lemen forekom tallrikt i fjellet allerede ved midtsommer. 
I alt 10 reir av fjellvåk ble besøkt i tidsrommet juni-juli. Reira 
lå både i barskogsområdet og i nakent fjellterreng. I begge tilfelle 
var lemen og markmus de hyppigste byttedyr på reirkantene. En 
kuldeperiode med et tynt snødekke i fjellet allerede i slutten av 
september fikk tilsynelatende lemenet til å trekke ned i lavlandet. 
Konsentrasjonen av lemen ble nå sterkere etter hvert og kulminerte 
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i lavlandet i månedsskiftet oktober/november. Det var på denne 
tiden vanlig at man så både seks og sju lemen samtidig når man 
gikk en tur i skogen. Ved ett tilfelle ble det i alt observert 49 lemen 
samtidig på en 17 m lang og 39 m brei åpen plass i skogen. En 
kunne regne bare de lemenene som forholdt seg i ro og beitet. 
Det var flere som stakk seg bort, og disse kom ikke med i tellinga. 
Denne sterke konsentrasjonen av lemen på et så snevert område 
antas å skyldes at det bare noen meter fra den nevnte glennen var 
ei elv som dannet et naturlig hinder for lemen på vandring. 

På samme sted, Tunsdalen, Verran kommune, så jeg også 
9. okt. en lemen som spiste på en annen lemen. To dager før 
hadde jeg drept 7 lemen og lagt sammen på et sted mindre enn 
1 kvadratmeter. Ved besøket to dager senere var den ene av de 
7 lemen borte, mens en annen ble spist på aven «broder». Kan
nibalen hadde bitt hull i nakkeskinnet og spist av musklene på 
nakken og ryggen slik at den forholdsvis avspiste ryggraden sto 
i en bue ut gjennom hullet i skinnet. På de tynne ribbena satt 
fortsatt noe kjøtt igjen. Andre deler av byttedyret var ikke rørt, 
heller ikke de fem andre lemenene. Det fantes andre lemen i nær
heten av kannibalen, men ingen ble sett drive kannibalisme. Da de 
ble forstyrret i furasjeringen, søkte de ly under steiner og kvister 
i kanten av den omtalte åpningen i skogen. Kannibalen ble sett 
gjemme seg under noen råtne orekvister sammen med andre 
lemen. Etter ei stund kom fire lemen ut av skjulestedet. De søkte 
seg tilbake til det området de før hadde beitet. To av dem var på 
det nærmeste 1 Y2 m fra de døde lemenene, men ingen av dem ble 
i de 20 minuttene som den videre observasjonen varte, sett foreta 
seg noe som skulle tyde på at de hadde lyst til å spise av den 
delvis oppspiste lemenen. 

Ennå i midten av november var det mange lemen å se i hager 
og på plener inne i tettbebyggelsen i Follafoss, Verran kommune. 
De beitet på grasrøtter og gras, men de ble også sett gnage på 
nedfallsfrukt fra epletrærne etter at telen var kommet og de ikke 
så lett fikk tak i grasrøttene. 

Selv om antallet tydelig var mindre på denne tid, var det vanlig 
å treffe lemen både nær husene og i skogen. I Malm, Verran 
kommune, ble det også påtruffet lemen 2 km inne i gruvegangene 
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til Fosdalens gruver A /S. Dette foregikk over et lengre tidsrom 
i månedsskiftet oktober/november, altså på den tid lemenvan
dringene kuliminerte. Det antas at den jevne og ganske høye 
temperaturen i gruvegangene var årsaken til vandringene innover 
i gruva. 

Da lemenen hadde avtatt i mengde, kom fjellrotta mer til syne. 
Det ser ut som om den har fulgt etter lemenen på dens vandring 
fra fjellet og ned til bygda. Fra begynnelsen av november og ut 
året har nemlig fjellrotta vært den tallrikeste gnageren å se f.eks . 
langs vegen og ellers i skogen, særlig i hogst- og plantefelt. 

I tillegg til disse smågnagerne har det også vært uvanlig mye 
spissmus å se fra juli, august og utov~.: høsten. Det siste iakttatte 
eksemplaret holdt til under noen planker på plenen ennå 19. nov. 
Den var da framme på småfuglenes furasjeringsplass og hentet seg 
en brødskorpe. Med denne sprang den elegant under plankene 
straks før ei skjære var på pletten for å fange den. 

Summa ry 

O bservations of small rodents in Verran, Nord-Trøndelag, 1966 

Population peak for small rodents is recorded from the above mentioned 
locality in 1966. 

Microtus agrestis, Arvicola terrestris, Lemmus lemmus and Microtus ratticeps 
were numerous and occurred in the order listed. 

Shrews were numerous in the autumn. 

Authors address: 
P.b. 50, Follafoss. 

31 



Smånotiser 

Observasjoner frå Runde 1966 
Under ringrnerking på Runde 28. juli til 4. august 1966 gjorde vi ein del 

n otatar som vi meiner kan vere av interesse. 
Vi gjorde eit overslag over hekkebestanden av h avhest (Fulmarus glacialis) 

på grunnlag av antall ringmerkte og teljing av fugl som sat p å reir . Truleg m å 
bestanden totalt vere bort i mot 5- 600 par, men mange sat på tome reir . Omlag 
halvparten av dei reira vi besøkte , var tome. 

Over Skarveurda fann vi stj erten av ein sivhauk (Circus aeruginosus) , tydleg 
ein som hadde late livet . Funnet er bekrefta av Edv. K. Barth. Så vidt vi veit, er 
dette det nordlegaste funnet i Norge og ein ny fugleart for Runde. 

På stranda ved Runde såg vi 2. august eit individ av sotsnipe (Tringa erythropus). 
Denne arten har vi ikkje tidlegare sett på Runde, og etter det vi veit, er den heller 
ikkje notert frå Runde tidlegare. 

Alkefuglane børja å dra bort frå fjellet i den tida vi var der. 3. august var 
der att ein del alke (Alca torda) i fjellet, men mange ungar var komne på sjøen. 
Av lomvi (Uria aalge) var der svært få p ar att 3. august. Teist (Cepphus grylle) 
hadde ungar på sjøen 30. juli. 

Om k velden 3. august var det tydleg oppbruddsstemning på lunden (Fratercula 
arctica). I småflokkar p å 10- 15- 50 eller meir, jaga dei rundt i hurtig flukt, 
anten like over sjøen, eller dei skrudde seg høgt opp i lufta for seinare å kome 
d alande ned att. Dei flaug med hurtige kast og vendingar og minte på avstand 
mykje om småvadarar, heilt ulikt det vanlege åtferdsmø nsteret til lunden. Desse 
småflokkane var mest å sjå ved M åganeset, der vi såg dei over alt , men elles 
jaga dei langs stranda på Runde og på stader der ein til vanleg ikkje ser lunde. 
Ein unge av lunde va r fullt flygedyktig 2. august. 

I Goksøyr eller på fjellet over Goksøyr, såg vi dag leg eit individ av svartkråke 
(Corvus corone corone) (jfr. Barth, Fauna, hefte 2, 1966). 

Summa ry 

Some bird observations from Runde, Møre & Romsdal county 
Of special interest is the record of Circus aeruginosus. T ail feathers of a dead 

bird were found on the bird cliffs o n August 2, 1966. 

Per-Steinar Myklebust, A. O. Folkestad 

Nokre fuglenotatar frå Hareid, Sunnmøre 
På Hareidlandet ved Ålesund er det eit rikt og variert fugleliv, og ein del 

observasjonar derifrå har tidlegare vore offentliggjort i «Sterna}). Eg vil her 
nemne nokre observasjonar av meir sjeldne arter som ikkje har vorte n otert 
frå Hareid tidlegare. 

22. mai 1966 såg eg, saman med Arne Ola Grimstad, eit par av knekkand 
(Anas querquedula) i Grimstadvatnet. D agen etter såg eg ei ~ av same art på 
same stad . Tidlegare h ar Kjell M ork sett knekkender i same vatnet under 
vårtrekket (pers. medd.). 

Vinteren 1965 blei det av fleire sett eit individ av snøugle (Nyctea scandiaca) 
på H areidsfjella . 

20. april 1964 såg eg eit individ av viersporv (Emberiza rustica) ved Snipsøyr
vatnet. Det var ein 6', og eg fekk sjå den på kort avstand i kikkert og samstundes 
samanlikne med sivsporv (B. schoenidus) som hekkar i området . Eg vart først 
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var fuglen p å grunn av lokkelyden, som kunne minne om heipiplerke eller 
m åltrost , eit kort ist-ist eller tsi-tsi, skarp i lyden_ Karakteristisk var og å sjå, 
då fuglen sat, den svarte hetta utan kvit kant bak, kvit augestrek og tydlegc 
rust brune fargar framfor vengen . O versida i det h eile hadde ein meir raudbrun 
fargetone enn sivsporv. 

Summary 
Some bird records from Hareid, near Ålesund, Møre & Romsdal county 

A 6' and a ~ of Anas querquedula were seen on May 22, 1966, and a ~ on 
the following day. During the winter of 1965 , a specimen of Nyctea scandiaca 
was seen severai times in the mountains. An observation of Emberiza rustica 6' 
was made on April 20, 1964. 

Al" Ottar Folkestad 

Lagring av føde hos raudrev 

Hausten 1960 hadde eg tamendene mine gåande fritt etter a t h åa var slått, og 
dei trekte d å ofte langt ut over markene. Ein dag ble ei av dei borte, og alt tydde 
p å at det var rev som hadde tatt den. Dette var først i november, i Folkestadbygd , 
Volda , Møre og Romsdal. 

Neste vår i snøløysinga sist i mars var eg ein tur innover heiane, og vart d å 
var restane etter eit revernåltid . Ved nærare undersøking synte det seg å vere 
av den anda eg hadde mist hausten iførevegen. Restane og spora var heilt ferske, 
så anda hadde vorte fortært høgst dagen iførevegen. 

Dette tykte eg var merkeleg og undersøkte difor området nøye. Ved ei tue 
på ein snøberr haug fann eg tydlege spor av at reven hadde grave, og i ei hole 
der sat det enno att nokre fastfrosne andefjører. Det var såleis tydleg at anda 
hadde lege ned graven der om vinteren. Ut frå restane var det tydleg at det var 
heile anda som hadde vore nedgraven og ikkje berre restar . 

Lagringsplassen låg over 1 km frå der anda var teken, p å ein snau haug, 
utan skog i nærleiken, berre med litt busker i eit lite søkk nær ved, elles va r 
landskapet rundt lagringsplassen heilt ope. Det er lite vegetasjon på haugen, 
vesentleg mose og litt lyng, og den er jamnast snau blåsen om vinteren. Lagrings
holet var utgrave ved grunnen av ei tue , litt inn under tua, og hadde vore dekt 
av mose. 

Frå før er det kjent a t raudreven kan lagre næring, men så vidt eg veit, er 
det lite undersøkt, og denne observasjonen kan såleis vere av ei viss interesse. 
Det skal upplysas at det var museår i Volda-distriktet hausten 1960. 

Summary 
Storage of food by Red Fox 

An Anas domestiea killed by a fox was carried over 1 km away, and there 
hidden and stored from aUtumn 1960 to spring 1961. 

Al" Ottar Folkestad 

Taksvale ved Island 

På tokt med M /S G . O . Sars i Norskehavet sommeren 1966, ble det 2. juni 
observert en taksvale (Delichon urbica) som forsøkte å slå seg ned på båten. 
Været var klart med lett bris og god sikt, temp. + 5° C, og båten gikk med 
en fart av 11 knop ca. 20 nautiske mil nord-øst av Island . Fuglen ble observert 
med kikkert 8 X 40. Den forsøkte flere ganger å slå seg ned på båten, men ble 
antakelig forstyrret for mye og fo rsvant etter ca. 30 min. rett nordover . 
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Taksvala regnes til den palearktiske fauna og er utbredt over hele den 
palearktiske region mot nord til skoggrensen. I Norden finnes den vesentlig 
i den mellom· og høyboreale sone, med spredte yngleforsøk i den lav·alpine sone. 

Salomonsen (Systematisk oversikt over Nordens fugle) angir taksvala som 
tilfeldig trekk og sommergjest på Island (mai- august). Han nevner at ca. 10 
observasjoner er kjent frem til 1943. Den regnes også som tilfeldig gjest på 
Grønland, observasjoner bl.a. fra Myggbukta, M ackenzie Bay, Hold-with-Hope 
(Bird 1941). Der er også nevnt et fåtall observasjoner fra Færøyene og Spitsbergen. 

Summary 
House martin near leeland 

Jur,e 2. 1966 a House martin was observed 20 nautical miles north-east of 
Iceland. 

The bird seerned to try to rest on the ship, but was too much disturbed 
and left after about 30 min., flying straight to the north. 

Roar Myhre 

Gravand og tjeld, to nye fugler i indre Oslofjord 
Fra og med sommeren 1951 har jeg av og til registrert fuglelivet i den vestlige 

del av indre Oslofjord , særlig områdene nær Sandvika. Jeg har skrevet om dette 
i Fauna 1951. Siden den gang har to nye fuglearter funnet levelige forhold ved 
fjorden, nemlig tjelden (Haematopus ostralegus) og gravanda (Tadorna tadorna). 

Tjelden fikk jeg første gang se 7. juli 1955 ved Brønnøya i Asker, og den 
4/7-1956 så jeg 4 unger og en gammel fugl i nærheten. Den 27/5-1957 så jeg 
2 tjeld nær Fornebu, den ene hadde bare en fot (høyre tarse amputert); et annet 
par ble iakttatt i Koksabugten. I årene etterpå har tjeld vært vanlig rugefugl 
innen området. 

Tjelden har ruget ved Oslofjorden for ca. 100 år siden, og Collett skrev 
i 1864 at tjelden som den tidligste trekkfugl blant vaderne ankommer omkring 
1. april til Oslofjorden, og at den i mai trekker utover fjorden for å hekke. 
Videre skriver han: «If. Prof. Esmark hækkede den fordum aarligt paa flere af 
øerne sammen med Larus canus, og endnu 1834 fik han et exemplar, der var 
skudt paa Ladegaardsøen den 15de Juni; i de sidste 20- 30 Aar er neppe noget 
Par fundet rugende indenfor Drøbak. - -» 

Kan den økende forurensning av indre Oslofjord ha stimulert tjelden til 
å befolke dette området igjen? 

Første gang jeg så en gravand i indre Oslofjord var 21 /6.1964. D et var ved 
Brønnøya i Asker. Samme høst fikk jeg melding om at det 25 /8 ble skutt en 
ung gravand samme sted. Den 28/8 besøkte jeg stedet, hvor det da var 3 flyve
dyktige unger som fløy opp på ca. 40 m avstand og landet ca. LOO m unna. De 
svømte langs sivkanten og beitet på samme måte som svaner, 'med halsen ned 
mot bunnen. 

Den 5/6-1965 var det 4 voksne gravender samme sted, dessverre hadde jeg 
ikke anledning til å kontrollere ungeproduksjonen. 

Den 28/ 7-1966 var det 2 voksne og 8 unger samme sted, en av ungene var 
ikke flyvedyktig. Da den ble skremt av meg, dukket den og var under 15 sek., 
og rømte ut mot dypere vann. De voksne og de flyvedyktige ungene fløy opp 
på ca. 20 m avstand, men fløy bare ca. 20- 30 m. Så her ville vel jegere få et lett 
bytte den 21. august. 

O gså gravanda ble påtruffet i Oslofjorden i forrige århundre. Collett skriver 
at denne fugl treffes: «langt sparsommere indenfor, end udenfor Drøbak. Flere 
ganger ere de skudte mellem Øerne i Bunden afFjorden, fornemmelig om Vaaren 
i Maj, - - » . Det skulle vel ut fra denne opplysning være nokså klart at gravanda 
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ikke hadde lett for å gjennomføre hekking i indre Oslofjord før loven satte 
stopper for denne vårjakren. 

En begrensende faktor for gravandas hekking er også mangel på egnede 
rugeplasser. Bernhof, Osa gir i Stavanger Museums årsskrift 1942 en anvisning 
på hvordan man bn legge forholdene til rette for fuglen i så måte ved å lage 
en kunstig redehule. 

Summary 
Shelduck and Oystercatcher, two birds new for Inner Oslofjord 

Since 1957 the Oystercatcher (Haematopus ostralegus) has been nesting at 
Fornebu near Oslo. 

Severai observations are made of Shelducks (Tadorna tadorna) , both young 
and adult , from June to August in 1964-1966 at Brønnøya in Asker. 

Hjalmar M.-K. Lund 

Grønlandsteinskvett* funnet i Oslo 

En grønlandsteinskvett (Oenanthe oenanthe leucorrhoa) ble ca. 27/9 1966 
funnet død ved Husebyleiren, Oslo. Fuglen ble innlevert preparant L. Blomberg 
til utstopping for Huseby skole. Det var en 6' med relativt små testikler, og 
dette sammen med fjærdraktkarakteren og den delvis gule nebbinnside viste 
at det var et juvenilt individ. Fjærdrakten hadde det varm-brune preg som er 
karakteristisk for rasen leucorrhoa. 

Disse mål ble tatt: Vinge 106,0 mm, nebb/skalle 17,8 mm, nebb/fjær 12,3 mm, 
tars 28,4 mm og hale 60,0 mm. Den var i dårlig kondisjon og meget mager. 
I følge litteraturen er vingelengde hos 6' av leucorrhoa oppgitt til 102- 110 mm. 

På Vestlandet, da særlig Jæren, er grønlandskvetten om høsten regelmessig 
trekkgjest (Bernhoft-Osa 1958, Stema 3 : 13-18), mens den på Østlandet er 
sjelden. I Sverige er den påvist kun tre ganger (Salomonsen 1963, Nordens fugle 
i farger, bd. 7). Zoologisk Museum i Oslo har tre eksemplarer, hvorav en fra 
Møre (Svinøy, 21 / 9 1947, ~ vingelengde L05,0 mm) og to fra Østlandet. Begge 
de sistnevnte er ~~ med vinglengde 99 mm , den ene fra Drammen 19/8 1877 
og den andre fra V. Aker 27/ LO 1877. I Løvenskiolds «Håndbok over Norges fugler» 
er disse omtalt som tilhørende den færøisk-islandske rasen schøleri. I nyere 
litteratur (Vaurie 1959, The Birds of the Palearctic Fauna) er imidlertid denne 
rase slått sammen med leucorrhoa. 

De østlige observasjoner av grønlandsteinskvett er antageligvis vinddrevne 
fugl på høsttrekk, noe som også kan forklare at omtalte fugl var så utmagret. 

Summary 

Greenland Wheatear found in O slo 
A specimen of Greenland Wheatear (Oenanthe oenanthe leucorrhoa) was found 

dead September 27. 1966 in Oslo. 
Cjunnar Lid 

* Artsbestemmelsen er kontrollert av «Fuglenavnkomiteen». 
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Bokanmeldelser 
A. S. TROSHIN: Problems of CeU Permeability. 
International series of monographs in pure and applied biology. 
Division: Modem trends in physiological sciences. 
General editors: P. Alexander and Z. M. Bacq. 
Pergamon Press 1966. 549 pp. f 6. 

Problemer i forbindelse med cellepermeabilitet omfatter spørsmål knyttet til 
lovene for opptak av stoffer fra det omgivende mediet inn i cellene, og utskillelse 
av stoffer som er produkter av den intracellulære metabolismen. Således er 
cellepermeabiliteten direkte relatert til metabolismen, og den utgjør en del av 
det viktige generelle biologiske problem om relasjonen mellom en organisme 
og mediet den lever i. 

Cellepermeabilitetsproblemer har vært studert i mer enn syttifem år, men 
som vanlig innen biologien har de fleste undersøkelsene vært utført i de siste 
tyve årene. Den foreliggende bok gir en oversikt over de viktigste undersøkelsene 
relatert til cellepermeabilitetsproblemer som har vært utført inntil 1961. Den 
omfattende litteraturlisten som utgjør 20 % av bokens sideantall, gjør den meget 
verdifull for dem som arbeider med permeabilitetsproblemer. Boken vil være 
aven spesiell verdi fordi forfatteren refererer utførlig en rekke russiske arbeider 
som hittil har vært lite kjent i Vest-Europa. 

Den russiske forfatteren, professor i cytologi, utgav boken først i Russland 
i 1956, men har i den engelske oversettelsen omskrevet og ajourført teksten. 
Denne er ordnet slik at resultater fra undersøkelser og den vanlige tolkningen 
av dem er beskrevet først , derpå kommer forfatteren med sin oppfatning. Dette 
skjema er fulgt i gjennomgåelsen av undersøkelser av permeabiliteten for elektro
lytter, ikke-elektrolytter og en del andre stoffer, både for plante- og dyreceller. 

I sin forklaring p å den ulike konsentrasjon aven rekke stoffer mellom 
cellenes indre og det ytre medium, hevder forfatteren synspunkter som deles 
av få andre. Mens den alminnelig aksepterte teori er at cellemembranen besitter 
egenskaper som fører til akumulering av stoffer løst i den intracellulære vannfasen, 
forsøker professor Troshin å forklare den ulike fordelingen ut fra egenskaper 
som tillegges cellenes protoplasma i sin helhet. Dette skulle i noen grad binde 
de aktuelle stoffene og dermed redusere konsentrasjonen av dem i den intra
cellulære vannfasen. R esultatet skulle være at konsentrasjonen av de stoffene 
som finnes i større mengde i cellene enn i yttermediet, forekommer i samme 
konsentrasjon i den intracellulære vannfasen som i mediets vannfase. Bare 
videre undersøkelser kan vel gi svar på hva som er den riktigste oppfatning. 

En del kunnskaper i fysiologi og biokjemi kreves av leseren om boken skal 
gi det fulle utbyttet. For dem som besitter dette, vil boken sikkert være stimu
lerende, ikke minst på grunn av forfatterens kontroversielle syn på cellens 
membranpermeabilitet. 

Kjel! Fugelli 
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Kristiansand-avdelingen: Peter Valeur, Carl E. Kilander og Jan P. Bliksfjord. 
Dessuten: Edvard Holt, Aadne Nordbø, Kåre Syvertsen og Jan H. Vesterhus. 

Tromsø-avdelingen: Forberedende arbeidsutvalg: Johan Andersen, Ola A. 
Aune og Einar Brun. 

Arbeidsutvalget har i perioden f ått melding om at følgende medlemmer er 
avgått ved døden: Anne M. Grønlie, Åge Johansen og Trygve Solberg. 

Den 2. november 1966 ble NZF 20 år, og vi er nå 1020 medlemmer. 
Arbeidsutvalget har hatt mange møter på Zoologisk museum i Oslo, hvor 

formann og kasserer har sin arbeidsplass. Vår faste kontorhjelp har tatt seg av 
kartotekføring, utsendelse m.m. Til medlemmer som skyldte for tre år ble det 
i høst sendt postinkassasjon. De 41 medlemmer som ikke betalte inkassasjonen, 
ble strøket av kartoteket. 

En rekke personer som vi har fått oppgitt som interesserte, har fått tilsendt 
en orientering om NZF og prøvenummer av FAUNA, og mange har meldt 
seg inn. 

I årets løp er det solgt en del eldre årganger av FAUNA. Ennå finnes noen 
komplette serier på lager, og de selges for kr. 10,00 pr. årgang til medlemmer. 

Bibliotheque Nordique i Paris fikk på anmodning FAUNA komplett frem 
til 1966 som gave fra NZF. 

Arbeidsutvalget har besvart en hel del korrespondanse fra medlemmer o.a. 
Det har ikke vært avholdt styremøte, men en rekke saker er behandlet 

etter orientering ved rundskriv. 
Flere utenlandske foreninger har gjennom årene sendt NZF deres tidsskrift 

mot å få FAUNA som bytte. Disse tidsskriftene har vært lite tilgjengelige, og 
styret har derfor besluttet at arbeidsutva lget etter beste skjønn tilbyr zoologiske 
institusjoner å få deponert eldre årganger samt å få overta kommende årganger 
mot å betale en medlemskontingent for hver bytteforbindelse fra og med 1966. 
Man håper med dette at flest mulig zoologer og amatører får adgang til tids
skriftene. 

Norske 4H studieforbund består av 10 sammensluttete organisasjoner, bl.a. 
NZF. Studieutvalget som består aven representant fra hver av organisasjonene, 
hadde årsmøte 26. april, og kasserer Jon-Arne Sneli deltok som vår representant 
og for NOF. 

Hensikten med forbundet er å stimulere studiearbeidet i medlemsorganisa
sjonene innen naturvitenskapelige emner. 

Årsmøtet vedtok å henstille til NZF at foreningen prøver å få utformet en 
studieplan for et zoologisk-økologisk kurs. 

Styret har arbeidet med saken, men har ikke funnet fagmannen som vil påta 
seg dette betydningsfulle verv. - Vi hører meget gjerne fra den som vil påta 
seg oppgaven, og vedkommende kan regne med støtte fra studieforbundet. 

FAUNA's redaksjonskomite har vært innkalt til et møte hvor «FAUNA's 
skikkelse» ble diskutert. En del av resultatet er vist med de fire numre som 
kom i 1966. 

Artiklene i FAUNA har gitt anledning til korrespondanse med medlemmer 
som ønsket flere opplysninger. Interessen for stoffet har også vist seg på den 
måten at aviser og tidsskrifter har trykket artikler eller utdrag fra FAUNA. 

Indekskomite. Det har vært arbeidet videre med indeks for FAUNA. På et 
møte fremla cand. real. Karen Anna Økland (tidligere universitetsbibliotekar) 
detaljerte planer for det videre arbeidet. En besluttet å forsøke å få ferdig en 
indeks for de første 20 årganger i 1968. 
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NZF' s navnekomite nar tatt opp arbeidet med en reorganisering ved å trekke 
inn spesialister som er kommet til i de senere år. Dens arbeid er nå å få publisert 
listen over norske navn på insekter og edderkoppdyr. Oppgaven er videre å 
utarbeide en eller flere navnelister for de øvrige evertebrater og spørsmålet om 
en revisjon av vertebratnavnelisten som er fra 1959, bør også overveies. 

Fuglenavnkomiteen. Etter forslag fra museumsdirektør Holger Holgersen har 
styret vedtatt å utvide fuglenavnkomiteens mandat slik at det blir som i NOF: 
«å gi navn til nye fuglearter og -raser som er kommet til og som ikke tidligere 
har norske navn. Dessuten skal komiteen godkjenne, eventuelt forkaste rapporter 
om observasjoner uten bevis av sjeldne fugler. 

Insektnavnkomiteen ble oppnevnt av NEF 4. april 1962. Av forskjellige grunner 
kom arbeidet med norske navn på insekter og edderkoppdyr i gang for alvor 
først høsten 1965. I 1966 er avholdt en rekke møter og innhentet et stort antall 
konsulentuttalelser. 

I juni 1966 ble listene vedtatt av kpmiteen sendt til uttalelse til alle medlemmer 
i NEF, til styremedlemmer i NZF og til en del andre institusjoner (ca. 120 
eksemplarer). 

De innkomne kommentarer er blitt bearbeidet, og komiteens endelige 
navneforslag vil bli oversendt til behandling i NZF's navnekomite. Trykking 
vil forhåpentlig kunne skje i løpet av 1967. 

Biocidkomiteen har arbeidet med problemene omkring de skader som bruken 
av pesticider utilsiktet kan påføre vår flora, fauna og oss selv. 

Dens første rapport: Kartlegging vedrørende bruk og kontroll av kjemiske 
bekjempningsmidler i Norge , ble i stensilert form sendt de ansvarlige myndigheter 
den 6. juni. Nesten alle landets aviser brakte rapporten via NTB. 

Rapporten ble trykt i FAUNA nr. 3 og særtrykk er distribuert til Stortingets 
medlemmer og til en lang rekke institusjoner og personer som er direkte engasjert 
i disse problemer. 

Biocidkomiteens arbeid føres nå videre over en bred front. Det må finnes 
svar på hvordan kontrollen skal foregå, og det er mange ubehandlete problemer 
i punkt 2 og 3 i det mandat som komiteen har formulert (FAUNA nr. 3 1966). 

Naturstellkomiteen: NZF har fått seg forelagt saker vedrørende naturpåvirk. 
ninger for å kunne fremme sine synspunkter angående dyrelivet. Det er klart 
at menneskets økende inngriping i og omforming av naturen endrer dyrelivet, 
fordi dets miljø og hele livsgrunnlag endres. Vi må arbeide for at det stelles 
fornuftig med naturressursene på lang sikt. 

I noen aktuelle saker angående dyreliv i vassdrag som det er fremlagt regu
leringsplaner for, har prosektor Jan Økland vært rådgiver. Han har deltatt 
i flere møter om slike spørsmål, til dels sammen med sekretær Anne Gulowsen 
som NZF's representant. 

NZF har undertegnet en protest mot Femundreguleringen. 
Av Norges naturvernforbund ble NZF innbudt til å tre inn i Naturvernringen. 

Den er planlagt som et samarbeidsorgan for landsomfattende organisasjoner 
som har med Norges natur å gjøre. 

For å få den best mulige behandling av slike saker ble Naturstellkomiteen 
dannet den 3. oktober. 

Foruten prosektor Økland består den foreløpig av NZF's sekretær, cand. 
mag. Anne Gulowsen, og cand. mag. Magnar Norderhaug. 

NNV's faglige råd: NZF ble innbudt til å oppnevne et medlem av Norges 
Naturvernforbunds faglige råd, som er et rådgivende organ for landsstyret. 

Konservator Edvard K. Barth, Zoologisk museum i Oslo, er oppnevnt som 
NZF's medlem av NNV's faglige råd inntil videre. 
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Oslo-avdelingen: 
Årsmøtet den 10. februar 1967 valgte følgende styre: 

Formann: Stud. real. Jan E. R aastad. 
Sekretær: Cand. mag. Gunnar Halvorsen. 
Kasserer: Gymnasiast Torgeir Høverstad. 
Styremedlemmer: Cand. mag. Ragnhild Høvde. 

Stud. real. Arnoldus S. Blix. 
Cand. mag. Rolf C. Hoxmark. 

Fra årsberetningen nevnes følgende aktivitet: 18/2.66. Profe~sor dr. Rolf 
Vik: Naturvern er menneskevern. Film: Beat T schanz: LomvI. Albert W. 
Owesen: Glimt fra dyrelivet i fjæra. (Ca. 100.) - 11 /3.66. Årsmøte. Stud real. 
Thor Heyerdahl jr.: Liten fotosafari fra Sør·Afrika. (Ca. 45 .) - 20/5.66. Univ. 
lektor Bengt Christiansen: Dyrelivet i Oslofjorden. (Ca. 50.) :-:- 12Z 10-66. 
Professor dr . Rolf Vik: Rapport om Zoologisk museums ekspedisjon til Sør
Varanger sommeren 1966. (Ca. 60.) - 19/ 10-66. Emil Lutken: Ynglefugler på 
Bjørnøya. 

Bergen-avdelingen: 
Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlemmer: 

Cand. real. Bjørn Berland. 
Cand. mag. Arne Eide. 
Cand. real. Gunnar Nævdal. 
Cand. real. Einar Bruland. 
stud. real. Ivar P. Muniz. 
Stud. real. Knut Kobberstad. 
Cand. mag. Are Dommasnes. 
Dr. Johan F. Willgohs (i hovedstyret) . 

Styret 

Det ble i årets løp holdt 4 styremøter, 6 medlemsmøter og 1 ekskursjon. 
8/2.66. Førstekonservator dr . Johan F. Willgohs: Blant ørn og. hubr? på 

Vestlandet. Lysbilder og film. Professor dr. Ulf Hafsten: Naturfrednmg. DIsku
sjonsinnledning. - 15 /3-66. Cand. real. Ulf Lie : Marin forskning i Seattle, USA. 
Lysbilder. - 19/4-66. Cand. mag. Thor Larsen: Sv~lba~d - et fo:sømt omr~de 
i norsk biologisk forskning. Lysbilder. - 15/5-66. L~mmsk-terrestns~ ek.skursJon 
til Hegglandsdalen i Os, professor dr. Hans ~aun. - 27/9.66. FIL hc. P. H. 
Enckell : Undersøkningar over interstitialfauna I Nordeuropa. - 25 / 10.66. Cand. 
real. Nils P . B. Justesen : Kvikksølvbiocider. - 15 / 12-66. Cand. real. Per øyne~: 
Sel på norskekysten. Film: Byen med de hvite storkene. Julemøte med selskapehg 
samvær. f . 

I samarbeid med lektorenes biologi.seksjon arrangerte tre av orenmgens 
medlemmer, R. Larsen, B. Kvamme og B. Berland, en limnisk-terrestrisk eks
kursjon den 17/ 10. Den 15/ 11 demonstrerte de samme utstyr og metoder for 
innsamling av dyr i jordbunn og ferskvann. 

Kristiansand-avdelingen: 
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Årsmøtet den 2. mars 1967 valgte fø lgende styre: 
Formann: Peter Valeur. 
Sekretær: Hjørvard Marcussen. 
Kasserer: Arvid Kvarenes . 
Styremedlemmer: Sverre Berhus, 

Jan P . Bliksfjord, 
Bjørn Haugerud, 
Aadne Nordbø, 
Åge Salbostad. 

-

Styret 

Det har vært holdt 4 medlemsmøter og 5 ekskursjoner: 
10/3-66. Årsmøte. Peter Valeur: Dykking og marinbiologi. (53.) - 5/5-66. 

Peter Valeur: Fuglesang. Lydbåndopptak. (55.) - 23/ 11-66. Eldar Wrånes: 
Svalbardekspedisjonen 1966. Lysbilder. (40.) - 16/ 12-66. Film: Når naturen 
våkner. Frossent liv. Premiekonkurranse: Hvilken fugl er det? (45.) 

1/5-66. Peter Valeur: Trekkfuglobservasjoner. Til Lista med buss. (30.) -
12/5.66. Bjørn Haugerud : Fugl og fuglesang. Til Jegersberg/Gill. (15.) - 26/5-66. 
Peter Valeur og Tore Simonsen: Fugl og fuglesang. Til Storevann, Vågsbygd. 
Det ble også observert 4 bever i Storevann på nært hold . (12.) - 12/6.66. Peter 
Valeur og Tore Simonsen: Marinbiologi. Til Langenes i Søgne. Innsamling med 
prøver av bunnfaunaen fra ytre bukten og fra indre Kilen ved bruk av froske
mannsutstyr. (25.) - 11/ 9.66. Peter Valeur: Trekkfuglobservasjoner. Til Lista 
med buss. (24.) 

Styret 

Tromsø-avdelingen: 
Konstituerende møte ble arrangert i Tromsø Museum 19. jan. 1967 på 

initiativ av museets zoologiske avdeling. Utkast til vedtekter ble vedtatt, og det 
ble fastsatt en lokal kontingent til dekning av møteannonsering, portoutgifter etc_ 

Det ble valgt følgende styre: Konservator Einar Brun (formann), bestyrer 
Per Hognestad, forskningsstipendiat Johan Andersen, journalist Kjell Fjørtoft 
og frk. Anne M . Rosted. Varamenn: lektor Erling Løkse og lektor Kai Sæther. 

Lokalavdelingens virksomhet vil bli konsentrert rundt Tromsø og foruten 
møter arrangert i Tromsø Museum ligger forholdene vel til rette for ekskursjoner 
til fuglefjell, reketrawling og kombinerte arrangementer sammen med Tromsø 
Museforening, Troms Naturvernforening og Tromsø Undervannsklubb. 

Etter valgene holdt avdelingsbestyrer Einar Brun et kåseri med lysbilder og 
lyddemonstrasjoner over emnet «Sjøfugl og fuglefjell». 

Møtet samlet ca. 30 interesserte, og ved en selskapelig tilstelning etter møtet 
ble det tegnet 18 nye medlemmer i NZF. 

Styret 

Som disse beretningene fra lokalavdelingene viser, har det vært en særdeles 
livlig aktivitet. Det har tidligere vært startet lokalavdelinger andre steder også. 
Til tross for iherdige forsøk har det foreløpig ikke lykkes å holde liv i dem -
ikke av mangel på interesse, men av mangel på ledere. 

Kontaktmenn: Det ble for 10 år siden foreslått at NZF skulle offentliggjøre 
en liste over fagzoologer som ville besvare spørsmål fra amatører. Det ble lagt 
mye arbeid i denne listen, som likevel er temmelig overflødig. 

Amatører som uten hell har forsøkt å finne svar på sine problemer i bøker, 
kan skrive til NZF. Arbeidsutvalget vil da finne den rette fagmann til å svare. 
De fleste fagfolk vil gjerne i kontakt med aktive amatører. 

Dessuten minner vi om den hjelp museene kan yte. Forespørsler og dyr 
kan sendes til : 

1. Zoologisk Museum, Sars gate l, Oslo 5_ 
2. Kristiansand Museum, Zoologisk avdeling, Kristiansand S. 
3. Stavanger Museum, Zoologisk avdeling, Stavanger. 
4. Zoologisk Museum, Bergen. 
5. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Museum, Zoologisk avdeling, 

Trondheim. 
6. Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, Tromsø. 
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Zoologiske spørsmål besvares også ved de zoologiske laboratoriene ved 
universitetene i Oslo og Bergen, ved Zoologisk institutt ved Norges landbruks· 
høgskole, Vollebekk, ved Norges lærerhøgskole i Trondheim og ved Hav· 
forskningsinstituttet i Bergen. 

De biologiske stasjonene i Drøbak, Arendal, Espegrend, Trondheim og 
Tromsø samt Statens viltundersøkelser, Vollebekk, og inspektøren for fersk· 
vannsfisket, den vitenskapelige avdeling, Vollebekk, Statens plantevern, zoologisk 
avdeling, Vollebekk, svarer på spesialspørsmål innen deres arbeidsfelt. 

Endelig gir redaksjonen veiledning dersom medlemmer ønsker noe trykt 
i FAUNA. 
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Sommerkurs i zoologi 
Studentersamfunnets fri undervisning i Oslo har som formål å gi videregående 

teoretisk og praktisk undervisning på folkeskolens grunn. - SFU's sommerkurs 
tar sikte på å kombinere et hyggelig ferieopphold med studier og undervisning. 

Ornitologi. 9.-16. juli. Hardangervidda 
Hardangervidda har noe av det mest interessante fugleliv en kan finne i 

Europa . Her finner en arktisk fugleliv bare 5 timers reise fra Oslo og Bergen. 
På Hardangervidda lever en del sjeldne fuglearter, som f.eks. snøugla. Kurset 
er lagt opp slik at både ornitologiinteresserte, fotointeresserte og deltakere som 
ønsker fine fotturer, skal få en hyggelig og lærerik tur. Om kveldene vil kurs· 
lederen gi supplerende opplysninger til dagens opplevelser, og man vil hygge 
seg sammen med andre som deler interessen for fjelleventyret. 

Deltakerne vil følge denne ruten: Haugastøl, Krækkja, Bjoreiddalen, Sand· 
haug, Dyranut. På Bjoreiddalen og Sandhaug vil deltakerne ligge i ro . Disse 
dagene vil bli nyttet til kortere ekskursjoner. De lengste dagsmarsjene vil vare 
ca. 8 timer , inklusive stopp underveis for studier. 

Kursleder: Cand. mag. Gunnar Lid . 
Kursavgift: Kr . 525,00 (inkl. undervisning og opphold med full pensjon). 

Marin biologi. 3.-8. juli. Drøbak 
Bak den idylliske, hvitmalte småhusbebyggelsen i Drøbak, lengst nede ved 

vannkanten, ligger Universitetets biologiske stasjon, hvor deltakerne på dette 
kurset vil få noen hyggelige dager med kombinert ferie og undervisning. 

Det klare vannet utenfor Drøbakterskelen i Oslofjorden gir gode muligheter 
for såvel fangst av variert materiale, som badeliv. 

Fangsten vil foregå dels med skrape fra båt, dels ved at deltakerne går på 
oppdagelsesjakt i vannpytter på holmer og skjær i fjæra. 

Materialet vil bli dissekert og undersøkt på stasjonen av deltakerne. Kurs· 
lederen orienterer og veileder. 

Det vil bli arrangert bålkvelder med kaffekos, samt en «rekeaften» ved 
stranden. 

Byen har også en moderne restaurant hvor de danselystne kan svinge seg. 
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 
Kursleder: Cand . real. Jon Versvik. 
Kursavgift, alternativ A: Kr. 315,00 (inkl. overnatting på den biologiske 

stasjonen samt alle måltider). Deltakerne medbringer sovepose. 
Kursavgift, alternativ B: Kr . 400 ,00 (inkl. overnatting på hotell, samt alle 

måltider) . 

Insektkurs . 26. juni- l. juli. Nordmarka (Oslo) 
Nordmarka, Oslos friluftseldorado , er et egnet utgangspunkt for zoologiske 

ekskursjoner. På dette kurset vil en spesielt utforske insekter. 
I vannkanten ved større og mindre vann er det et yrende liv under stenene 

og i sanden. Under barken på trærne og nede i skogbunnen kan en finne de 
merkeligste skapninger fra insektverdenen. Ved dagens slutt vil vi undersøke 
fangsten og lære mer om de ulike artene. 

Nordmarka byr imidlertid på andre muligheter enn de rent zoologiske. 
Det blir anledning til fine fotturer innover i marka. Her kan foto· og botanikk· 

interesserte finne meget av interesse. En må heller ikke glemme bademulighetene 
i klare og fredelige småvann. Terrenget byr også på muligheter for fiske. 
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Innkvartering blir på Studenterhytta ved Svartor. Deltakerne bør ha elemen
tære kunnskaper om insektenes bygning, tilsvarende realskolens pensum. 

Kursleder: Cand. mag. Roar Ihlebæk. 
Kursavgift : Kr. 365,00 (inkl. undervisning og opphold med full pensjon). 

Påmelding til SFU, Uranienborgveien 11 , Oslo 3. Depositum kr. 100,00. 
Her kan man også få svar p å spørsmål. 

Deltakerne får plass på kursene i den rekkefølge påmeldingene kommer inn, 
inntil kurset er fulltegnet . Derfor haster det. Påmeldingsfrist : 12. april. 

NORSK ZOOLOGISK FORENING 
MEDLEMSKONTINGENT 

Kr. 15,- pr. år 

Skoleelever og studenter kr. 10,-. Livsvarig medlemsskap 
kr. 225,-. Alle medlemmer får Fauna 4 ganger i året. 

FAUNA 
Eldre årganger er ennå på lager og selges til medlemmer for 

kr. 10,- pr. årgang 

NORSKE DYRENAVN. A. VIRVELDYR 
Liste over norske navn som NZF anbefaler brukt og de tilhørende 
latinske navn pr. 1/6 1959, 

kr. 3,- pr. hefte 

Adr.: Norsk Zoologisk Forening, Zoologisk museum, Oslo 5 
Betaling bes sendt vår postgirokonto 1 25 38 

eller vår bankgirokonto P 762 416/179. 
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