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Om noen av våre fremste zoologer 

HJALMAR BROCH 

Tempora mutantur, et 
nos mutamur in illis. 
(Uttrykk fra den 
tysk-romerske keiser 
Lothar l, 795-855.) 

Den første som overhodet tok tanken opp om biologiske stasjoner 
her i vårt land, var Fridtjof Nansen (både i Bergen og kort etter ved 
Universitetet i Christiania). Tanken om en stasjon i Drøbak ble akseptert, 
men da stasjonen ble bygget ferdig i 1894, hadde Nansen tiltrådt sin 
Polarferd. Det ville vært naturlig at professor G. O. Sars hadde blitt 
stasjonens bestyrer, men han ville gjerne befris for dette meget strev
somme og hårde hverv, og også for de praktiske fiskeriundersøkelser. 
Disse ble tillagt Johan Hjort, som da var konservator i Christiania ved 
Universitetets Zootomiske Museum. Stasjonen ble også lagt under ham 
(den var en finansielt uavhengig institusjon). Dette ble imidlertid bare 
«Pernilles korte frøkenstand», da Hjort i 1900 flyttet til Fiskeridirektoratet 
i Bergen som en av dets tre direktører. 

I et par år skiftet et triumvirat av professorene Sophus Thorup, 
G. A. Guldberg og N. Wille om å lede stasjonen. Våren 1902 kom Alette 
og Kristian Emil Schreiner hjem fra en lengre stipendiereise, og de 
overtok stasjonens ledelse. 

Disse mennesker er alle merkemenn i norsk biologi, og de har betydd 
svært meget for den biologiske utvikling i vårt land. Denne lille oversikten 
vil forsøke å gjenkalle noen av de inntrykk møtet med disse mennesker 
hadde for meg. 

Jeg glemmer ikke første gang. Jeg kom rett fra moen - hadde fra 
«Det Kgl. Frederiks Universitet» fått det som ansåes passende for en 
måneds opphold ved en biologisk stasjon (<<bialogen») til kost, losji og 
alt sammen. Jeg var så heldig at jeg fikk bo gratis i et av værelsene på 
stasjonen, men matstellet var en privatsak, middagen gjerne i den gamle 
«Skrivergården». Samtidig med meg arbeidet bare en til på stasjonen, 
nemlig professor (dengang konservator) Kristine Bonnevie. 

Ved en marinbiologisk stasjon vil de fleste helt naturlig spørre etter 
båtmateriellet. Husk på at de første årene i Drøbak lå før motorens 
tidsalder. Den sørlandssnekken stasjonen hadde, var temmelig tungrodd, 
og var heller ikke noen seilbåt, men Johan Hjort hadde en merkelig evne 
til å få låne av kystforsvaret noen av deres «blikkspann». Etter at han 
hadde forlagt sin residens til Bergen, måtte biologene i Drøbak igjen 
vende tilbake til sine primitive årer og seil, inntil det lykkedes Schreiner 
å få skrapet sammen det nødvendige for innkjøp aven gammel hvaler
skøyte «Spinax». Den svartmalte gamle «Spinax», som med sin Lvsekil-
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motor tjenestegjorde helt til etter siste verdenskrig, var velkjent hele 
Oslofjorden sørover. 

Som nevnt var det fra først av smått med utstyret, og den store 
snekken var tungrodd selv for Emil Olsen, en eldre fjordfisker som 
Schreinerhadde fått knyttet til stasjonen en måneds tid før jeg kom. 
lover en menneskealder var denne meget dyktige fjordfiskeren knyttet 
til «bialogen» i Drøbak. Men også Olsen syntes snekken var temmelig 
tungrodd, og det var meget sjelden vi grep til å heise seil, for den var 
som nevnt heller ikke noen skarpseiler. Derfor nyttet vi ennå i adskillige 
år mest «Den visse død», Schreiners vesle private pram, som sikkert 
ennå vil minnes av mange av de gamle studentene fra stasjonen i Drøbak. 

Neppe noen gang har jeg følt meg så fri og så rik i mitt studium som 
under mitt arbeid på biologen, side om side med Alette og K. E. Schreiner 
og Kristine Bonnevie - alle tre jern til å arbeide. Hele farten og arbeids
rytmen var ideell, det var aldri noen som spurte «hva skal jeg gjøre nå ?» -
vi lærte fort å tenke selv; hele rytmen ga seg så å si av seg selv på biologen. 

Etter at frokosten var satt til livs, - ut med skrapen. Det var alminne
lig i de tidligste årene at vi bandt trekantskrapen i enden av et av de 
lengste og beste fingertykke tauene på stasjonen og rodde den lengst 
mulig ut fra stranden og hev den i fjorden. De andre som trofast holdt 
fast på tauenden som landfeste, trakk nå inn skrapen igjen av alle krefter 
i spent forventning om hva nytt skjebnen hadde å by oss denne gang. 
Hovedoppgaven var å finne ut hvor vi skulle lete etter de forskjellige 
artene av bunndyrene. Primitivt kan man si, men hver dag fant vi noe 
nytt, og måtte ty til laboratoriets høyst tilfeldige sammenraskede «bib
liotek» med dettes mildt talt nokså antikvariske preg. Det skulle gå 
underlig til om det ikke var ukjente dyrearter til å skjerpe appetitten 
med innimellom, også når fangsten var forholdsvis beskjeden. Ikke 
glemmer jeg vårt første møte med en armføtting (brachiopod). Vi visste 
nær sagt ikke noen av oss hva en brachiopod var for slags dyr, eller hvor 
vi skulle finne den i bøkene. Men allerede dette første året fikk vi stort 

Alette og professor Kristian Emil Schreiner. 

utbytte og syntes at våre kunnskaper i de systematiske mysterier ikke 
lå så fjernt fra hverandre som vi hadde innbilt oss. 

Innen dagens fangst var sortert og bestemt ved hjelp av biblioteket, 
ga Schreiner signal til at vi skulle hoppe i fjorden til vårt daglige bad 
før middag (her var han ubønnhørlig, og høsten var bikkjekald det året). 
Fra badet gikk veien rett til Skrivergården og middagsmaten, og deretter 
tilbake til laboratoriet for bearbeidelse av resten av formiddagens 
innsamlinger innen kveldsmaten stod for døren. 

Etter å ha spist aftensmåltidet sammen, ble vi gjerne sittende i biblio
teket og snakke om løst og fast, når Schreiner hadde rullet en sigarett 
til sin frue, og hun og frk. Bonnevie hadde tatt fatt på sine håndarbeider. 
Jeg, den ganske unge studenten, følte meg fra først av nokså sjenert, men 
likte svært godt å lytte til deres samtale, som beveget seg over vide felter. 
Så var jeg så uheldig en kveld at fru Schreiner spurte meg om jeg hadde 
lest en eller annen bok aven av våre store forfattere, og jeg - litt flau -
svarte «nei». Hun ble litt oppmerksom og så litt underlig på meg, syntes 
jeg, og spurte så om en annen bok, og fikk samme svar, «nei, dessverre». 
Men da slo hun hele håndarbeidet sitt ned i fanget (hun holdt på med 
å brodere etter eget mønster sjøstjerner på et sofapute-trekk): «Broch, 
jeg sier Dem en ting. Sett Dem ned på Deres hale et helt år og les. Les 
og les alt hva De kan komme over av litteratur! De vinner mere som 
menneske enn De taper som zoolog.» Dette var så å si Schreinerne i et 
nøtteskall - et av de tallrike eksempler på hvordan de med en liten 
bemerkning kunne slå an en streng i sjelen, som lever også i dag. 

Noen år senere arbeidet jeg som volontør-assistent hos Schreiner 
i hans laboratorium nede i Ruseløkkveien, og hadde fått meddelelse om 
at Universitetet hadde bevilget meg et av sine største stipendier (2000 
kroner) til ett års opphold i Tyskland. Straks etter møtte jeg Schreiner 
selv, som på sin rolige måte sa: «Nå, Broch, skal De ut og reise en tur 
nå?» - «Ja, jeg skal ut og studere zoologi.» - «Når De kommer ut, 
Broch, så studer alt De bare kan; sosiale spørsmål, politikk, kunst, alt 
mulig, bare ikke zoologi, for det får De så evig nok av i laboratoriet.» 

Da Schreiner kom til Drøbak, hadde han lagt sine planer. En ting 
var å sette seg inn i områdets dyreverden, særlig fjordens dyreliv i sin 
alminnelighet. En annen sak var en (eller noen få) spesielle arbeidsopp
gaver, - studiet av slimålen (Myxine glutinosa). Dens livshistorie var i sin 
tid tatt opp av Johan Ernst Gunnerus i 1763 da han residerte som biskop 
i Trondhjem, og det var fortsatt bl.a. av Fridtjof Nansen da han arbeidet 
i Bergen. Slimålen skaffet oss med en gang arbeid nok, for Sc:p.reinerne 
trengte materiale i store mengder. Jeg glemmer ikke da jeg som et eksperi
ment hadde satt åleteinen på måfå bare et par hundre meter rett utenfor 
stasjonens brygge. Schreiner var meget skeptisk da vi igjen nærmet oss 
land, og fikk til svar på tilrop: «Ja, skynd deg og lag ferdig rikelig med 
fikseringsvæske.» Da teinen kom opp i «Den visse død», presset hundre
der av slimål på, så korken ble presset ut, og hele bunnen av prammen 
krydde av slimål. Fru Schreiner samlet i en fart skjørtene om seg, slengte 
føttene opp på toften foran seg, mens jeg fossrodde hjem til brygge~ 
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for at vi skulle få vårt på det tørre. Flere ganger i etterfølgende år har 
jeg satt teiner på samme sted, men aldri fått slikt utbytte; ~et har mulig~ns 
vært et tilfeldig åtsel der nettopp den gangen. - Noen ar senere, da Jeg 
igjen arbeidet hos Schreiner i Drøbak, fikk jeg et innbli~k. i hans ~åte 
å arbeide på. Vi satt og snakket om de kraven bør sette tIl SItt matenale, 
han hadde kort tid i forveien journalisert over fire tusen slimål, - «men 
så fant jeg at vi hadde begått en liten feil, og så kastet jeg hele greia, så 
måtte vi ta fatt forfra igjen.» 

Vitenskapsmenn stiller svært forskjellige krav til sine egne arbeider. 
Som han en gang sa til meg, meget betegnende: «Når Alette og jeg i en 
hel mikrotom-snittserie finner ett mislykket preparat, kasserer vi øye
blikkelig hele serien, men hvis N. N. i en serie finner ett godt preparat, 
skriver N. N. straks en avhandling på grunnlag av dette.» 

Gjennom et tiår arbeidet jeg som kollega og meget nær venn av 
konservator Ole Nordgaard, hvis zoologiske yndlingsgruppe var mos
dyrene (Bryozoae), som han alltid vendte tilbake til når han kunne det 
innimellom alle sine andre gjøremål (han var utrolig allsidig). Også i mer 
og mindre eksotisk materiale støtte han av og til på «nøtter» som han 
ikke i øyeblikket kunne knekke. I så fall ble de til slutt lukket inn i et 
bestemt skap på hans kontor - til neste gang han fant tid til å ta dem 
for seg. Ofte ble gåten løst, hvis ikke ble eksemplaret stillet tilbake igjen 
«til neste gang». - Nordgaard gav seg aldri. 

Jeg nevner disse eksemplene for å vise hvordan hver vitenskapsmann 
ofte har sin egen måte å betrakte sakene på. Det er ikke alle som holder 
på at vitenskapen er en hel og uavkortet søken etter sannheten, slik 
Schreinerne mer enn en gang pekte på. - Apropos, jeg minnes en uttalelse 
av senere professor H. H. Gran i Bergen om hva det var som gjorde at 
ekteparet Schreiners vitenskapelige arbeider alltid lå på et så høyt plan: 
«Jeg har det inntrykk at fruen er den intuitive seer og han den ubønn
hørlige, skarpe kritiker.» Det kan kanskje være noe i det. (Se non evero, 
e bene trovato.) 

Det var ett trekk som kom merkbart frem med en gang Schreinerne 
overtok ledelsen av stasjonen i Drøbak. Alle biologer var velkomne der, 
og ganske særlig zoologer og medisinske st~~enter, et forh~ld so~ varte 
til lenge etter Schreinernes tid. Det allSIdIge menne.skehge m~l!ø ble 
imidlertid borte etter hvert, spesielt etter siste verdenskng, da medlsmerne 
og andre biologistudenter gikk sine egne veier. 

Det er ganske interessant å kaste et blikk bakover til de naturfag
studerende som våget seg i kast med zoologien som sitt sentrale fag 
i årene nærmest foran og omkring hundreårsskiftet. En fristes til å si de 
heldige. Tiden var så og si i modningens tegn.; en overgangstid fra ?e 
rene kateterforelesningers opphøyete fjernhet tIl et gryende laboratone
samarbeid mellom lærere og studenter. Samtidig med dette kom en 
mikroskopisk-teknisk omveltning som hos oss startet med navn som 
Olaf S. Jensen, Fridtjof Nansen o.a. Men det er ett navn som skulle 
komme til å spille en større rolle i denne utvikling også ved Universitetet 
enn de fleste synes å ane, nemlig Johan Hjort. 
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Professor Johan Hjort. 

Hjort startet med å studere medisin, men etter 
å ha tatt første avdeling reiste han til Tyskland 
og ga seg i kast med zoologien. Han fikk en tipp 
topp mikroskopisk-teknisk utdannelse og kom 
hjem som fullt utdannet i tidens høyst moderne 
kimbladsstudier, et felt han holdt fast ved til han 
fl yttet til Bergen som Fiskeridirektør i 1900. 

I 1887 ble konservator Gustav Adolf Guldberg 
utnevnt til professor ved det Anatomiska Karo
lins ka Institutet i Stockholm, og Johan Hjort 
ble ansatt som konservator under G. O. Sars. 
Hjort tok med en gang fatt på å bearbeide 
professorene. Først gjaldt det arbeidsmateriale, -
og her lå den norske Nordhavsekspedisjonen og 
ventet. Verre var det at han kom inn i profes
sorenes aller helligste - men han greide det 
også. Det tjener ham til evig ære at han hadde. .. 
foresatt seg å grunnlegge en moderne zoologlUndervlsmng ved Det 
kgl. Frederiks Universitet i Christiania bort imot h~dreårss~iftet. Dette 
kostet kamp, og den var ikke slutt da han flyttet tIl Bergen l 1900. Som 
en avskjedsbemerkning til kollegiet ved denne anledning sendte han et 
brev til det matematisk-naturhistoriske fakultet i Christiania hvor han 
ber dette om at de ikke legger slike hindringer i veien for hans etterfølger 
i undervisningen som dem han hadde hatt å kjempe med. Derfor fikk 
da også Kristine Bonnevie fritt slag da hun som konservator overtok 
hans stilling ved zootomiske museum. 

Et annet vesentlig trekk ved Hjort var hans evne til å lede og å inspirere 
sine medarbeidere. Jeg var så heldig å bli en av disse. 

Skulle vi se Johan Hjort i sitt rette element, måtte det helst være 
ombord i «Michael Sars», vårt første spesialbygde norske havforsknings
dampskip, som Hjort selv hadde vært m ed på å konstruere med. utga?gs
punkt i de engelske damptrålere, som nettopp omkring hundrearssbftet 
var en vogue. 

Da «Michael Sars» i august 1903 skulle starte sitt første store tokt, 
gav Hjort sin assistent Einar Koefoed beskjed om å gå opp i Bergens 
Museums bibliotek og skrape sammen alt han kunne få fatt i av litteratur 
angående Island og stable alt sammen i dekkslaboratori:t -:- ikke ba~e 
osologi og naturhistorie, men fra nederst til øverst, fra dlktmng, folk:hv 
gev. Det kom'godt med: Tåkeluren ulte uavbrutt fra vi gikk ut fra skjær. 
gården og til vi nådde innseilingen til Seydisfjord. . 

På et av de første toktene i Nordsjøen, da Hjort var med og Jeg kom 
ut på dekket en formiddag, kom Hjort bort til meg og sa: «Kom. her 
Broch, så skal vi gå bort og snakke med Iversen» (Tor Iversen, kaptemen 
på «Michael Sars», satt på dekket og holdt på å bøte en stor fisketrål 
av tykt og godt tjæret garnverk mens vi lå og beseilet linen). Det var et 
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lite glimt i øyekroken hos Johan Hjort da han sa til kapteinen: «A, 
Iversen, lær Broch å bøte en trål.» Og så slentret han bortover tillabo
ratoriet igjen, mens jeg slo meg ned hos kapteinen og tok fatt så hendene 
ble svarte av tjære. Dette var noe som var typisk for Johan Hjort. Skulle 
man bli en kvalifisert forsker, måtte man kunne tingene til bunns. 

En hadde, når en arbeidet på Johan Hjorts laboratorier, alltid en 
følelse av å arbeide meget selvstendig. Ikke så å forstå at han ikke var 
«til stede», tvertimot, han kom rett som det var en tur, oftest med sitt 
faste spørsmål: «Nå, åssen går det ?». Og mens en så fortalte om eller 
hva en hadde funnet, stod han gjerne tilsynelatende halvt åndsfraværende 
og kom så svært alminnelig med en eller annen liten anekdote som han 
gjerne avsluttet med en spøkefull vending og gikk videre med en frisk 
liten latter. Det varte ikke lenge før jeg oppdaget at han meget ofte 
hadde tatt med et eller annet poeng som angikk det jeg arbeidet med, 
men uten at han sa noe direkte; så kunne vi ta det opp etter noen dager, 
når begge hadde tygget på det hver for seg. I det hele, vi som arbeidet 
hos Hjort som assistenter, hadde alltid følelsen av at vi arbeidet nesten 
helt selvstendig, men som et ledd i en større sammenheng som vi mest 
bare ante. 

SUMMARY 

About some of our most distinguished zoologists 

References in particular to professor K. E. Schreiner, Mrs. A. Schreiner and 
professor Johan Hjort about the turn of the century. 
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Hvalross, Odobenus rosmarus, på norskekysten 

EINAR BRUUN, GUNNAR LID, HJALMAR MUNTHE-KAAS LUND 

Innkomne meldinger om to hvalrosser i 1967 har foranlediget en 
nærmere granskning av tidligere funn og materiale om hvalross i norske 
zoologiske museer. Dette hex brakt for dagen en rekke upubliserte funn 
især fra tiden etter Lunds (1954 c) oversikt over norske hvalross i tiden 
1900-1954, men også enkelte nye observasjoner innenfor denne periode. 
Vi har derfor laget en samlet oversikt over norske hvalrossbesøk i dette 
århundre. Dette gir også et bedre diskusjonsgrunnlag for hvor hvalrossene 
kommer fra, funnlokalitetenes spredning langs kysten, vandringenes 
retning og hastighet, frekvensen av hvalrossbesøk og kjønns- og alders
fordeling. 

Det foreliggende materialet gir opplysninger om i alt minst 31 hval
rosser ved norskekysten 1900-1967, hvorav 16 ikke har vært publisert 
tidligere (Tab. 1). Enkelte av disse 31 dyr har vært observert på en rekke 
forskjellige steder (Fig. 1) slik at det i alt forelig~er 70 enkeltobservasjoner 
fra Norge. Som kriterium for å skille de ulike individer h3.r vi brukr 
tilgjengelige opplysninger om størrelsesforhold (alder), støttennenes 
lengde og spesielle kjennetegn, samt tids- og avstandsforskjeller mellom 
de enkelte observasjoner. Disse opplysninger er kritisk vurdert, og antall 
forskjellige hvalrosser er således et minimumstall. Det er mulig at 
ytterligere data kan vise at enkelte her oppførte observasjonsrekker av 
samme dyr i virkeligheten er bygget på to eller flere individer. Det er 
ikke alltid enkelt å identifisere hvalross i sjøen, og selv erfarne selfangere 
kan ta feil av blåsd, Erignathus barbatus, og unge hvalross (øynes pers. 
medd.). 

Foruten alle publiserte data utgjøres materialet vesentlig av avis
artikler og for øvrig av brev fra observatører, jegere og andre interesserte. 
Til de mange som har sendt melding direkte til forfatterne eller til 
Tromsø Museum; eller som elskverdigst har svart på spørsmål, vil vi 
med dette få rette en hjertelig takk. Spesielt vil vi få takke de som er 
nevnt som referanser, og de som har sendt inn fotografier: Ørnulf 
Nielsen, Olav Nilsen, Eska Niskasaari, Eilert Leander Sana og Anders 
Zahl. 

Perioden 1900-1949 
Fra den første tiårsperioden har eollett (1912) publisert fire funn av 

hvalross fra årene 1902-04, hvorav den ene ble skutt. Det var en ~ 
(O. A. Aune i brev), og på grunnlag av oppgitte mål må dette ha vært 
et ungt dyr. 

I neste tiårsperiode foreligger kun ett funn, fra fjorden utenfor 
Kirkenes i juli 1917 (Lund 1954 b). 

Fra tjueårene publiserte Jensen (1927) en rekke observasjoner aven 
hvalross som foruten et besøk ved Hisken (=--= Hiskjo?) nord for Hauge-
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Fig. 2 

Fig. 1. Norske funn av hvalross 
1900- 1967. Funnlokalitetenes 
nummere refererer til tilsvarende 
nummer i Tabell 1. 
Norwegian fi nds of walrus 1900-
1967. The locality num ber refers to 
corresponding number in T able 1. 

Fig. 2. Hvalrossen (nr. 31 a) fra 
Maurnes i Vesterålen, 17. sept. 
1967. 
The walrus (no. 31 a) from Maurnes 
in Vesterålen, Sept. 17, 1967. 

Foto: Ørnulf Nielsen. 

Tabell 1 
Oversikt over hvalrosser som har besøkt norskekysten 1900--1967 

Synopsis of wa1ruses on th~ Norwegian coast 1900-1967 
Forkortelser: Ad. = voksen, dvs. kjønnsmodent individ. Adult, i.e. sexually mature. 
Abbrevia!ions: Juv. = ungdyr. Juveni!e. 

obs. = observert. observed. 
sko skutt. shot 
f.d . funnet død. found dead 
(F) Finnmark, dvs. fylket står i parantes etter lokalitet 

Name of county in brackets after locality 

Nr. Alder Kjøm Obs./sk. 
N o. Age Sex obs./sh. 

Lokalitet/Dato 
Locality/Date 

Referanse 
Reference 

2 
3 
4 

5 

6 
7a 

7b 

70:: 
7d 
7e 
7f 
7g 

8 
9a 
9b 

1(1a 

IOb 

IOc 
IOd 

lOe 

!(1f 

lOg 

11 

12a 

12b 

12c 

13 

Ad. ~ obs. 

Juv. 

Juv. 
» 

sko 

sko 

obs. 
» 

Gjesværnæringen, Magerøya (F) , 
juni 1902 

- »-
Giesvær, Magerøya (F), 1903 
Sørkorsfjord, Bindgl (N), 

26. jan. 1904 
Bøkfjorden, Sør-Varanger (F) 

juli 1917 
Vannfjord, Magerøya (F), 1923 

Coll~tt (1912) 
-»-
- »-

- »-

Lund (1954 b) 
O. Ulvatne (i brev\ 

Sumburgh Head, Shetland, 
1.-15. okt. 1926 

Hisken, Bømlo (Ho), 
Jensen (192 7) 

Ad. 

Ad. 

Juv. 

Ad. 3 ? 

Juv. ? 

» 

» 
» 
» 
» 

sko 

sko 
obs. 
sko 
obs. 

» 

» 
» 

») 

» 

» 

sko 

25.-27. okt. 1926 
Ht.!der, Holland. 11.- 14. nov. 1926 
Hanstholm, Danm., ca. 23. nov. 1926 
Lildstrand, Danmark, 25. nov. 1926 
Skagen, Danmark, 5. jan. 1927 
Roro, Bohusliin, Sverige, 

10. ian. 1927 
Brein~s, Sigerfjord (N), 26. jan. 1931 
Andersby, Vadsø (F), apr . 1931 
\Teines , Nesseby (F), apr. 1931 
Nevlunghavn, Brunlanes (V), 

ca . 1. mars 1939 
Songvår fyr, Mandal (VA), 

9. mars 1939 
Hildøy, Mandal (VA) , 10. mars 1939 
Hallands, Viidero, Sverige, 

8 apr. 1939 
Skiilderviken, Sverige, 

ca. 20. apr. 1939 
Liibecher Bucht, Tyskland, 

27 .- 28. apr. 1939 
Wisrnarer Bucht, Tyskland, 

1. mai 1939 
Storkjeften, Magerøya (F), 

ult. feb. 1942 
obs. Havøysund, M åsøy (F), 

juni-aug. 1942 
» Tufjorden, M agerøya (F), 

juni-aug. 1942 
f.d . Kjelvik, Magerøya (F), 

feb.-mars 1943 
sko Storbukt, Honningsvåg (F), 

13. des. 1947 

-»-
-»-
- »-
- »-
- »-

-»
Lund (1954 b) 

- »-
- »-

Mandals Avis 14/3-39 

Fædrelandsv. 10/3-39 
Mandals Avis 14/3-39 

Lønnberg (1940) 

-»-

Mohr (1940) 

- »--

Lund (1954 b) 

1. B. Moss (i brev) 

Lund (1954 b) 

-»
V.-Finnm. Arb.bl. 
15/ 12-47 
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Nr. Alder Kjønn Obs/sko Lokalitet/Dato Referanse Nr. Alder Kjønn Obs./sk. Lokalitet/ Dato Referanse No. Age Sex obs./sh. Locality/Date Reference No. Age Sex obs./sh. Locality/Date Reference 
14 Ad. o-? sko M akkaur fyr, Vardø (F), 23b Juv. }) -})- -})-

23. sep. 1953 Lund (1954 a) 24a }) ? }) Tysfjord (N), vinteren 1960 øynes (1964) 15a obs. Bakkeby, Nordreisa (T), 24b }) Kariholnesset , Kr.sund (MR), 25. des . 1953 Lund (1954 b) 20. juni 1960 Tidens Krav 22/6.60 15b }) Vorterøyskagen, Skjervøy (T), 24c Ad. ~ sko Sylt, Tyskland, 25. juli 1960 Bild 29/7 ·60 8. jan. 1954 -})- 25 obs. Tufjord, M agerøya (F), 30. juli 1961 Finnmarken 3/8.61 15c Ad. » Selvær, Træna (N), 3. feb . 1954 -»- 26 Juv. » Skipsfjord, M agerøya, Nordkapp (F), 15d }) Helligvær, Bodin (N), 7.- 18. mai 1963 øynes (1964) 
med. apr. 1954 Lund (1954 c) 27 }) Værøy (N), mars/apr. 1964 Nordl. Fremt. 8/4.64 15e » Træna (N), 28. apr. 1954 Lund (1954 b) 28 Ad. O- }) Storkjeften, Tufj. , Magerøya (F), 15f » Bærøyvågen, Alstahaug (N), 15. juli 1965 O . Ulvatne (i brev) mai 1954 Helgel. Arb.bl. 28/7.54 29 Juv. sko Leirpollen, Porsanger (F), 15g }) Meløy (N), l. juni 1954 Lund (1954 b) l. mars 1966 Nordlys 5/3.66 15h }) Sund, Flakstadøya (N), 6. juni 1954 -})- 30a obs. Jarfjord, Sør·Varanger (F), 15i » Asvær, Dønna (N), med. juni 1954 Lund (1954 c) ca.!. juli 1967 H. Berg (i brev) 15j » Sandsundvær, Herøy (N), 30b }) Bugøy, Sør·Varanger (F), 3. juli 1967 -})-16. juli 1954 Lund (1955) 30c Ad. O- » Apenvik, Nesseby (F), 10. juli 1967 G. Berg Helgesen og 15k » Lavik, Dyrøy (T), l. sep. 1954 K. Eriksen (i brev) E. Niskasaari (i brev) 151 » Smalfjordnes, Tana (F), 30d O- sko Byluft, Nesseby (F), 12. juli 1967 Finnmarken 14/7.67 med. okt. 1954 Lund (1955) 31a Juv. o-? obs. Maurnes, Sortland (N), 17. sep. 1967 ø. Nielsen (i brev) 16a }) Batalden, Florø (SF), 15. mars 1954 Lund (1954 b) 31b Juv. o-? }) Flakstadlandet, Moskenes (N), 16b Ad. » Sula, Frøya (ST), 23.-25. mars 1954 Adresseavisa 27/3.54 pr. okt. 1967 Lofotposten 14/10.67 16c }) Nørstøya, Frøya (ST), 23. juni 1954 Nidaros 24/6.54 

16d }) Nord.Dyrøy & Sula, Frøya (ST), 
sund 25.-27. okt. 1926, også ble sett ved Shetland, Holland og Danmark, pr. aug. 1954 Gisvold (1955) 

17 Juv. }) Skjervøy (T), med. mai 1955 Tromsø 23/5·55 før den til slutt ble skutt ved Rora på Bohuslankysten 10. jan. 1927. 18a Ad. }) Sandøra, Storfjord (T), 17. okt. 1955 Tromsø 18/ 10.55 Dette eksemplaret, som er utstilt på Naturhistoriska Museet, Goteborg, 18b }) Pollen, Lyngen (T), 19. okt. 1955 Nordlys 21 / 10.55 
var en voksen hann (J. Lepiksaar i brev). I tillegg kommer en upublisert 18c }) Risøya, Tromsø (T), pr. nov. 1955 Dagbladet 10/ 11.55 

18d }) Finnfjordøya, Lenvik (T), observasjon av Edvart Fredriksen i Vannfjord, Magerøy i 1923 (J. O. 
29. des. 1955 Senjens Bl. 13/ 1.56 Ulvatne i brev). 18e }) Kjellefjord, Bindal (N), pr. feb. 1956 Morgenposten 14/ 2.56 Fra tredveårene har Lund (1954 b) publisert data om to hvalrosser; 18f }) Skarberget, Tysfjord (N), 

den ene skutt i april 1931 i Varangerfjorden og den andre skutt i feb. /mars 1956 Lofotposten 6/4.56 
19a » Vannareid, Vanna, Karlsøy (T), Sigerfjord ved Sortland 26. jan. 1931 eller 1932. Ved senere innhentede 

7. mars 1957 Nordlys 9/3.57 opplysninger fra skytteren kan slåes fast at årstallet var 1931 (R. Breines 19b }) Vannsundet, Karlsøy (T), 
pers. medd.). Lund (1954 b) antyder også muligheten av et besøk i 1939, 10. mai 1957 Nordlys 14/6.57 
da et individ ble sett ved den svenske vestkyst og tyske østersjøkyst 19c }) Salangsverket, Salangen (T), 

27. juli 1957 E. Isaksen (i brev) i april-mai. Dette er senere blitt bekreftet, idet et eksemplar ble observert 
19d Ad. O- sko Porsa, Vargsund, Kvalsund (F), Vest·Finnm. Arb.bl. ved Nevlunghavn, Langesundsfjorden ca. 1. mars 1939. Barth (in press) 

20. sep. 1957 23/ 9.57 nevner at antagelig samme individ ble sett i Mandalsskjærgården, ved 20a obs. Sør· Rekvik, Arnøy, Skjervøy (T), 
Songvår fyr 9. mars og ved Hildøy 10. mars 1939, der den ble beskutt 6. okt. 1958 Tromsø 13/10.58 

20b » Nordeidet, Reinøy, Karlsøy (n, med hagle aven fisker på bare 3-4 m hold. Det samme hendte for 
ca . 8. okt. 1958 Fiskeribl. 11 / 10.58 øvrig ved Hallands Vadero 8. april (Lønn berg 1940), men hvalrossen ble 20c » Finnkroken, Reinøy, Tromsø (n, 

likevel ikke mer såret enn at den fortsatte sørover og inn i østersjøen 9. okt. 1958 Tromsø 10/ 10.58 
(jfr. Tab. 1). 20d sko Karlsøy, Karlsøy (T), 10. okt. 1958 Tromsø 13/ 10.58 

21a obs. Karlsøy, Karlsøy (T), 4. mai 1959 Lofotposten 12/5.59 Fra perioden 1940-1949 foreligger likeledes publiserte opplysninger 
21b }) Vannøy, Karlsøy (T), 5. mai 1959 -})- om to hvalrosser, begge fra Magerøya, hvor den ene ble skutt og den 21c Ad. o-? }) Skorøy, Karlsøy (T), ult. mai 1959 O. Nilsen (i brev) annen observert og senere (samme eksemplar?) funnet død (Lund 1954 b). 22a » ~ » Karlsøy, Karlsøy, 26. aug. 1959 Lofotposten 2/ 9.59 

Den sistnevnte hvalrossen (nr. 12) dukket også opp på havna i Havøysund 23a Juv. }) - })- - })-

22b Ad. ~ }) Sandfjord Koifjord, Gamvik (F), hvor den forgjeves ble forfulgt av tyskere med mausere og håndgranater 
30. nov. 1959 R. Gjerp (i brev) til stor forlystelse for den lokale befolkning (L B. Moss i brev). Dertil 
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kommer et skutt eksemplar i Storbukt, Honningsvåg 13. des. 1947. Data 
om alder og kjønn er ukjent, men eksemplaret ble oppgitt å veie 700-800 
kg. Dessuten skal det ifølge opplysninger fra B. Strand, Bergen (pers. 
medd.) ha vært sett en hvalross under krigen ved Stadlandet, først på 
nordsiden og senere på sørsiden, men nærmere tidspunkt og data om 
dyret foreligger ikke (ikke medregnet i oversikten). 

Perioden 1950-1959 
I denne tiårsperiode foreligger i alt observasjoner av minst ti forskjel

lige dyr hvorav tre ble skutt. Totalfredning av hvalrss ble innført ved 
kongelig resolusjon av 20. juni 1952. Dette var de første årene temmelig 
ukjent for de fleste, og også for fyrvokteren på Makkaur fyr, som 
23. sept. 1953 skjøt den første hvalrossen i denne perioden (Lund 1954 a). 
Etter denne hendelse ble det gjennom både presse og kringkasting tatt 
sterkt til orde for å respektere fredningen og sende inn opplysninger 
om hvalrossobservasjoner. Dette er sikkert en sterkt medvirkende 
årsak til at de neste hvalrossene som besøkte norskekysten, ikke bare 
fikk være i fred, men gjennom lengere perioder kunne følges fra sted 
til sted (Tab. 1). 

Tidligere ble det antatt at alle observasjoner fra 1954 gjaldt samme 
individ, men ytterligere opplysninger har gjort det klart at det i alle fall 
må dreie seg om to forskjellige dyr. Foruten de av Lund (1954 b, c og 1955) 
publiserte observasjoner ble hvalross nr. 15 (Tab. 1) også observert ved 
Bærøyvågen på Helgelandskysten i mai og på vei nordover 1. sept. 
utenfor Lavik i Dyrøysundet. Hvalross nr. 16 ble først observert 15. mars 
ved Batalden ved Florø (Lund 1954 b), senere ved Sula ved Frøya 23.-
25. mars (ikke Sula ved Ålesund som angitt av Lund 1954 c), og 23. juni 
ble den sett ved Nørstøya ved Frøya. Gisvold (1955) nevner den igjen 
fra Frøyaområdet i begynnelsen av august. 

Medio mai 1955 ble det observert en hvalrossunge ved Skjervøy. 
Det kan nevnes at ifølge avisnotisen i bladet «Tromsø» skal denne 
hvalrossen angivelig ha hengt seg fast etter tennene på småbåten til en 
fisker. Da dyret var bare 2-3 m langt med tre tommer lange tenner, 
må det nødvendigvis være forskj ellig fra det individ som fem måneder 
senere ble observert ved Sandøra, Storfjord, som skal ha vært vesentlig 
større og med omtrent en halv meter lange støttenner. To dager senere, 
19. okt. 1955, ble dyret observert lengere ute i fjorden, og i begynnelsen 
av november ble sannsynligvis samme individ iakttatt fra lokalskipet 
«Lyngen» like utenfor Risøy i nærheten av Tromsø. I løpet av den 
følgende vinteren ble dyret observert på tre lokaliteter til; drivende på 
et isflak i Finnfjorden 29. des. 1955, svømmende i Kjellefjorden, Bindal, 
lengst sør i Nordland fylke primo febr. 1956 og senere på vinteren 
i flere uker ved Skarberget i Tysfjord. 

Man må gå ut fra at den hvalrossen som 7. mars 1957 (19 a) ble sett 
svømmende med god fart på vei sørover utenfor Vannareid på Vannøy 
i Ytre Troms var et nytt individ, da det siden observasjonen i Tysfjord 
hadde gått et helt år. Ca. to måneder senere, 10. mai, ble antagelig 
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s?mme dyr igjen observert ved Karlsøy, men senere må den ha svømt 
sørover, og 27. juli opptrådte den i Salangen i Sør-Troms. Det er sann
synlig at det er samme eksemplar som 20. sept. ble skutt ved Porsa 
i Kvalsund nær Hammerfest. Dette dyret var 3,50 m langt med 38 cm 
lange støttenner og ble oppgitt å være en hann (H. Sørnes i brev). Vekten 
av dyret skal ha vært mellom 800 og 1000 kg; den hadde 200 liter spekk, 
og huden veide 127 kg. 

Det neste hvalrossbesøk korn i begynnelsen av okt. 1958 da et 
individ ble observert på tre lokaliteter i Nord-Troms (jfr. Tab. 1) før 
den ble skutt 10. okt. på Karlsøy. Det foreligger få eksakte opplysninger 
om dette dyret annet enn at skrotten veide omtrent 1000 kg. 

Det var også i samme kommune at den neste hvalrossen dukket opp 
i begynnelsen av mai 1959, og dyret holdt seg i samme område i hvert fall 
til slutten av mai. Senere samme år fikk Karlsøy atter hvalross besøk 
idet en voksen hunn med en unge ble observert den 26. aug. Det er 
utvilsomt de samme to som 30. nov. ble sett i Sandfjord på Nordkinn
halvøya. Det voksne dyret ble oppgitt å ha en lengde på over 4 m, mens 
ungen var 1,5-2 m. 

Perioden 1960--1967 
øynes (1964) nevner en observasjon aven hvalross fra Tysfjord 

vinteren 1960. Observatøren, A. Jakobsen, Haukøy i Tysfjord, oppgir at 
den hadde små tenner og ble sett ved Skarberget midtvinters. Det kan 
sannsynligvis være samme eksemplar som 20. juni ble sett så langt sør 
som Kariholnesset ved Kristiansund og som ble skutt 27. juli på Sylt 
i Tyskland. Det var en gammel; utmagret hunn med kun et par snegler, 
Buccinum undatum, i magen ifølge undersøkelser ved Institut fur Meeres
forschung, Bremerhaven. Støttennene var avbrukket og nedslitt, og 
dyret, som var 4 m langt, veide bare 750 kg. Etter støttennenes lengde 
kan det godt ha vært samme eksemplar som ble sett i Tysfjord. 

I 1961 foreligger en observasjon fra Tufjorden på Magerøya 30. juli. 
Det neste hvalross besøk, nesten to år senere, var igjen på Magerøya, 
hvor et ungt eksemplar oppholdt seg 7.-18. mai 1963 i Skipsfjorden 
(øynes 1964). Observatøren, H. Nicolaysen, Honningsvåg, bedømte 
alderen til ca. 2 år (øynes i brev). 

I påsken 1964 ble en hvalross sett på Værøy i Lofoten, men om dette 
individet finnes ingen flere opplysninger. I juli 1965 opptrådte det nok 
en gang hvalross i Tufjorden på Magerøya, et stort eksemplar som «reiste 
seg minst 1 meter opp i sjøen, og da var tennenes nederste spiss litt 
over sjøkanten» (O. Ulvatne i brev). 

Den 1. mars ble det ved Leirpollen i Porsanger skutt en hvalross, 
som korn drivende innover fjorden på et isflak. Dyrets vekt ble anslått 
til 600-700 kg, og det var formodentlig ennå ikke kjønnsrnodent. Dyret 
ble dessverre ikke nærmere undersøkt, da skrotten den følgende natt 
drev av og forsvant i sjøen på grunn av stiv kuling. 

I 1967 er det innkommet melding om to hvalrosser. Den første ble 
observert ved munningen av Jarfjorden, og 3. juli på yttersiden av 
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Fig. 3 og Fig. 4 og 5 (motstående side). 
Hvalrossen (nr. 30 c) frå Åpenvik, Varangerfjorden, lO . juli 1967. 
The walrus (no. 30 c) from Apenvik, Varangerfjorden, July 10, 1967. 

Fotos: Eska Niskasaari. 

Bugøy (H. Berg i brev). Den fortsatte innover i Varangerfjorden og ble 
10. juli observert på land ved Åpenvik. Det var et stort eksemplar med 
lange, kraftige støttenner (Fig. 3, 4 og 5), antagelig en voksen hann. Det 
opplyses at når man ble særlig nærgående, løftet den forsveiven opp 
i høyde med øreåpningen og utstøtte høye brøl (G. Berg Helgesen i brev). 
Til tross for at det i lokalkringkastingen straks ble gjort oppmerksom 
på at hvalrossen er totalfredet, ble dyret skutt 12. juli ved Byluft, ca. 
10 km lenger inn i fjorden. 

Et nytt eksemplar ble 17. sept. observert og fotografert (Fig. 2) ved 
Maurnes på Hinnøy. De korte, men kraftige støttennene tyder på at det 
var en ung hann. l begynnelsen av okt. holdt den seg i flere dager ved 
Flakstadlandet i Lofoten. 

Diskusjon 

Hvor kommer hwlrossene fra? 
Jensen (1927) diskuterer dette spørsmålet for hvalrossen i 1927 og 

hevder at den etter hans mening må ha kommet fra øst-Grønland, hvilket 
han setter i forbindelse med havstrømmene i Norskehavet. Imidlertid 
skriver over 80 % av de norske forekomster seg fra Nord-Norge og 
vesentlig fra Troms og Finnmark (jfr. Fig. 1), og det er derfor liten tvil 
om at i hvert f?l1 majoriteten av hvalrossene må ha kommet fra de 
nærmeste populasjoner i Barentshavområdet (jfr. utbredelseskart Fig. 6). 
Det har liten betydning for hvalrossen at det langs kysten av Nord-Norge 
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går en nordgående havstrøm, da de fleste funn er i indre kystfarvann 
hvor de lokale strømforhold er meget variable og ofte går i motsatt 
retning av den ytre havstrøm. 

Funnlokalitetenes spredning langs kysten 
Det er påfallende hvorledes enkelte områder har vært særlig hjemsøkt. 

S~ledes har f.eks. 10 av de 31 norske hvalrosser besøkt Magerøya. 
LIkeledes er fem hvalrosser observert på Karlsøy eller i farvannet inntil 
en mils omkrets fra øya. Det er også interessant å legge merke til hvorledes 
flere av hvalrossobservasjonene ligger i den indre kystleden, f.eks. på 

Fig. 6. Utbredelsen av hvalross. Etter King (1964). 
Distribution of walrus. From King (1964). 

U.S.S.R. 

NORD-POLEN 
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innsiden av store øyer som Senja og Ringvassøy (nr. 15, 18 og 20). Mange 
har også forvillet seg dypt inn i fjordene (f.eks. nr. 9, 15, 18 og 30), men 
de kan også ha kommet dit passivt med drivende isflak, som f.eks. 
nr. 29 i Porsanger. 

Fordelingen av observasjonene langs kysten er selvfølgelig avhengig 
av beliggenheten av fiskevær og andre befolkningssentra, noe som til dels 
forklarer f.eks. konsentrasjonen av observasjoner ved Karlsøy. Det er 
dog bemerkelsesverdig at det ikke foreligger en eneste observasjon på 
Sørøy eller Sørøysundet, til tross for at de fleste hvalrossene nødvendigvis 
må ha passert dette området. 

Det er naturligvis størst sjanse for oppdagelse når et dyr oppholder 
seg lengere tid på samme sted, og for at det kan skje, må naturligvis 
visse krav til biotopen være oppfylt. De mange observasjoner i Tufjorden 
og andre steder på vestsiden av Magerøya tyder på at dette ikke bare 
er en tilfeldighet, men at hvalrossene her finner forholdene særlig gunstige. 
Det ville være vel verd å undersøke bunnforholdene på disse lokaliteter 
for om mulig å konstatere eventuelle spesielle skjellforekomster, da 
muslinger utgjør_hoveddelen av hvalrossens føde (King 1964). 

Vandringenes retning og hastighet 
For enkelte hvalrosser, der det foreligger flere observasjoner av samme 

dyr, er det mulig å fastslå trekkretning og trekkhastighet. Flere hvalrosser 
har vandret fra nord mot sør (nr. 7, 10,24 og 31), andre har først vandret 
sørover, men har senere snudd og dradd nordover igjen (nr. 15, 18 og 19). 
Det finnes også eksempler på at første observasjonssted ligger lenger sør 
enn de senere (nr. 16, 22 og 23). Især en hvalross (nr. 15) oppviser store 
og hurtige forflytninger i begge retninger. Det er også eksempler blant de 
senere hvalrosser på stor streifhastighet over større avstander. Hvalross 
nr. 16 forflyttet seg fra Florø til Sula ved Frøya på 8 dager, dvs. ca. 44 km 
pr. dag, og hvalross nr. 24, som ble sett ved Kristiansund 20. juni 1960 
og ved Sylt i Tyskland 25. juli, må ha hatt en middelhastighet på ca. 
30 km pr. dag. Disse hastigheter er likevel ikke større enn den som 
hvalross nr. 7 fra 1926/27 hadde, med opp til 50 km pr. dag (Lund 1954 b). 

Frekvensen av hvalrossbesøk 
Av de i alt minst 31 hvalrosser som har besøkt norskekysten, har 

hele 18 opptrådt i løpet av 17 år etter 1950, mens bare 13 opptrådte 
i de første 50 år av dette århundre. Fig. 7 viser besøksfrekvens pr. tiårs, 
periode og andel skutte eksemplarer i hver periode. Den iøynefallende 
økning i antall registrerte hvalrossbesøk etter 1950 kan ha en viss 
sammenheng med innføring av totalfredning i de aktuelle russiske og 
norske områder i Arktis. Fredningen i de russiske områder i 0stisen 
ble innført i 1956, men på grunnlag av rapporter fra selfangere i 1957 
og 1958 fant Bel'kovich & Khuzin (1960) indikasjon på fortsatt nedgang 
i bestanden siden takseringen i 1941 på 2000-3000 dyr i Novaya Zemlya/ 
Karahavområdet. Det er likevel mulig at bestanden senere har begynt 
å ta seg opp. øynes (i brev) mener på grunnlag av erfaring fra Østisen 
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i tre sesonger, 1963-65, at bestanden antagelig er i oppgang. I grunt
vannsområdet øst for Kap Kanin sees hvalross daglig fra selfangstskutene, 
enkelte dager opp til 7-8 dyr. 

Det kan naturligvis ikke alene tas som noe tegn på oppgang i bestanden 
at hvalrossbesøkene på norskekysten har vært hyppigere i de senere år. 
Det bedre registreringsapparat og den store publisitet rundt de enkelte 
funn er utvilsomt en årsak til de hyppigere hvalrossobservasjoner etter 
1950. 

Det er verd å merke seg at antallet skutte eksemplarer i Norge ikke 
er blitt noe mindre etter at totalfredningen ble innført, heller tvert imot. 
Imidlertid utgjør de skutte dyr etter 1950 en mindre andel av det totale 
antall registrerte dyr enn tilfellet var i de nærmeste tiårsperioder før 
fredningen. Tallene er for små til å trekke noen konklusjon, men gir 
forhåpentlig en indikasjon på at fredningen tross alt har hatt en viss 
betydning for disse streifdyrenes skjebne. 

Kjønns- og aldersfordeling 
Bortsett fra to tilfeller hvor det er blitt observert en hunn med en 

unge (nr. 1 og 2, 22 og 23) har det dreid seg om enslige individer. Det 
foreliggende materiale tyder på at disse utgjøres overveiende av hanner, 
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men da det er uklart hvilke kriterier som er lagt til grunn for kjønns
bestemmeisene som er oppgitt i lokalavisene eller fra skyttere/observa
tører, er det nødvendig å stille et spørsmålstegn ved de fleste kjønns
angivelser. Derimot skulle det være mulig å skille ut sikre voksne individer 
når støttennenes lengde er oppgitt å være over 35 cm. Etter den tannvekst 
som er oppgitt av King (1964), må hvalross med denne tannlengde være 
minst seks år gamle og kjønnsmodne. Av de hvalrosser hvor alderen 
er oppgitt med noenlunde sikkerhet, er det 14 voksne og 8 ungdyr. 

Litt om oppførsel 
Hvalrossen går ofte i land og opp til 100 m fra sjøen (Pedersen 1951). 

Flere av streifindividene på norskekysten har også gått på land, hvor de 
har oppholdt seg i inntil 7 timer. De har som regel vært meget lite sky 
og ofte latt seg beskue og fotografere på kloss hold. Ikke i noen tilfeller 
har de vist aggressive tendenser hverken på land eller i sjøen, men har 
flere ganger vært tydelig nysgjerrige og kommet helt bort til småbåter 
og kaianlegg. 

Kun ved ett tilfelle (nr. 21e) er det blitt rapportert at hvalrossen 
antagelig har vært beskjeftiget med å dykke etter føde (O. Nilsen i brev). 
Ved et par anledninger skal de angivelig ha spist mat (fisk) som er blitt 
kastet ut til dem. 

Det foreliggende materiale viser at hvalrossen øyensynlig ikke er så 
sjelden ved våre kyster som tidligere antatt. Siden 1954 foreligger det 
årlige observasjoner (unntatt 1962) med i alt minst 18 forskjellige dyr. 
Vi kan vente nye besøk av hvalross i årene som kommer og håper at alle 
interesserte fortsatt vil bidra med opplysninger om dyrene og at spesielt 
presse, lensmenn og skolefolk vil spre opplysning om fredningen og 
hjelpe til med at denne blir respektert. 

SUMMARY 
\Valrus, Odobenus rosmarus, on the coast of Norway 

The present paper deals with the occasional occurences of walrus on or near the 
Norwegian coast in the period 1900-1967. The material is based on reports in loeal 
newspapers and direet information from various sources as well as all available published 
data. 

Differences in size, and in time and distanee between observations have been used 
to separate the different individuals. However, as the reports sometimes lack clarity, 
it is not always possible to distinguish between individuals, and the figures given must 
be considered as a minimum. 

All togethet" at lea st 31 walruses have visited the coast of Norway in this century. 
A synopsis of all observations is given in Table l, and the localities are plotted on 
a map in Fig. 1. 

The majority of the records are from North Norway, particuJarly from the northern
mest counties, Troms and Finnmark, which suggests that the walruses originate from 
the nearest populations in the Barents and Kara Seas. The distribution pattern of the 
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Norwegian occurences is discussed. Some areas have adennite concentration of records 
which may be related to favourable ft>eding grounds. 

The prOll'ress of some individuals can be followed from consecutive sightings along 
the coast, giving information on direction of movement and cruising speed. Over long 
distances the animals seem to travel with a speed of 30-50 km per day. 

The frequency of occurences and the proportion of walruses shot in each decade 
is shown in Fig. 7. The striking increase in numbers since 1950 may be due to an 
increase in the North Atlantic population following the Norwgian and Soviet Protection 
Acts of 1952 and 1956 respectively. However, increased publicity and improved methods 
of communication have doubtless produced more record~ of walrus in recent years. 

The majority of the animals seem to be adults , and males appear to predominate. 
Apart from two ca ses where females with young were observed, all records are of 
single individuals. The walruses have of ten been ohserved on land, :lnd their lack of 
shyness has enabled them to be studied and photographed at elose quarters. 
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Rådyrets økologi og populasjonsdynamikk 

MILTON RAIBY 

Systematikk og utbredelse 
Rådyret, Capreolus capreolus (L), grupperes nå til de telemetacarpale 

cervider, det vil si de hjortedyr som har bevart rester av 2. og 5. mellom
håndsbens nedre deler. I denne gruppen finnes også elgen, som står 
rådyret nærmest, og reinsdyret. 

Rådyret forekommer i tre underarter, en sibirsk, C. capreolus pygargus, 
en mandsjurisk, C. capreolus bedfordi, og en europeisk C. capreolus 
capreolus. Den sistnevntes utbredelse fremgår av fig. l. 

Nordgrensen for de faste bestander skulle være av interesse for oss 
nordmenn. Det blir hevdet at den befinner seg sør for polarsirkelen 
(Markgren 1966), i Sverige synes det imidlertid å være faste stammer 
i øvre del av Torne-iilvs dalføre (Y. Espmark, Zool. Inst. Stockholm; 
pers. medd.). I Norge finner vi nok denne grensen lenger sør, når det 
likevel meldes om observasjoner av rådyr i Troms og Finnmark, dreier 
det seg mest sannsynlig om streifdyr som har kommet østfra gjennom 
svenske dalfører. 

Innvandringshistorie 
Frem mot det 16. og 17. århundre spredte rådyret seg sterkt i Europa, 

og det fantes sikkert også i Skandinavia den gang. Peder Claussøn Friis 
skriver i Norriges Bescrifuelse fra 1613 at rådyr var vanlig på øyer 
utenfor Namdalen (Collett 1912), og Ekmann (1919) hevdet at rådyret 
hadde en vidstrakt utbredelse og også fantes i Sverige på den tiden. 
Fra midten av syttenhundretallet begynner en tilbakegang å gjøre seg 
gjeldende over hele Europa, og denne når bunnen ved begynnelsen av 
attenhundretallet (v. Raesfeld 1965). 

På dette tidspunkt fantes kun få livskraftige bestander av rådyr 
i Skandinavia, særlig i søndre Skåne, hvor forholdene lå spesielt godt 
til rette, samtidig som godseierne fikk stoppet jakten i tide (Markgren 
1966). Spredningen av rådyrene fra de skånske refugier er beskrevet av 
Ekmann (1919) og for den senere tiden av Curry-Lindahl (1957). Collett 
(1912) beskriver gjeninnvandringen av rådyr i Norge rundt siste århundre
skifte, etter at de nærmest var forsvunnet fra vår fauna, mens Olstad 
(1944) tar for seg ekspansjonen frem til ca. 1940. Gabrielsen (1951) har 
ført utviklingen noe videre. 

Innvandringen må hovedsakelig ha foregått fra de svenske grense
områder og inn i Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. Det 
var her vi fikk de første faste stammer, og det er her vi nå har kjernen 
av den norske bestand. Senere fikk vi også en mer nordlig innvandring, 
en innvandring som fremdeles pågår. Fra sine første tilholdssteder 
spredte rådyrene seg nordover gjennom Solør- og Mjøs-bygdene og 
vestover mot Oslo. I Vestfold og Telemark ble det neppe noen fast 
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Fig. 1. Rådyrets utbredelse i 
Europa. Da rådyret fremdeles 
ekspanderer, byr en nøyaktig 
oversikt på vanskeligheter. 
(Etter v. Raesfeld 1965 og 
v.d. Brink 1967.) 

stamme før vandringen hadde gått nord for Oslofjorden. Riktignok ble 
det langs Sørlandskysten tidlig observert streif av rådyr som muligens 
kunne ha kommet seg over Oslofjorden, men en kan likevel ikke se 
bort fra betydningen av denne fjorden som en barriere som forsinket 
koloniseringen av de sørligste deler av Norge. Samtidig med at rådyrene 
spredte seg sørvestlig, gikk de også sterkt frem nordvestover gjennom 
Buskerud og Oppland. 

Det råder tvil om hvorvidt de «nordgående» individer har gitt opphav 
til noen fast stamme nord for Langfjellene. Både i Moldetraktene (Veøy) 
og enkelte steder i Nord-Trøndelag er det utsatt dyr i varierende antall, og 
det finnes ingen rapport om observasjoner av rådyr i Møre og Romsdal 
før den nevnte utsettelse på Veøy. Det er derfor fristende å tro at rådyrene 
først i den senere tid kan ha nådd så langt nord som over Romsdalen. 
Sør-Trøndelags sørligste herreder fikk ganske sikkert sine faste stammer 
ved en ekspansjon fra Østlandet. Lenger nord i fylket skyldes de faste 
bestander muligens dels en spredning fra utsettelser, dels en innvandring 
fra Sverige. I Sverige skal rådyrene først ha spredt seg nordover langs 
kysten, men jo lenger nord de kom, jo større ble tendensen til å følge 
dalførene vestover. Slik fikk]amtland og Harjedalen tidlig store bestander, 
og langs Stjørdals-vassdraget finner en rådyr i god tid før de første 
observasjoner i Trondheimsdistriktet. 

Fig. 2 viser utbredelsen av de faste bestander av rådyr i Fennoscandia. 
Det må likevel legges vekt på at rådyret fremdeles er ekspanderende, og 
man kan gjerne treffe rådyr streifende langt utenfor de her opptrukne 
grenser. På figuren er det forsøkt å vise hvilke veier den pågående 
ekspansjon følger. 

Årsakene til ekspansjonen 
Den kolossale spredningen som rådyrene nå har hatt, skyldes både 

forandringer av miljø og klima, så vel som rådyrenes spredningsdynamiske 
egenskaper. 
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Fig. 2. Rådyrets utbredelse etter 1950. Rådyret brer seg langs Sørlandskysten og nordover. 
Faste bestander finnes i liten grad utenfor de opptrukne grenser. 

Fig. 3 (øverst til venstre). Skjematisk fremstilling av metoden ved sporing-beiti~gundersøkelsen. 
Her har f.eks. rådyret foretatt 6 beit på løvtre, 4 på einerbusk og 11 på bærns som er sparket 

frem fra snøen. (Etter Hagen 1958.) 
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Det er sannsynlig at rådyrene overlevet depresjonen i begynnelsen av 
det 19. århundre på grunn av fredningsbestemmelsene i Skåne. Ahlen 
(1965) legger stor vekt på at jordbruksmønsteret på de godsene det gjelder, 
skilte seg merkbart ut fra det tradisjonelle på en slik måte at rådyrene 
fant gunstige oppholdssteder her. Ahlen mener videre at rådyrenes 
begynnende spredning henger nøye sammen med en omlegging av 
jordbruksmønsteret i de øvrige deler av SkandinaviCl, og spesielt en 
forandring i utmarksanvendelsen. Tidligere møtte de viltlevende drøv
tyggere sterk konkurranse fra husdyr som beitet i utmarkene. Den 
naturlige løvtreforyngelsen, som er en nødvendig del av viltets vinterfer, 
ble grundig fjernet, samtidig som løv, skudd og utslått ble sanket til 
vinterfer på gårdene. Der hvor småbruk og setre senere ble lagt ned, 
overtok viltet de forlatte gressvolder som ga ly og tilskudd til fer ved 
sin raske løvtreforyngelse. Skogbruket har likedan forandret karakter, 
de store hogstflatene forynges gjerne av løvtrær og øker dermed tilgangen 
på vinterfer. Det er særlig elg, hjort og rådyr som får bedrede vilkår 
på grunn av denne forandringen. 

Parallelt med rådyrenes ekspansjon har vi en sterk nedgang i rovdyr
bestanden i Skandinavia på grunn av øket jakt. Særlig har ulv og gaupe 
rimeligvis spilt en stor rolle som begrensende elementer, og Haglund 
(1966) rar vist at en ynglende gaupefamilie kan holde en lokal rådyr
bestand nede. 

Den maritimisering av vårt klima som har foregått, har sikkert også 
lagt forholdene bedre til rette for rådyrene. Karakteristisk for klima
utviklingen er en utjevning av den årlige nedbør, hvilket gjør snødybden 
mindre, og en hevning av vintertemperaturen som fører til at snødekket 
blir mer kompakt. 

Årsaker av mer direkte art finnes nok i dyrenes egenskaper. Olstad 
(1947) hevdet at norske rådyr vanligvis får en eller to kalver. Jeg synes 
imidlertid at mye tyder på at trillinger er mer vanlige enn tidligere 
antatt, og ifølge v. Essen (1958) skol viltveterinær Borg i Stockholm ha 
funnet opp til fire fostre i livmoren hos vinterdøde rådyr. En dansk 
undersøkelse aven viltlevende rådyrbestand på grunnlag aven total 
nedskyting, ga som resultat 1,8 kalver i høstbestanden pr. kjønnsmoden 
rå. En undersøkelse av antall gule legemer i ovariene hos de kjønnsmodne 
råene ga 2,0 fostre i gjennomsnitt (Andersen 1953). I tillegg er rådyrene 
vanligvis kjønnsmodne allerede ved 13 til 14 måneders alder. 

Formeringsevnen er følgelig så stor at et område vil mettes raskt 
under forhold med lav dødelighet. Etter hvert som populasjonstrykket 
vokser i en bestand, øker antallet emigrerende dyr, og når dyrene i tillegg 
er meget lett bevegelige blir spredningen dessto mer effektiv. 

Bevegeligheten er beskrevet av flere, både Collett (1912) og Gabrielsen 
(1951) hevder at rådyr svømmer lett, slik at mindre vann og vassdrag 
ikke er noen hindring. Lavere fjelloverganger passeres også lett, og rådyr 
er ofte sett over tregrensen. Fakta om rådyrvandringer har vi fra to 
merkinger (Myrberget 1965). En ettåring ble gjenfunnet etter å ha vandret 
35 km i sitt første leveår, seks år senere ble den påkjørt og drept 90 km 
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fra merkestedet. En annen ettåring ble skutt hele 100 km fra det sted 
den ble merket som forkommen kalvet halvt år tidligere. 

Hagen (1958) utførte for noen år siden en u?dersøkelse over. rådyrenes 
beitevaner om vinteren. Han fulgte sporene pa snøen, og ved a telle opp 
antall beit, som vist i hg. 3, samt å artsbestemme plantematerialet, hkk 
han en kvalitativ og kvantitativ oversikt over vinter kosten. Det kom her 
klart .frem at det skjer en forandring med vekslende klimatiske forhold. 
Rådyrene ernærer seg vanligvis av markvegetasjon, dette ~kjer også for 
en stor del under moderate vintre med tynt snødekke. Nar snødybden 
vokser tilstrekkelig, klarer de imidlertid ikke å sparke vekk snøen, og 
løvtrekost må overta. Under ekstreme klimatiske forhold synes kosten 
for en stor del av bestå av furu, noe som også er mitt inntrykk etter 
å ha arbeidet en del med vinterdøde rådyr. 

Markgren (1966) nevner at rådyr i næringsfattig; strøk har en tende.ns 
til å beite trelav, og mener at dette kan redde liv pa grunn av det relauvt 
høye innhold av karbohydrater. 

Hva biotop krav angår, synes litteraturen å gi rådyrene fritt spillerom. 
Ifølge Collett (1912) skal rådyrene være å hnne i nåleskog, helst der den 
er oppblandet med løvtrær som bjerk og osp. Gabrielsen (1951) beskrev 
tilholdsstedene som skog, helst gammel; for at rådyrbestanden skal bli 
stasjonær, rrener han at det er et ufravikelig krav at det er eng og dyrket 
mark i nærheten. I andre tilfelle kan skogsmyrene erstatte den dyrkede 
marken. 

Manglende tilpasning til nordlig utbredelse 
Tidligere er beskrevet en rekke forhold som kan forklare det store 

antall rådyr som hnnes på våre breddegrader. Den ~tpregede f~lsomheten 
for strenge klimasituasjoner gir imidlertid tydehge utslag l bestands
størrelse og utbredelse. 

Ernæringsproblemene er de mest iøynefallende. Son: nevnt. peker 
Hagens undersøkelse på at løvtrevirke begynner å dommere .nar snø
dybden tiltar (Hagen 1958). Når det skjer, vil rådyret komme l ~t kon
kurranseforhold til en lokal elgbestand. Elgen er langt mer effektlv som 
kvistbeiter, og rådyrene vil i så fall ha vanskeligheter m~d å ska.ffe seg 
tilstrekkelig føde. Dertil kommer at rådyrene ikke har en ulfredsstt11ende 
fysiologisk, Jnorfologisk og anatomisk utrustn.ing.. •. 

Rådyrenes fordøyelse er tilsynelatende lkke tllpasset var vmter. 
Vommen synes å mangle cellulosespaltende mikroorganismer, det hnnes 
vesentlig protein- og stivelsespaltende former (Brilggemann et aL 1963), 
og når kosten blir bestående av grovere kv~st, kan det ~er;kes at 
fordøyelsen blir for langsom. Tennene er heller lkke velegnet tll a knuse 
opp trevirke uten å slites meget sterkt. Hos 4-5 år gamle dyr hnner en 
sjelden mer enn en smal emaljekant rundt kinntennene. 

Vommen må sies å være liten, og i forhold til kroppsstørrelse? er 
rådyret det hjortedyr som har minst vomkapasitet. Vinterdøde rady.r 
som bærer alle tegn på utmagring, har ofte en velfylt vom. Årsakene tll 
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utmagringen må derfor ligge i forholdet mellom vinterf6rets fordøyelighet 
og evnen til å nedbryte den tilgjengelig næring. 

De smale klovene er uten tvil lite egnet i våre vintre. Dette problemet 
løses delvis ved rådyrets lave vekt; voksne dyr veier på vinterføre 
vanligvis mellom 15 og 20 kg, og et rolig dyr kan derfor lett spasere på 
et tynt skarelag eller enndog bare synke ubetydelig ned i løs snø. Skrem
mes rådyret i sprang, kan imidlertid bildet raskt endres til et dyr som 
kjem~er med løssnø opp til halsen. 

Vinterdødelighet 
Analyser av fallvilt viser at ca. 60 % av de vinterdøde rådyrene 

omkommer som følge aven utmagring (Borg 1958). De problemer jeg 
har nevnt i forbindelse med vinterkosten kan sikkert forklare den 
dårlige kondisjonen rådyret har på senvinteren. 

Fra viltpleie-synspunkt har viltets kondisjon vært viet stor oppmerk
somhet i forbindelse med områdenes bæreevne, og for hjortedyrenes 
vedkommende er det gjort store anstrengelser for å få et godt kriterium 
som grunnlag for en sikker kondisjonsvurdering. Riney (1955) slår fast 
at fettavleiringene rundt nyrene er en meget god kondisjonsindikator. 
Hughes og MalI (1958) påviste signifikans mellom binyrevekt (samt 
økning av zona fasciculata i binyre barken) og alle anerkjente kondisjons
kriterier. 

For norske fallviltundersøkelser er det tilsynelatende ikke påkrevet 
å gradere kondisjonen, idet de dyr som omkommer under hårde vintre 
lider av utmagring. Dette betyr at fettreservene er uttømt; et slikt 
dyr kan likevel ofte overleve, da den langsomme fordøyelsen tilsyne
latende er tilstrekkelig for et dyr i ro. Men dyret vil ikke kunne tåle 
større anstrengelser. Vi får lett et fall i blodsukkerkonsentrasjonen, og 
dyrene blir slappe. I faresituasjoner mangler de det nødvendige over
skudd; et oppskremt rådyr vil svært lett utmattes, og vinteren 1965/66 
fikk vi flere eksempler på rådyr som sto døde i snøen, stivfrosne. 

Nyere populasjonsundersøkelser 
På Vildtbiologisk Station på Kalø i Danmark arbeider man for tiden 

med en undersøkelse av populasjonsdynamiske og -kinetiske problemer 
hos rådyr for å klarlegge spørsmål om kjønn- og aldersammensetningen 
i rådyrbestanden, dyrenes vandringer, oppførsel og formering. Dette er 
beskrevet i en rekke arbeider fra stasjonen (Andersen 1953 og 1962, 
Strandgaard 1967). 

I 1950 fjernet man den opprinnelige rådyrbestanden på Kalø ved en 
totalnedskytning, i alt ble 213 dyr nedlagt. 

Bestanden ble ansett som temmelig genetisk homogen, og da beite
forholdene over det relativt begrensede skogsområdet kunne sees som 
svært ensartede, ble aldersbestemmelsen foretatt på grunnlag av tannskifte 
og tannslitasje. Som basis for denne bestemmelsen hadde man kjever 
fra dyr av k jent alder. Resultatet gaven aldersfordeling som vist i fig. 4. 

H østbestanden bestod av 91 kalver (43 %). Videre var det 41 dyr 
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Fig. 4. Diagram over alders-
41 

og 
kjønnsfordelingen i den bestand av 34 
rådyr som ble fjernet fra Kalø i 
Danmark ved en totalfelling. (Etter 24 
Andersen 1953.) 
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som var ett år gamle. Det må bety at dersom produksjonen var omtrent 
som foregående år, må over halvparten av årsproduksjonen ha forsvunnet 
fra Kalø i løpet av året. Man har nå kunnet påvise at dette tapet foregår 
ved en utflytning, idet nye undersøkelser med merkede dyr viser at dyr 
fra Kaløs skoger felles under jakten på markene utenfor. 

Bare 14 % av bestanden var mer enn 3 år. Resultatet viser at rådyr
stammen hadde en gjennomsnittsalder på 2,0 år. Kjønnsfordelingen 
innen de forskjellige aldersgrupper fremgår av fig. 4. 

Av dette diagrammet sees tydelig at råene ble mer og mer domi
nerende i antall med økende alder, og blant dyr over 3 år er det nesten 
dobbelt så mange råer som bukker. Totalt viser bestanden en overvekt 
av råer på 1,3 : 1 eller at 122 av dyrene var rå er. Den jevneste kjønns-
fordeling viste kalvene; 46 Sj?Sj? : 45 crcr eller 1,02 : 1. 

Fra fellingsjournalene kunne de på Kalø senere studere vekslinger 
i bestanden på grunn av selektiv jakt. Av bukker som inngikk i materialet 
ble 18 skutt under bukkejakten om sommeren, de andre ble skutt 
fortløpende fra 1. oktober. Følgende oversikt viser hvordan kjønn· 
sammensetningen forandret seg i løpet av avskytningstiden : 

1. okt. 
1. nov. 
1. des. 

15. des. 

73 crcr = 37 % 
46 crcr = 32 % 

9 crcr = 22 % 
4 crcr = 17 % 

122 Sj?Sj? = 63 % 
96 Sj?Sj? = 68 % 
31 Sj?Sj? = 78 % 
19 Sj?Sj? = 83 % 
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Antallet bukker avtok så raskt at de utvilsomt må ha vært lettere å skyte 
enn råene. 

En lignende analyse ble utført på forholdet kalv/voksen uten at man 
fant lignende selektiv felling. 

Etter at den opprinnelige bestanden var fjernet fra Kalø, ble 24 nye 
dyr satt ut. Allerede etter 4 år mente man at bestanden var oppe i sin 
tidligere størrelse. Den ene av skogene på Kalø er nå gjenstand for en 
intensiv rådyrundersøkelse som er basert på en individuell merking 
av dyrene. 

Fangsten foregår på vinterføre med feller som kan lukkes på avstand. 
D yrene blir tatt inn på stasjonen for registrering, veiing, kjønns bestem
melse og om mulig aldersbestemmelse. Deretter får de en halsrem med 
reflekterende nummerskilt som vist i fig. 5. Dette gjør det mulig å følge 
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Fig. 5. Rådyr som har 
fått montert halsrem 
med nummerskilt. 
Foto: P. Uhd. Jebsen, 
Kalø. 

det enkelte dyr dag og natt ved observasjoner som foregår fra bil. Dyrene 
plottes på spesielle kart hvor det også noteres tidspunkt, vær, dyrets 
oppførsel og annet, slik at man kan avlese dets vandringer, territorier 
og variasjoner som følge av forandringer i bestanden. Videre kan disse 
data brukes til beregninger av populasjonsstørrelsen og kjønn- og 
aldersammensetningen. 

Som nevnt har man også ved denne merkingen kunnet fastslå at 
produksjonstapet i bestanden foregår som følge aven emigrasjon. Det 
viser seg også i særlig grad å være de unge bukker som flytter ut, og det 
er grunn til å tro at det skjer i forbindelse med brunst og territoriekamper. 

Rådyrstammens beskatning 
Andersen (1953) påviste ved totalfellingen på Kalø at bukker var 

lettere å skyte enn råer. Ved en intensiv jakt på et relativt avgrenset 
område, vil . kjønnsammensetningen forskyves mot et overskudd av 
kjønnsmodne råer, og på grunn av at rådyrene er polygame skulle 
formeringsevnen øke. 

I Norge vil det vel sjelden være anledning til ved jakt å beskatte en 
rådyrbestand så kraftig at kjønnsammensetningen forandres nevneverdig. 
En landsoversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser en overvekt for bukker 
under rådyrjakten (for 1965 4149 : 3112 ~~), men dette er bare en liten 
del av årsproduksjonen og influerer neppe på bestanden i sin helhet. 
Vi har her i Norge muligens et overskudd av produktive råer aven 
annen grunn. Borg (1958) påpekte at ca. 60 % av fallviltet var bukker, og 
lignende resultater synes også å gjøre seg gjeldende ved mine egne 
und ersø kelser. 

Dersom jakten hadde vært stoppet 1. november på Kalø, ville jakt
utbyttet vært 63 % bukker etter at 71 dyr (en tredjedel av bestanden) 
var skutt. Dette minner noe om de forhold vi kan ha i Norge om 
vinteren, og som kan være årsak til at vi har en «unaturlig» høy 
produksjon. 

Rådyrets manglende tilpasninger gjør vinteren til et nåløye for den 
videre ekspansjon. Når milde og nedbørfattige vintre følger på hverandre, 
skyter populasjonene raskt i været. Under en senere hård vinter får vi 
så en påfallende massed ød. Dette kunne muligens reguleres noe ved en 
mer effektiv jakt. Gabrielsen (1961) har anslått den norske rådyrbestand 
til noe mellom 100000 og 150000 dyr og en produksjon på ca. 35000 
kalver årlig. Jaktutbyttet har de seneste årene ligget på mellom 6000 og 
7000 dyr ifølge Statistisk Sentralbyrå, og selv om vi regner en bred 
margin for ulovlig felte dyr, blir resultatet bare en liten del av produk
sjonen. 

Hvis vår beskatning av rådyrene er utilstrekkelig, overlates en stor 
del av bestanden til vanskelige vinterforhold, og mulighetene for stor 
vinterdødelighet øker. Den store dødeligheten fører ganske sikkert til 
et utvalg hvor c.e individer som er best tilpasset får overleve. Det er 
imidlertid et spørsmål om ikke de ekstremt hårde vintre kan føre til at 
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selv dyr wm må betraktes som vel tilpassende, også rammes i lokale 
bestander. Biotoper som tømmes under vanskelige vintre, fylles fra 
områder der også dyr som er mindre godt tilpasset, kan ha overlevet. 

Slutning 
Rådyrets nyere historie i Norge er bare 150 år gammel. Dets ekspan~ 

sjon er et prakteksempel på hvordan en art med sterk sprednings~ 
dynamikk kan bre seg i løpet av kort tid, når bare de spredningshindrende 
faktorer elimineres. 

Rådyret er utvilsomt ennå på fremmarsj i Norge, men visse barrierer 
forsinker ekspansjonen. I kjerneområdet på Østlandet foregår ekspan~ 
sjonen inn i mindre gode biotoper, og dette medfører at bestanden 
svinger sterkt, som så ofte ved grensen for en arts utbredelse. På sen~ 
vinteren er rådyrenes kondisjon svært dårlig, noe som skyldes at vinter~ 
kosten ofte er sent fordøyelig og at fordøyelsen er ineffektiv. B1odsukker~ 
konsentrasjonen vil derfor være lav, men tilstrekkelig til å holde liv i et 
rådyr som får være i ro. Skremmes disse dyrene til å utnytte sine siste 
ressurser, kan de meget lett utmattes og omkomme. 

Jakten kan muligens begrense rådyrenes vinterdødelighet ved at 
overskuddet i bestanden tas ut før vinteren kommer. 

SUMMARY 
Comments on eco10gy and popu1ation dynamics of Roe Deer, Capreolus capreolus 

A general view of the ecology of the roe deer (Capreolus capreolus) in relation to its 
distribudon in Norway is summarized with special reference to the adaptations to 
winter conditions. 
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Universitetet 
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Nye opplysninger om reinen på Svalbard 

ODD LØNØ 

I Fauna 1959 (s. 40- 70) skrev jeg en artikkel om «Reinen på Svalbard». 
Her er noen nye opplysninger. 

På .mi? siste overvintring ved Zieglerøyene på Edgeøya 1964/65 
hadde Jeg l oppdrag av Zoologisk Museum i Oslo å skyte 6 rein, Rangifer 
tarandus spoetsbergensis. Skinn, skjelett og innvoller av disse er nå på 
museet. Mal og vekter av disse dyr er vist i tabell 1. 

Tabell 1 
Noen mål og vekter f~a 6 rein undersøkt på Edgeøya under overvintringen 1964/65. 

M easurement and wetght of 6 remdeer shot on Edge Island during the winter 1964/65 

Skutt Kjønn Alder Lengdemål. Length, cm Total Spekk-
mnd. vekt tykkelse 

total hale bakf. framf. øre kg cm 

Shot Sex 
Age total tai l hind f ront ear Total Blubber 

months foot leg weight thickness 
l 

Oct. 15 r5 - 150 6 43 92 - 85 6 
Jan. 1 r5 - 139 6 41 85 9 63,5 2,5 
Jan. 25 ~ - 138 8 39 76 8 54,5 1,5 
Mar.28 ~ - 137 5 40 86 9 41,5 0,5 
Mar.28 

I 
r5 9 108 5 36 73 7 23 O 

May 14 ~ 11 106 6 36 71 9 I 22,5 O 
I 

Spekktykkelsen ble målt på ryggen 15 cm foran halen. Bukken som 
ble skutt 15. oktober, hadde et spekklag på 6 cm, men som vi ser av de 
andre dyrene, svinner dette raskt utover vinteren . Det er den store 
~ettreserven som reinen legger seg opp om sommeren, som gjør at den 
l det he~e tatt k~n klare vinteren på Svalbard. Vinteren 1964/65 var hard. 

. Da Jeg var l Alaska 1961 /62, satte jeg opp en vektkurve over de 
remoksekalv~ne jeg fanget (juni) og skjøt. Fig. 1 viser at vektøkingen 
stopp~r opp l . november og endog viser en nedgang til april, da jeg skjøt 
den oSIste. I dIagrammet er også tegnet inn med et kryss vekten av den 
9 ~aneder gamle k~lven som jeg s.kjøt på Svalbard. Det viser hvor meget 
mmdre Svalbard-remen er enn canbouen (Alaska-reinen), selv om en ikke 
kan slutte for meget av ett eksemplar. Hvis jeg hadde hatt materiale nok til 
å tegne ~n li~nende kurve for Svalbard-reinen, er det høyst sannsynlig 
at den vIlle ~att en langt mer markert knekk. Svalbard-reinen er jevnt 
over mye feitere om høsten enn caribouen. Vinterbeitene i Alaska er 
meget, meget bedre enn på Svalbard. 
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Fig. 1. Vektkurve for caribou-oksekalver i sitt første leveår i Alaska. X viser vekten 
aven 9 måneder gammel rein fra Svalbard. 
The growth of Alaska male caribou calves during the first year. X the weight of one 
9 month-old male reindeer calf from Svalbard. 

Beiteforholdene vinteren 1964/65 
Snøen kom tidlig om .høsten, men det var lite is , og reinen hadde 

bra beiter inntil 22. oktober. Da hadde vi kuling og mildvær som varte 
i to døgn, og mildvær hadde vi igjen 14., 15. og 16. november. Alt var 
nå islagt. Snøen var så hard at en ikke satte spor når en gikk på den. 
På rabbene som vanligvis er blåst rene for snø, var det et islag på 2-3 cm. 
Det meste av den sparsomme vegetasjonen som finnes på rabbene, var 
dekket av is. Bare noe av tuene stod over isen - beitemulighetene .var 
redusert til et minimum. Disse forhold varte hele vinteren. Et par rein 
så jeg hadde spist tang i fjæra. Jeg fulgte sporene, og det viste seg at 
reinen hadde spist den frosne og delvis tørkede tangen som sjøen hadde 
skylt opp. Frisk tang hadde den ikke mulighet for å få tak i, da isen 
dekket det hele. 

r midten av mars observerte jeg to rein som i minst 8 dager gikk 
og beitet på et område på omkring 200 X 400 meter. Det var mye is, og 
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reinen fikk bare tak i det øverste av tuene. Det var ikke mye de kunne 
få i seg, men bedre var det ikke andre steder. I august undersøkte jeg 
dette feltet for å se hvor mye og hva slags vegetasjon det var der. Vel 
50 % var plantedekket, resten var grus. Vegetasjonen var for det meste 
mose, polarpil og starr. Polarpilen nådde ikke høyere enn mosen, og lav 
fantes ikke. Det var lite gress og blomsterplanter. Blomsterplantene var 
valmue, syre, hvitsildre og tuesildre. Intet var høyere enn 5 cm. Selv om 
denne flekken var beitet hardt, var det inge:l dypere skade å finne på 
vegetasjonen. Det hele hadde vært frosset fast slik at reinen ikke hadde 
klart å ødelegge plantedekket når den sparket i isen. 

Dette er ikke noe sjeldent tilfelle på Spitsbergen, da mildvær fore
kommer hver eneste vinter og lager is belegg og hard snø. Det viser 
imidlertid at Svalbard-reinen har en utpreget evne til å klare seg gjennom 
en lang, mørk og hard vinter. Døde rein ble ikke sett, til tross for at vi 
hadde øynene med oss overalt. 

Sultedød 
I juli 1963 observerte føreren av et helikopter 50 døde rein på 

Edgeøya. Helikopteret arbeidet for et oljefirma, og det var en tilfeldighet 
at dyrene ble sett. I september besøkte sysselmanns assistenten og legen 
i Longyearbyen Edgeøya for å finne ut årsaken til denne massedød. Det 
ble funnet 15 rein, men rev og måse hadde spist opp det meste, så det 
var vanskelig å få prøver for undersøkelser. Reinene var døde om 
vinteren eller tidlig på våren, da de hadde full vinterpels. Undersøkelse 
av kadavrene tydet på at sult var den mest sannsynlige årsaken. Bak
teriologiske undersøkelser ble foretatt, men intet kunne sies om døds
årsaken (Norsk Polarinstitutts Årbok 1963). Sommeren 1964 fant jeg 
på Zieglerøyene to kadavre av rein som sannsynligvis hadde dødd 
vinteren 1962/63. 

For å få litt greie på beiteforholdene vinteren 1962/63 har jeg undersøkt 
de meteorologiske data for Hopen (Norsk Meteorologisk Årbok 1963 
og 1964). Hopen er den stasjonen som ligger nærmest Edgeøya. Regner 
vi vinteren fra 1. oktober, så var det gjennombrudd av varmluft 4 døgn 
i oktober, 3 døgn i november og 2 døgn i desember. Etter jul var det 
ingen tøværsdager. I de to siste gjennombrudd var temperaturen fra 
1 til 2 varmegrader med frisk bris og kuling. Dette må ha framkalt en 
kraftig tining med etterfølgende ising når det frøs. Hvis vi forutsetter 
samme snøforhold som vinteren 1964/65, så skulle det gi enda sterkere 
nedising av beitene i 1962/63 enn i 1964/65. 

Alt tyder derfor på at massedøden av rein vinteren 1962/63 har sin 
årsak i sult p .g.a. en ekstra hard vinter. Edgeøya er den lokalitet som 
har flest rein. I 1959 anslo jeg bestanden til å være 500 til 600 dyr. Vinteren 
1958/59 vandret minst 150 rein over til Barentsøya, hvor det ikke har 
vært rein siden omkring 1900. Det kan hende at bestanden på Edgecya 
er så høy at vi i vintre med dårlige beiteforhold må regne æed at massedød 
kan opptre. Reinen har ingen naturlige fiender på Spitsbergen. 

Fig. 2. Simle og bukk i tiden for hornfeiing; Edgeøya 12/ 7.1954. Svalbardreinen er 
iøynefallende kortbent og trinn. 
Cow and bull at the time of the year when the velvet comes off; Edge Island 12 July 
1954. The Spitsbergen reindeer is shortlegged and fat as shown in the picture. 

Herjing av villhunder 
Våren 1963 herjet minst to hunder blant reinen på Isfjordhalvøya. 

Hundene var rømt fra Grumantbyen. Ifølge Aftenposten 27. april 1963 
ble en hund skutt, men den andre kom seg unna. Etter denne episoden 
hverken hørte eller så man noe mer til villhunder den våren. 

Våren 1967 ble det på nytt observert villhunder og ihjelrevne rein. 
Det ble satt i gang jakt på hundene med godt resultat. Den 10. mai 
meldte Dagbladet at i alt 8 hunder var skutt, og at det var sett 12-14 
reinkadavre som var revet i hjel av hundene. Det var ingen tvil om at 
hundene hadde tilhørt russerne i Barentsburg. Russerne selv ble sett 
i terrenget på hundejakt. 

Andre farer truer også reinen. Sommeren 1964 ble 16 døde rein 
funnet viklet inn i løs ståltråd som hadde ligget på Reinsdyrflya siden 
krigen. Ståltråden er ryddet vekk nå (Norsk Polarinstitutts Årbok 1964). 

Vandringer 
Som nevnt ovenfor vandret det vinteren 1958/59 rein over til 

Barentsøya fra Edgeøya. Barentsøya har tidligere hatt en bra bestand av 
rein, men etter 1900 har det ikke vært sett rein der før professor dr. 
J. Budel sommeren 1959 talte 150 rein på den sørlige delen av øya. Det 
var en gledelig begivenhet, for Svalbard-reinen viser liten tilbøyelighet 
til å vandre inn i områder hvor den tidligere har blitt utryddet. 

På Kong Karls Land så den kjente ishavsskipper Jens Olsen, som da 
var islos på M /S «Havella», ferske reinspor. Dette var sommeren 1954 
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eller 1955. Rein har ikke vært sett på Kong Karls Land siden 1898, så 
vidt en vet. Rein eller reinspor er ikke blitt sett seinere, så den har enten 
dødd her, eller forsøkt å ta seg fram over isen til en av de andre øyene 
på Svalbard. 

Sommeren 1967 ble det av Norsk Polarinstitutts folk funnet et ganske 
ferskt reinhorn på Tiøyene. Tiøyene ligger ca. 35 km fra Negropynten 
og er en del av Tusenøyene. Ekskrementer som ikke kunne være stort 
mer enn året gamle, ble også funnet på alle de nærliggende øyene. 

Begge disse observasjonene viser at enkelte rein kan komme ut 
i drivisen og bli ført langt vekk. De fleste omkommer sikkert. Det er 
vel bare noen få som er så heldige å få fast grunn under føttene igjen. 
Det var vel en slik tilfeldighet som for lang, lang tid tilbake resulterte i at 
reinen kom til Spitsbergen. 

SUMMARY 
New informations on the Svalbard reindeer, Rangifer tarandus spetsbergensis 

The measurements of 6 reindeer shot on Svalbard in winter 1964-65 is given 
in table 1. 

The pastures on Svalbard are usually covered with ice every winter. During the 
winter 1962-63 there must have been an unusually heavy ice because 50 deer starved 
to death on the Edge Island. 

The Svalbard reindeer do not migrate. But track and shed anders show that some 
reindeer are carried far away on the drift ice to islands where no deer live. 
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Dvergrørdrum, Ixobrychus minutus, for annen gang i Norge 

EDVARD K. BARTH 

Den 9. november 1967 fant Svein Tore Borge en meget sjelden fugl 
tilsynelatende livløs liggende i en vei like ved et drivhus på Aker gård 
i Sem, Vestfold. Stedet ligger noen hundre meter nord for Akersvannet. 
Fuglen viste seg å være en dvergrørdrum, Ixobrychus minutus; den reagerte 
ved berøring med å skyte frem halsen. Været var tåket og surt med 
temperatur litt under null grader. 

Fuglen kom til krefter da den ble tatt inn i hus, men den kunne ikke 
fly. Fire dager senere ble den bragt til Zoologisk museum i Oslo. Vi 
hadde den hos oss i 11 dager, og den spiste ivrig metemark, kjøttbiter 
og fiskebiter. En levende skogmus i en glasskasse ble rørdrumen meget 
interessert i. Vi slapp fuglen inn til musa uten tanke på at noe særskilt 
skulle skje med en gang. Men med lynets fart ble musa spiddet, og 
sluking av den omgående påbegynt. Muselårene ble litt for brede ved 
passasjen innerst i nebbvikene. Der ble godbiten sittende lenge, inntil 
vi måtte hjelpe fuglen å få dyttet hele musa ned. Det var et middels stort 
(voksent) eksemplar av liten skogmus, Apodemus sylvaticus. 

Da rørdrumen ankom til oss, virket den temJllelig mager. Den spiste 
godt, og etter en ukes tid kunne den fly ganske bra. Etter 11 dager 
avlivet vi den for å innlemme den i museets samlipg; den var da i middels 
godt hold. 

Årsaken til fuglens skjebne i Sem avslørte seg nå tydelig. Den må 
ha kollidert med et eller annet, for et av underarms bena (radius) i venstre 
vinge hadde vært knekket, men hadde nå apjelket seg selv og var nesten 
ferdig grodd. 

Dvergrørdrum er en relativt vanlig rugefugl i hele Europas fastland 
opp til Nord-Tyskland og fins videre til henimot Den botniske bukt. 
I Norge er den observert bare en gang tidligere - ved Savalen i Nord-
0sterdal 13. juli 1883. Salomonsen (1963) oppfører samtlige funn og 
observasjoner i Norden; fra Danmark 30 stk. frem til 1955, fra Sverige 
5 stk. til 1960, mens Finland har bare ett funn ved Tammerfors i 1955. 
Et nytt svensk funn er publisert av Holm (1965) fra juni 1964. Alle disse 
funn og observasjoner dekker årstiden fra mars til november. Et funn 
fra Lycksele i Nord-Sverige 18/10-1926 er det nordligste kjente i Fenne
skandia. 

Vårt eksemplar viste seg å være en hunnfugl, som må ha vært i 
forplantning siste sommer. Vingelengde 151 mm, nebb 46,7 mm, tars 
42,3 mm, hale 46 mm, totallengde 375 mm og vekt 82 gram. 
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Dvergrørdrumen , Ixobrychus minutus, 
på Zoologisk museum. 

Alle fotos : 
Gunnar Lid. 

SUMMARY 
Little Bittern, Ixobrychus minutus, recorded for the second time in Norway 

An injured Little Bittern found in Sem in Vestfold county November 9, 1967, was 
brought to the Zoological Museum in Oslo. The bird recovered after a few days and 
killed and devoured, among other objects, an Apodemus sylvaticus (ad). It was afemale, 
which seemed to have laid eggs the previous summer. 

Author's address : Zoologisk museum Sarsgt. 1 Oslo 5 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM. OSLO XXVI 

Nyere funn av Cirripedier 

JON.ARNE SNELI 

Rurene (Balanidae) og langhalsene (Lepadidae) tilhører gruppen 
Thoracica innenfor krepsdyrordenen Cirripedia. Det voksne stadium er 
fastsittende på stein, alger, tre og lignende. Fra Norge kjenner vi fire 
arter av slekten Lepas og fem arter av slekten Balanus. En avhandling 
over Cirripedia Thoracica i Norge ble publisert av Broch i 1924. 

Under en innsamlingstur til Øra ved Fredrikstad i begynnelsen av 
september 1967 fant jeg flere individer av Balanus improvisus Darwin. 
Omtrent på samme tid ble det innlevert to funn av Lepas anatifera L. til 
Zoologisk museum. Brochs opplysninger om utbredelsen til disse artene 
viser at det nå kunne være på tide å bringe opplysninger om senere 
funn av disse to Cirripedieartene, samt av Balanus hameri (Ascanius). De 
her publiserte funn bygger på materiale som foreligger ved Zoologisk 
museum, Oslo. 

Svartstilket andesk:jell, Lepas anatifera, har som de andre langhalsene 
en lang og l:-øyelig stilk (Fig. 1). Stilken er egentlig hodets forreste del. 
Nedenfor stilken henger så selve kroppen. Den er omgitt aven kappe 
med innfeldte kalkplater - høyst fem stykker. Stilken, som hos 
L. anatifera er svartfarget nærmest kroppsdelen, kan ofte bli 40 til 50 cm 
lang. Den er festet til en eller annen flytende gjenstand - en planke, 
et skip eller lignende. Fra en slik flottør kan det henge ned en hel koloni 
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Fig. 1. Lepas anatifera L. - ett av eksem· 
plarene funnet ved Narverød ved 
Tønsberg 10. sept. 1967; ca. 2/3 
nato størrelse. (S. Sneli, del.) 
Lepas anatifera L. - one of the 
spedmens found at Narverod, Tons. 
berg, 10 Sept. 1967; about 2/3 nato 
size. 

Fig. 2. Balanus improvisus Darwin - eksemplarene er funnet på blåskjel Ifra Rekkevik 
ved Larvik 19. okt. 1967; 3 X . (B. Mauritz, foto.) 
Balanus improvislls Darwin from Rekkevik, Larvik. 

av andeskjell som driver omkring med havstrømmer og vind. På Zoologisk 
museum finnes det bl.a. en krukke hvor det rundt åpningen er festet 
langt over hundre svartstilkete andeskjell. 

L. anatifera har sin hovedutbredelse i tropiske og subtropiske hav 
over hele verden, men den føres ofte med vind og strøm langt utenfor 
sitt normale leveområde. Den er til og med funnet så langt nord som ved 
Svalbard og Grønland. Langs Norskekysten fra Vestlandet og nordover 
blir den observert så og si årlig. Det er Golfstrømmen som fører den 
gjennom Færøyrenna inn i Norskehavet, og høst~ og vinterstormene 
bringer den så inn til kysten. Broch (1924) gir to funn fra Oslofjorden -
ett fra Drøbak i desember 1924 og ett med lokaliteten «Oslofjorden 
høsten 1897». 

Senere funn i Oslofjorden: 

Herføl ved Hvaler aug. 1929 på glass flottører 
Mellom Bile og Bilekrakken 17/12.1936 
Hurumlandet, vis a vis Hvitsten 3/ 9.1967 på en stokk 
Narverød ved Tønsberg 10/ 9.1967 på en stokk 

19. Christensen 
19. Th. Drag 
19. R. Christoffersen 

Funnene i Oslofjorden etter 1924 er inntegnet på fig. 3. 

Balanus improvisus (Fig. 2) er en liten rur, oftest under 1 cm i diameter 
og 5 til 6 mm høy. Vi kunne muligens kalle den «brakkvannsrur» på 
norsk. Selv om den er meget euryhalin og til og med lever i Rødehavet 
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hvor saltholdigheten er hele 40 %0' bn den også leve i vann med en 
saltholdighet på bare 1,6 %0' og den er den eneste rur som finnes i 
østersjøen. På de to stedene jeg har funnet den, Øra ved Fredrikstad 
og Rekkevik ved Larvik var saltholdigheten henholdsvis 4-6 %0 og 
3,2 0

/ 00 , 

I motsetning til de fleste ar.dre rurene har B. improvisus glatt sbll. 
Et karakteristisk kjennetegn er den «tykke», forkalkete bunnplaten i 
skallet som ofte blir ståeede igjen på underlaget etter at selve dyret er 
fjernet. Fra ytterkanten av bunnplaten og inn mot sentrum løper en 
rekke kanaler, og hver kanal har flere tverrvegger. Ofte kan det likevel 
være vanskelig å skille den fra unge eksemplarer av B. crenatus Brug., og 
i slike tilfeller må man studere skall-lokkets form og forskjellige kjenne
tegn på dyrets munndeler. B. improvisus finnes oftest under båter, på 
tang og skjell. Ved Øra fant jeg den imidlertid på ferskvannsplanten 
Hjertekjønnaks, Potamogeton perfotiatus L. 

Det tidligste funn av B. improvisus som hittil er rapportert ble gjort 

Fig. 3. Utbredelsen langs Sørlandskysten, Oslofjorden og deler av den svenske vest
kysten av A: Lepas anatifera L. DB: Balanus improvisus Darwin O og C: Balanus 
hameri (Ase.) 6 . Åpne merker står for tidligere publiserte funn; lukkete angir 
hittil upubliserte funn. 
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The distribution along the southem eoast of Norway, the Oslo Fiord, and parts of 
the Swedish west coast of A: Lepas anatifera L. O B: Balanus improvisus 
Darwin 0 , and C: Balanus hame ri (Ase .) 6 . Open marks show earlier published 
records, black marks until now unpublished reeords. 

ved Drøbak i oktober 1920. Broch (1924) beskriver dette første funnet 
sammen med senere funn fra Sandvika ved Oslo, Drøbak og Horten. 
Han mener likevel at arten sikkert har vært til stede i Oslofjorden 
tidligere, men er blitt forvekslet med B. balanoides (L.). Her hadde 
Broch rett, for dessverre hadde han ikke fått i hende et glass med over 
hundre individer innsamlet ved Digerud, Indre Oslofjord under «Hvit
fisken»'s tokt i august 1912. På Paleontologisk museum, Oslo, har jeg 
også funnet en større prøve av B. improvisus innsamlet av W. C. Brøgger 
på Malmøya ved Oslo i oktober 1900 (prøven er nå overført til Zoologisk 
museum). Dette funn er altså det tidligste vi vet om fra Norge. Ved den 
svenske vestkysten ble arten første gang funnet i 1895 (Gislen, 1950). 
B. improvisus stammer opprinnelig fra Amerika og har blitt ført til bl.a. 
Europa med skip. 

I følge Broch var B. improvisus kun funnet ett sted langs vestsiden 
av Oslofjorden - Horten. Dette syntes bemerkelsesverdig da Cirripediene 
sprer seg med plantoniske larver, og jeg reiste derfor ned til en brakk
vannslokalitet ved Larvik. Turen gav positivt resultat - det ble funnet 
mange individer. Bl.a. var hele skipssiden til hvalbåten «Not treff» som 
lå ved kai i Rekkevik tett besatt. Det er vel også stor sannsynlighet for 
at B. improvisus kan finnes på flere lokaliteter lenger sydover langs 
kysten. 

Nyere funn: 

Vesterøya, Hvaler 
Sandøya, Hvaler 
Halangspollen, Drøbak 
Storskjær, Drøbak 
Sjeteen, Drøbak 
Kloasund, Drøbak 
Biologmoloen, Drøbak 
Hestholmen-Gåseskjær, 

Øra ved Fredrikstad 
Rekkevik ved Larvik 
Høvik, Oslo 

juni 1926 
1939 

13/8.1951 
23/8.1951 

11 / 11-1951 
19/12-1951 

16/1-1952 

19. S. Sømme 

19. M. & B. Christiansen 
-»-
-»-
-»-
-»-

6/9-1967 Yz-IYz m dyp 19. J.-A. Sneli 
19/ 10.1967 O-U"m dyp -»-
10/ 12-1967 På båtkjølIg. K. Krog 

Fig. 3 viser utbredelsen slik vi kjenner den i dag. 

Balanus harneri (Fig. 4) er vår største rur og kan bli 9 cm høy og ha 
en skivediameter på 7 cm. Den er en ren dypvannsform og er ikke 
funnet på grunnere vann enn 40 til 50 ill. B. hameri er lett å skille fra 
de andre rurene fordi skallets glatte kalkplater er helt kompakte. Hos 
de andre rurene løper det kanaler inne i kalkplatene. 

Den er en vanlig art fra Vestlandet og nordover, og Broch som 
i 1924 gjennomgikk de norske museenes materiale av rur, angir det 
sydligste funn ved Norskekysten til å være Kopervik på Karmøy. En 
dansk ekspedisjon fant den i 1904 ca. 45 km sydøst av Oksøy (Kriiger, 
1927) og en tysk ekspedisjon i 1905 ca. 45 km rett syd av Ryvingen 
(Schaper, 1922). 
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Nyere funn. 

8 naut. mil SV av Ferder ca. 10/ 5.1935 
Stangholmen· Møkkalasset 

(St. 78) 
Gyren, Søstrene, Ytre Oslofj. 

-»-
-»-

1/8.1953 
29/4.1950 
23/7.1952 
15/9. 1953 

190 m dyp 

Fig. 4. 
Balanus hameri 
(As ca ni us) fra korall· 
revet ved Søstrene 
i ytre Oslofjord; 
ca. 13!. x. 
(B. M auritz, foto.) 

Balanus hameri 
(A scdnius) from the 
coral reef at S (istrene, 
i.e. twa small islands 
in the SE part of the 
Oslo Fiord; 13/. x . 

160-140 m dyp Ig. N. Knaben 
100- 125 m dyp 19. M . & B. Christiansen 
korallrevet -»-
100- 110 m dyp -»-

Det ek.?e.mplaret som ble samlet av førstekonservator Knaben er 
dødt, de andre er tatt levende. B. hameri ser altså ut til å være utbredt 
langs hele Norskekysten (Fig 3). Dette stemmer også bra med funn fra 

44 

den svenske vestkysten og fra Danmark. Grensen for dens inntrengning 
i Skagerak ser ut til å være i en linje mellom Skagen og Bohuslan. I 
kvartæravleiringer er den dog funnet ned til Halmstad. " 

SUMMARY 
New records of Cirripedia Thoracica from the Oslo Fjord, Norway 

This article gives new records of three species, Lepas anatifera L., Balanus improvisus 
Darwin and Balanus hameri (Ascanius) - mainly ·from the Oslo Fjord. The material 
is deposited at the Zoological Museum, Oslo. . i , 

Last autumn two records of L. anatifera were made 'from the Oslo Fjord. On1y 
two other records have been made between 1924 and 1967 (Fig. 3). ' 

The first record of B. improvisus in Norwegian waters was earlier sa id to be at Drobak 
1920 (Broch, 1924). Unfortunately. Broch die! not get at hand a collection of more than 
hundred specimens found at Digerud (inner Oslo Fjord) in 1912 ; and at the Paleonto· 
logical Museum, O slo, I have found another sample from Malmoya, Oslo, collected 
by W. C. Brogger in 1900. According to Broch, B. improvisus has only been found at 
Horten on the west side of the Oslo Fjord . Last autumn I found this species at Larvik 
and I suppose it to exist also further south along. the coast. ,Fig. 3 shows the records 
we know from Norway. 

In Norwegian waters B. ham er i has earlier been recorded only as far south as Kopervik 
on Karmoy (Broch, 1924). Later records sho'w that this species is distributed along the 
who le coast of Norway (Fig. 3). 

Author's address: 
Zoologisk museum 
Sars gt. 1 
Oslo 5 
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Observasjoner av skoglemen, Myopus schisticolor, 
i Norge 1963 

IVAR MYSTERUD 

Innledning 
l 1963/64 ble det ved Zoologisk laboratorium, Universitetet i Oslo, 

påbegynt en større undersøkelse over norske smågnagere. Et ledd i dette 
arbeidet var å undersøke skoglemenens forekomst i produksjonsåret 
1963. Forfatteren takker alle personer nevnt i teksten for å ha deltatt 
under feltarbeidet eller på annen måte bidratt med observasjoner. 

Metoder 
l de år hvor smågnagerne har masseopptreden kjøres det ihjel en 

masse dyr langs veiene. A undersøke veiene har derfor vist seg å være 
en verdifull metode til å samle materiale til visse undersøkelser over 
smågnagere. 

For å danne seg et inntrykk av om det fant sted masseopptreden 
av skoglemen, Myopus schisticolor (Lilljeb.), høsten 1963 ble endel veier 
systematisk taksert og undersøkt med bil. Rutene ble valgt slik at de 
representerte nord-syd-gående snitt gjennom skoglemenens utbredelses
område. 

For å supplere dette feltmaterialet ble det sendt ut et opprop til 
landets aviser med henstilling til publikum om å sende inn eventuelle 
opplysninger. Skoglemenen er en meget særpreget smågnager, og i avis
oppropet ble de viktigste kjennetegn beskrevet og dokumentert med 
fotografi.. Men selv om skoglemenen for den kritiske observatør vanskelig 
kan forveksles med andre arter, vil forfatteren likevel understreke denne 
mulige feilkilde når en tolker det materiale som publikum har bidratt 
med. 

l tillegg til observasjonene som kom inn ved avisoppropet har 
forfatteren fått enkelte personlige meddelelser fra kolleger. 

Resultater 
Den første veitakseringen ble foretatt 14. og 15. september 1963. 

Befaringen fulgte ruten Oslo-- Hamar-Elverum-Rena-Koppar.g
Storsjøens vestside-Hornset- -Storsjøens østside-Deset-Rena-- til 
Elverum langs østsiden av Glomma-Romedal-Sand-Skarnes-Oslo. 
Det ble lokalisert i alt 8 ihjelkjørte skoglemen : 2 individer på østsida 
av Storsjøen, ett ved Flåtastøa, ett nær Rena sentrum, 3 på skogstrek
ningen mellom Elverum og Rena, og endelig ett individ før Malungen. 
Fire av dyrene var helt nylig overkjørt, de andre hadde ligget i vei
banen i noen dager. Fordelingen av de ihjelkjørte dyrene på forskjellige 
biotoper er vist i tabell 1. 
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Fig. l. Kart A gir en oversikt over veitakseringer (stiplete linjer) innenfor sko?l~me~ens 
utbredelsesområde i Sør-Norge høsten 1963 . • = funnstedene for lhJelkJørte 
skoglemen på takseringen 14.-15. september. 
Kart B viser observasjoner fra Storsjøområdet i oktober. • . = bergveggene 
med funn av døde dyr. O = observasjon av levende individer. Pilene angir 
vandringsretningen. 
Map A shows road surveys (broken lines) in South Norway, autumn 1963 .• = wood
lemmings found in September. 
Map B shows observations from the Storsjoen Area in Osterdalen in October. 
• = steep rocky walls where dead anirnals were found. O = observations of living 

specimens. 
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Biotop 
Habitat 

Tabeli 1 
Fordeling av ihjelkjørte skoglemen på ulike biotoper 

under veitakseringen 14.-15. september 1963 
Distribution of wood-lemmings killed by cars in different habitats 

on the road survey, 14.-15. September 1963 

Granskog av blåbærtypen, partivis med frodig mose-vegetasjon 
Spruee forest of Myrtillus-type with patehes of luxuriant moss vegetation 

Furuskog av blandet tyttebær- og røsslyng type 
Pine forest of mixed Vaeeinium - Calluna type 

Furuforyngelse, tidlig suksesjons-stadium av røsslyng-tyttebær typen 
y oung pine forest, early seraI stage of mixed Vaeeinium-Calluna type 

Grassletter omgitt av lauvskog (kulturbiotop) 
Grassy meadows surrounded by hardwood (eultivated habitat) 

Sum 

Antall 
Number 

5 

8 

De neste veitakseringene fant sted 21.-26. oktober 1963. I felt
arbeidet deltok denne gang universitetslektor Eivind Østbye, cand. real. 
Øyvind Vasshaug og cand. mag. Carl Erik Engh. I denne perioden ble 
hele Gudbrandsdalen og større deler av 0sterdalsområdet undersøkt, 
bl.a. de samme veistrekninger som ble kjørt i september. Samtlige utførte 
veitakseringer innenfor skoglemenens utbredelsesområde høsten 1963 er 
vist i fig. 1. 

Den 24. oktober under taksering av Storsjøens østside ble en død 
skoglemen funnet under en bratt fjellskjæring ved veien. Ved nærmere 
undersøkelse viste det seg at hele 11 smågnagere hadde gått utfor denne 
bergveggen (Fig. 2). Systematiske undersøkelser av fjellskjæringer langs 

Fig. 2. Fjellskjæring ved riksveien øst for Storsjøen hvor det ble funnet døde skoglemen, 
lemen og markmus. 
Roeky wall along the main road east of Storsjoen, Osterdalen, where dead wood
lemmings, Myopus 'sehistieolor, lemmings, Lemmus lemmus, and short-tailed 
vaIes, M ierotus agrestis, were found. 

veien førte til en lang rekke funn av døde smågnagere. Særlig-ved 3 berg
vegger, hV,orav den største var 114 m lang med største høyde 3,5 m, ble 
det funnet et større materiale, nemlig 15 skoglemen, 13 lemen (Lemmus 
lemmus) og 2 markmus (Microtus agrestis). Mens alle de døde lemen var 
helt ferske eksemplarer, var samtlige skoglemen aven' noe eldre dato. 

Kvelden 25. oktober ble det foretatt en veitaksering i mørke for om 
mulig å gjøre observasjoner over levende dyr . . Patruljeringen foregikk 
langs ruten: Engeren i Engerdal--Nordre Osen-·Flåtastøa- Storsjøens 
østside. Kl. 2113 såes en smågnager krysse veien ved Nordre ' Løsset, og 
en til ble observert kl. 2115. Det lyktes å fange dette sisteincHvidet, som 
var en skoglemen. De to observasjonsstedene for levende dyr, hvorav 
bare det ene ble fanget og sikkert bestemt, framgår av fig. 1, kart B. 
Veitakseringen ble avbrutt, og orrrådene omkring belagt med et større 
antall 'levende-feller og klappfeller, men natten brakte ingen ' ytterligere 
fangst av skoglemen. 

Alle de øvrige veitakseringer høsten 1963 ga ikke mer positivt 
materiale om artens forekomst. -

Annet feltarbeid, meddelelser fra kolleger og henvendelser til publikum 
gjennom avisene ga følgende positive meldinger om forholdene i 1963: 

Nes, Hallingdal 
Under arbeid med stubbe bryting på en lokalitet ca. 950 m.o.h. i Garnås sameie 

ble det funnet et skoglemen-bol med 4 unger den 25. juli. Bolet var bygget inntil en 
stubbe og ble ødelagt under arbeidet. Det voksne dyret ble observert flere ganger på 
kort hold (P. Thorshaug). 

Åbogen, Eidskog 
Under en masseopptreden fanget katten på. en gård i Åbogen mange skoglemen 

som den brakte til gårds. Fangsten foregikk i granskogen, like inntil gården. De fleste 
dyrene ble brakt inn i tidsrommet fra tidlig på høsten til snøen kom (G. Bakken). 

Lutnes, Trysil 
Allerede i 1962 ble skog lemen observert i større antall. Også her ble man oppmerk

som på at katten begynte å dra «blågrå mus» til gårds. En merket seg at katten ofte 
vraket de fangete dyrene. I 1963 ble det registrert ny masseopptreden i de samme 
distrikter (Oddvar Werme). 

Austmarka, Vinger 
Mange «blågrå mus» ble observert i Møkeråsen rett opp for Marenstua, høsten 

1963 (Amund Johnsrud). 

Bæreia, Vinger 
.' . UAder rutinemessig sjekking av hønsehaukreir fant forfatteren 1. august et gammelt 
reir som hadde tjent som oppholdssted for mår Martes martes. I ekskrementer som 
måren hadde levnet ble det bl.a. påvist komplette kraniedeler aven skoglemen. 

Essandsjøen, Sør-Trøndelag 
Et individ ble drept av Paul Ottem ved Essandsjøen 21. september (Svein Haftorn 

pers. medd.). 

Nordmarka, Oslo 
I en tidligere artikkel er omtalt noen observasjoner fra Nordmarks-området ved 

Oslo i 1962 (Mysterud 1963). Den store gnagertoppen 1961/62 fortsatte over i 1963, 
men brøt så sammen relativt raskt. Følgende observasjoner ble gjort i området i 1963: 
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26/5. Et nylig dødt individ tilsynelatende uten tramatiske skader ble funnet i et 
fuktig dalsøkk N for Kjelsås gård, Sørkedalen. Botnvegetasjonen i dalsøkket 
var preget av frodige Sphagnum.samfunn, skogen på lokaliteten forøvrig var 
av blåbærtypen. 

29/6. Et individ funnet i ekskrementer av rev Vulpes vulpes i Søttjernsdalen, Heggelia. 
3/7. To individer funnet overkjørt i veien ved Svarten. Begge dyrene hadde forsøkt 

å krysse veien der denne gikk over et hogstfelt, dekket av frodig vegetasjon 
av bregner, gras·arter og blomsterplanter. 

3/7. Et overkjørt individ i veien ved Kringla. 
8/7. Et overkjørt individ i veien S for Kringla. 

12/7. Et individ (drektig ~) funnet tilsynelatende uten traumatiske skader ved 
veien N for Heggelia gård, Heggelia. 

14/ 7. Et overkjørt individ funnet i veien N for Bjørnholt (Atle Seierstad pers. medd.). 
28/7. Et overkjørt individ funnet i veien mellom Brenterø og Bjørnholt (Øivind 

Nordby, pers. medd.). 

I tillegg til disse observasjoner er flere dyr tatt i rutinemessige felle
fangster i området i 1963. 

Samtlige observasjoner nevnt i dette avsnittet, unntatt de sistnevnte 
fellefangster, er samlet plottet i fig. 3. 
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Fig. 3. 
Observasjoner av skoglemen i Norge 
i 1963. 
Observations of wood-lemmings in 
Norway 1963. 
O ett eller flere individer. 

One or more individuals. 
• rapport om masseopptreden. 

Reported mass occurrence. 

Fig. 4. Parti fra Storsjøen mot østsida som viser de topografiske forhold i de områder 
der skoglemen-observasjonene ble gjort. Deler av riksveien kan såvidt sees. 
View from Storsjiien facing east, indicating the topographic relations in the area where 
some of the observations of wood-lemmings were made. The highway is partly seen. 

Diskusjon . 
De foreliggende observasjoner er få, men antyder klart at skoglemen 

har vist seg innenfor større deler av utbredelsesområdet i smågnager
toppen 1962/63. Observasjonene ser ut til å ha et østlig tyngdepunkt 
(Fig. 3), idet Abogen i Eidskog, Austmarka i Vinger, Lutnes i Trysil og 
Storsjø-området må sies å ha hatt masseopptreden, mens positive 
observasjoner mangler fullstendig for mange vestlige områder, for eksem
pel fra de nedre deler av Gudbrandsdalen. 

Veitakseringene som er utført, antyder imidlertid at konsentrasjoner 
av dyr som kan karakteriseres som «masseopptreden» har vært av 
begrenset geografisk omfang. I denne undersøkelsen er antall dyr som 
ble iakttatt på de forskjellige lokaliteter ikke særlig stort, og det samme 
forhold framgår av eldre beskrivelser over skoglemenens vandringer 
her i landet (Collett 1911 /12). Skoglemen kan således ha en bestands-topp 
uten at masse opptreden blir beskrevet, og det er derfor vanskelig å uttale 
seg om forholdene i de distrikter hvor observasjoner mangler. 

Av spesiell interesse er observasjonen fra Essandsjøen i Sør-Trøndelag, 
som viser at vi her i landet har en nordligere utbredelse av skoglemen 
enn det som tidligere er kjent. 

Samlet vurdering av observasjonene antyder at det har foregått 
bevegelser i skoglemen-populasjonene fra seinsommeren eller tidlig på 
høsten. At det virkelig dreier seg om bevegelser, bekreftes bl.a. av at 
dyr er påtruffet utenfor sine egentlige biotoper; et individ hadde til og 
med forvillet seg inn på dyrket mark nær Rena sentrum (Tab. 1). Vei
takseringene og funn av døde dyr ved bergvegger viser at populasjons
bevegelsene var i full gang i september, og i Storsjø-området kunne de 
ennå iakttas så seint som i slutten av oktober. 
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Vandringsretningen så i Storsjø-området ut til å være betinget av 
topografiske konstellasjoner. Både funnene ved bergveggene og observa
sjoner i riksveien antyder at dyrene søkte ned de bratte skogliene mot 
Storsjøen. Dette førte til at dyrene ble konsentrert nettopp i det område 
hvor riksveien løper parallelt med sjøen (Fig. 4), og endel dyr ble overkjørt 
idet de krysset veien. Dyrene beveget seg altså stort sett i dette området 
fra øst mot vest. 

Skoglemenens tilbøyelighet til å gå utfor bratte bergvegger er tidligere 
beskrevet (Elgmork 1963). I den foreliggende undersøkelse viser bratte 
fjellskjæringer langs riksveien seg å være naturlige feller og gode indika
torer når det gjelder å registrere bevegelser i populasjonene hos flere 
arter smågnagere. 

SUMMARY 
Observations of wood-lemmings, Myopus schisticolor (Lilljeb.), in Norway 1963 

In 1962/63 the wood-Iemming occurred in Norway, and some observations collectcd 
in 1963 are presented. In peak years many small rodents are killed by traffic and therefore 
some road surveys were undertaken within the Norwegian distribution range in order 
to collect dead specimens (Fig. 1). In September eight specimens were located in one 
survey (Fig. !, map A); their distribution in different habitats is shown in Table 1. 

Rocky walls along the roads in some areas seerned to have acted as natural traps 
for the small rodents during the peak, some of them providing considerable collections 
of dead animals. Beneath three such walls in the Storsjoen Area, 6sterdalen (one of 
them shown in Fig. 2) were found 15 Myopus schisticolor, 13 Lemmus lemmus and 
2 Microtus agrestis . 

On a noeturnal survey in October two animals were observed, one of which was 
caught and the species identified (Fig. 1, map B). 

Supplementary information has been collected through newspaper inquiries and 
a few communications from other Norwegian zoologists exist. All recorded finds are 
plotted in Fig. 3. Though the observations are few they give a clear evidence that the 
wood-Iemmings have occurred over almost all its Norwegian range in the peak year 
(1962)/63, but also that in 1963 there seerned to have been a concentration in the 
eastern part. 

The number of animals observed was in all ca ses small; only four reports from the 
newspaper inquiry state «mass occurrence». 

The «migrational» pattern in the Storsjoen Area seerned to be influenced by topo
graphy. The animals moved down the slopes and aggregated in the areas between the 
shore and the main-road, a num ber of them being killed when crossing the road 
(cf. Fig. 4). 

Of particular interest is an observation from Essandsjoen, South Trondelag (63 0 05'N) 
which indicates a more northern distribution of the wood-lemming in Norway than 
has previously been recorded. 
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Universitetet i Oslo 
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Foreløpig meddelelse fra Ethologische Station Rost, Universitat Bern 

Krysning mellom lomvi, Uria aalge, og 
polarlomvi, Uria lomvia, på Røst i Lofoten 

BEAT TSCHANZ OG JORG WEHRLIN 

Hvert år hekker et stort antall alkefugler i fuglefjellene på Røst 
ved sørspissen av Lofoten. Sammen med alker (Alca torda) , lundefugler 
(Fratereula aretiea) og teist (Cephus grylle) kan mengder av lomvi sees 
overalt på hyllene i de bratte fjellveggene. 

Sommeren 1964 observerte Ingold og Vogel (1965) polarlomvi på 
Vedøy i Røst, her for første gang sikkert bevist hekkende i Norge. Det ble 
tellet opp 45 individer, som hadde tilhold på fem hyller i blanding med 
vanlige lomvier. Senere er polarlomvi blitt iakttatt på Vedøy hver 
sommer. Brun (1965) nevner hekking og observasjoner av polarlomvi 
også andre steder i Nord-Norge, mens Barth (1966) konstaterte denne art 
for første gang i ny tid i Sør-Norge, på Rundøy ved Ålesund. 

Fig. 2. Muligens en hybrid (lomvi X polarlomvi). 
Flere individer av denne type (med en 
smal hvit nebbstripe) ble iakttatt. 
Moglicherweise ein Bastard (U. aalge X 
U. lomvia). Es wurden mehrere solche 
Tiere mit einem dunnen weissen Strich am 
Oberschnabel beobachtet. 

Fig. 1. Par av rlomvi (ringvi) og polarlomvi med 
unge (hybrid). 
Das aus einer Trottellumme (U. aalge) und 
einer Dickschnabellumme (U. lomvia) be
stehende Mischpaar mit seinem lungen. 
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Under vårt opphold på Røst i månedene juni, juli, august 1967 såes 
for første gang et blandingspar av lomvi og polarlomvi. Våre iakttagelser 
skal kort sammenfattes: 

4. juli: 

6. juli: 

7. juli: 

En polarlomvi sitter på en smal hylle som ligger 4 meter 
fra neste rugeplass. Den ruger et egg som antagelig er 
nylagt fordi det ennå ikke er tilskitnet. 

På samme sted (samme egg) ruger en lomvi (<<ringvi»). 

På den lille hyllen befinner det seg to fugler j en polarlomvi 
ruger, og en ringlomvi står like ved siden av. 

11. juli: Samme observasjon. 

14. august: En ringlomvi varmer en unge. Få minutter etter vår ankomst 
lander en polarlomvi og setter seg nær den andre. Når vi 
nærmer oss, trekker begge fuglene seg tilbake, og ungen blir 
fri og godt synlig (Fig. 1). Den gir inntrykk av å være normal 
og livskraftig, og er antagelig 10-12 dager gammel. 

21. august: Plassen står tom. Ungen må enten ha falt utfor eller har 
mistet livet på en annen måte. Det er også mulig at den 
har forlatt hyllen slik de pleier ved å hoppe ut i en tidlig 
alder av 17-18 dager. 

Selv om det bare foreligger disse få og kortvarige observasjoner, 
viser de tydelig at en lomvi og en polarlomvi ruget ut et egg i fellesskap, 
og at de i løpet av minst 10--12 dager fødde opp en normal unge. 

Det er ikke sikkert at det dreiet seg om en helt «ren» polarlomvi 
eller om en hybrid. Den typiske hvite nebbstripen var tydelig, selv om 
den kanskje ikke var så markert som den kan være. Selv om fuglen var 
en hybrid, forandrer ikke dette den kjensgjerning at krysning er mulig 
under naturlige forhold mellom Uria aalge og Uria lomvia. 

På en hylle i 4 meters avstand ble det iakttatt et individ som hadde 
en ganske smal hvit nebbstripe (Fig. 2), og det ble siden gjentagende 
ganger observert flere lignende fugler. Det synes derfor mulig at det her 
dreiet seg om voksne hybrider. 

Problemet omkring lomvi-bastarder ing skal i nær fremtid bli nøyere 
undersøkt. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Kreuzung zwischen Trottellumme und Dickschnabellumme 

Wiihrend eines dreimonatigen Aufenthaltes auf der Insel Vedoy (Rost, Lofoten) 
konnte ein aus einer Trottellumme, Uria aalge, und einer Dickschnabellumme ,Uria 
lomvia, bestehendes Mischpaar gefunden werden, das erfolgreich ein Ei ausbriitete, 
und wiihrend mindestens 10-12 Tagen ein gesundes Kiiken aufzog (Fig. 1). 

Der bei mehreren Tieren beobachtete feine weisse Strich am Oberschnabel, konnte 
ebenfalls von einer Bastardierung herriihren (Fig. 2). 
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Meddelelse {ra Ethologische Station Rost, Universitat Bern 

Nattergal, Luscinia luscinia, på Røst i Lofoten 

JURG WEHRLlN 

I forbindelse med alkefuglstudier oppholdt jeg meg på Røst fra 
2. juni til 2. september 1967. Om aftenen den 5. juni mellom kl. 22.00 
og 23.00 ble jeg oppmerksom på en usedvanlig sterk fuglestemme, som 
jeg straks gjenkjente som nattergalsang. I Mellom-Europa hal' jeg h ørt 
og sett den sørlige nattergalen (Luscinia megarhynchos) mange ganger, 
senest to uker før ovennevnte dato. 

Observasjonsstedet var på Kårøya i Røstgruppen, hvor det nnnes 
buskvegetasjon (Salix sp.) bare ett sted. Fuglen holdt seg hele tiden der, 
og buskene var på det tidspunkt bladløse. Jeg stod på 4 meters avstand 
og brukte en 8 X 24 kikkert. Den var godt synlig og viste de karakteristiske 
kjennetegn i fjærdrakten. Den sterke, velklingende sangen minnet om 
den sørlige nattergalen (som er den eneste jeg tidligere har hørt), men det 
typiske avsluttende crescendo for den sørlige art manglet. 

Jeg observerte fuglen samme sted 5., 6., 8., 9., 10. og 12. juni. Det var 
vanskelig å få jaget den vekk fra de nevnte buskene, og den vendte alltid 
tilbake dit etter få minutter. Det var relativt varmt, pent vær i omtalte 
periode. 

Selv om jeg aldri tidligere har stiftet bekjentskap med den nord
østlige arten av nattergal (Luscinia luscinia), er det overveiende sannsynlig 
at en observasjon så langt mot nord må tilskrives denne art. 

Den tidligere nordligste kjente observasjon av nattergal i Norge var 
i Gauldalen i Sør-Trøndelag ca. 10. mai 1966 (G. Lid 1967, Sterna 7 : 391). 
Forekomsten på Røst synes å være den nordligste kjente observasjon 
i Fennoskandia. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Sprosser auf der Insel Rost (Lofoten) 

Zwischen dem 5. und 12.Juni 1967 wurde auf einer der Insel in R ost (67 0 30' N, 120 E) 
mehrmals ein Sprosser gehort und aus kurzer Entfernung beobachtet. Es scheint sich 
um die nordlichste Beobactung in Fennoskandinavien zu handein. 
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Acanthochiton fascicularis, (Mol1usca) and Tanais cavolinii, 
(Crustacea) on the island of V edoy, Lofoten 

WIM VADER 

During a vis it to the seabird-colonies on the island of Vedoy (67 ° 30' N, 
12° E, Rost in Lofoten) June la, 1965, a low ebb and relatively caIrn sea 
made it possible to do some shore collection at more or less exposed 
localities. My interest was mainly focused on obtaining quantitative 
samples of amphipods, and representatives from other groups were 
taken more or less incidentally. As two observations appear to be of 
faunistic interest, representing the northernmost localities for the species 
concerned, these are put on record. The material will be deposited in 
the Zoological Museum, Bergen. 

Acanthochiton fascicularis (Linne) (Mollusca, Amphineura) 
A 13 mm long specimen of this species was collected from the 

underside of a boulder at about ML WS in the bro ad Laminaria belt on the 
west side of the island. This site is rather exposed: outside the Laminaria 
belt a luxurious vegetat ion of Alaria esculenta and Himanthalia elongata 
is present. However, the numerous large boulders within the Laminaria 
belt offer considerable protection against wave action, and at the actual 
collecting si te a rich growth of Halidrys siliquosa had developed, with 
Fucus serratus on the leeward sides of the larger boulders. 

As far as I am aware the northernmost locality hitherto published 
has been the island of Stott (Helgeland) at 66° 55' N, where the species 
was collected by Dons (1934), who states that he «in spite of persistent 
searching never has succeeded in nnding the species langer North, as 
e.g. on Rost and Væroy. It looks therefore as though it had not been 
able to cross Vestfjorden» (Dons 1934, p. 4). Further collecting in this 
area is ne ed ed to decide if the above nnd represents, as seems probable, 
a real extension of range or only a stray. 

Tanais cavolinii H. Milne-Edwards (Crustacea, Tanaidacea) 
Twa probably immature specimens of this small colourful Tanaida

cean were discovered in a quantitative sample of small algae (mainly 
Ceramium, Corallina, Enteromorpha and Polysiphonia), from small to 
medium sized rockpools at about ML WN in a semi-exposed position 
on the south side of the island. The species was not represented in 
similar samples from the east side. The algal sample was of about 100 cc., 
and compared with samples from similar habitats in more southern 
localities along the Norwegian coast Tanais cavolinii is clearly much less 
numerous at Vedoy. For example a sample of ca. 50 cc. algae from 
Skivenes (Af jorden, Sogn og Fjordane county 18/4-1965) contained 
28 specimens of Tanais cavolinii; and ane from the island of Tarva off 
the mouth of the Trondheim fjord (Sør-Trøndelag county 31/8-1965), 
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als o of about 50 cc. algae contained 21 specimens. In both cases the 
associated fauna was about the same as in the samples from Vedoy. 

The distribution of Tanais cavolinii along the Norwegian coast is 
clearly still insufficiently known. Sars (1899) mentions Kristiansund as 
the northernmost locality, and Dons (1933) adds only three localities 
further North, the northernmost being the island of Træna at the Arctic 
Circle. No doubt the species is common at all suitable localities south 
of Lofoten. In my opinion, Vedoy does not constitute the real northern 
limit of distribution either, though Tanais will probably become pro
gressively more scarce further North. No Tanais was found during 
rather extensive sampling in the outer part of Troms county (about 
70° N) in spring 1966. 

SAMMENDRAG 
Under et bes~k på Vedøy (Røst) 10. juni 1965 ble det samlet inn en del sjødyr i tide

vannssonen, denblant Acanthochiton fascicularis (Amphineura) og Tanais cavolinii 
(Tanaidacea), som ikke hadde vært funnet så langt nord før. De tidligere nordligste 
finnesteder var Støtt for den førstnevnte og Træna for den sistnevnte. 
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Biologisk stasjon 
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Blomsterdalen 
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F orcipomyia eques, (Diptera), ektoparasitt på Gulløye i Norge 

LITA GREVE 

Tovingeordenen (Diptera) inneholder en rekke parasitter fra forskjellige 
familier. Innenfor krusknottfamilien (Ceratopogonidae) finnes det flere 
arter som parasitterer på høyere vertebrater. Andre parasitterer på 
insekter, herunder også nettvinger (Neuroptera). Forcipomyia eques er 
en slik ektoparasitt på flere arter av gull øye , representert i Norge med 
tre slekter Chrysopa, Chrysotropia og Nineta med tilsammen tretten arter. 
Denne parasitten er bare en gang tidligere registrert i Norge (Tjeder 1944), 
der eksemplaret, en hann, satt på en Chrysopa ventralis tatt i V isnes i Sogn. 

I en liten Neuropter-samling fra sommeren 1967, tilhørende stud. real. 
Arne Fjellberg, dukket det opp et nytt eksemplar av F. eques, ]oh2.n"1sen. 
Denne gangen var det en hunn som S2.tt på en Nineta flava, tatt av Fjellberg 
15/7-1967 ved Gimlemoen i Kristiansand S, Vest-Agder. 

F. eques sitter på vingen av verten hvor den biter seg fast i en åre. 
Se Fig. 1 og 2. Gjennom vingeårene strømmer det rikelig blod, og dette 
suger den så i seg. Som regel påtreffes parasitten sittende på et vertsdyr, 
men den er også tatt frittflyvende. 

I andre land er flere arter av gulløye påvist som verter. Hyppigst er 
parasitter funnet på Chrysopa perla, noe som nok henger sammen med at 
dette er en av våre vanligste arter. N. flava er tidligere ikke rapportert 
som vert. Ved fangst av verten slipper parasitten som oftest taket, men 
noen ganger fortsetter den å bite seg fast slik som i dette tilfellet. Enkelte 
ganger har man også observert rarasitter som sitter fast på døde vertsdyr. 

Parasitten er ganske liten, bare noen millimeter lang. N. flava, som 
i dette tilfellet er vert, har et vingespenn på ca. -tO mm. Den beskjedne 

Fig. 1. Forcipomyia eques på vingen av (on the wing of) Nineta flava 3. 
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Fig. 2. Nærbilde av (Cl ose up of) Forcipomyia eques. 

størrelsen gjør at F. eques ofte oversees ved hovfangst, eller at den slipper 
ut gjennom maskene på grovmaskede hover. Det antaes derfor at den er 
vanligere her i landet enn det spinkle materialet hittil skulle tyde på. 
For øvrig kan det nevnes at ser gulløyet sitt snitt til å få tak i parasitten, 
blir denne spist (Forbius 1924). 

F. eques ble beskrevet av Johannsen fra USA i 1908, og senere blir 
den omtalt fra Europa av F. W. Edwards (1924). Den ble da tatt i Finnland. 
Fra Finnland og Sverige er det rapportert en rekke funn, og det er nesten 
bare hunner som er fanget, hannen synes å være meget sjelden. Det er 
derfor morsomt at Norges første funn var en hann. En god artheskrivelse 
av begge kjønn finnes hos Tjeder (1936). 

SUMMARY 
Forcipomyia eques, ectoparasite on the Lacewing, Nineta flava 

Forcipomyia eques Johannsen (Ceratopogonidae) was found on Nineta flava (Scop.) 
in Kristiansand in southernmost Norway 15 July 1967. 
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Ornitologiske observasjoner fra Hitra sommeren 1967 

GEIR TVEIT 

Jeg oppholdt meg ved Kvam på Hitra i tiden 27 /6- 6/7 1967. I egenskap 
av leder for en nordisk feltbiologisk ungdomsleir var jeg hele tiden 
på ekskursjoner i omegnen, og bl.a. noterte jeg det jeg så av fugl. Den 6/7 
besøkte jeg Burøy, den største øya i gruppen Bispøyan. Både på frem- og 
tilbaketur hit stanset jeg en liten stund i Kvenvær. Jeg kom til Kvam 
med bil fra Sandstad og Laksåvik den 26/6 og reiste tilbake den 7/7, 
denne gang imidlertid om Kvenvær og Strøm (se kartet). Noen få 
interessante ' observasjoner er tatt med fra disse bilturene. 

Lokaliteter 
Jeg har delt observasjonsstedene inn i fire hovedlokaliteter, nummerert 

fra 1 til 4. Noen videregående oppdeling har jeg ikke funnet hensikts
messig, da observasjonene er gjort helt tilfeldig. 

1. Laksåvik-Kvam: 
Observasjonsstedene langs denne strekningen i en bredde fra sjøen 
opp til der skogen slutter. Dette beltet er på det bredeste tre kilometer, 
og består foruten strandsonen av noen gårder med litt dyrket mark, 
mest eng. Resten av beltet fylles opp av løvskog på de lavestliggende 
stedene, mens furuskog og spredte myrer dominerer. 

2. Sørlige deler av Havmyrene : 
Observasjonsstedene innenfor (ovenfor) skoggrensen på den typiske 
lyngheia og på de store myrene her inne. Vegetasjonen tyder på at 
myrene er sure og middels næringsrike. 

3. Kvenvær: 
Lite fiskersted med lav vegetasjon, for det meste nakent berg. 

4. Burøy: 
En nesten fraflyttet øy. To bruk drives fremdeles, og her går kyr og 
sauer. Noel' små flekker med furuskog er plantet for ca. 40 år siden; 
vegetasjonen er overraskende rik og mangfoldig til å ligge så langt 
ute i skjærgården. 

Observasjonsliste 
Etter tallet for lokaliteten er i parantes angitt andre opplysninger. 

Forkortelser: b hekking påvist ved unge· eller reirfunn. 
bb adferd som indikerte hekking. 

STORLOM, Gavia arctiea : 2 (b ved mindre myrt jern). SMALOM, Gavia stellata: 4. 
HEGRE, Ardea cinerea: 4 (b koloni, ca. 50 reir i bergvegg mot sjøen). ÆRFUGL, 
Somateria mollissima: l (b), 3, 4 (b). SILAND, Mergus serrator: l (b). HAVØRN, Haliaeetus 
albieilla: l (2 eks. 26/6). DVERGFALK, Faleo columbarius: 3 (7/7). LIRYPE, Lagopus 
lagopus : l (b), 2. ORRFUGL, Lyrurus tetrix : l. TJELD, Haematopus ostralegus: l (b), 
3,4 (b). VIPE, Vanellus vanellus: 4. HEILO, Pluvialis apricaria: l , 2 (bb). STEINVENDER, 
Arenaria interpres: 4 (b). ENKELTBEKKASIN, Gallinago gallinago: 4, Forsnes (7/7). 
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RUGDE, Seolopax rustieola: I. SMAsPOVE, Numenius phaeopus: 1, 2, 4 (bb). RØD. 
STILK, Tringa totanus: 1, 2 (bb), 4 (bb). STRANDSNIPE, Aetitis hypoleueos: 1 (b). 
MYRSNIPE, Calidris alpina: 2 (bb). TYVJO, Stercorarius parasitieus: 1,2,4. SVART
BAK, Larus marinus: 1 (bb), 4 (bb). SILDEMAKE, Larus fuseus: 1 (bb). GRAMAKE, 
Larus argentatus: 1 (bb), 2, 3, 4. FISKEMAKE, Larus canus: 1 (b), 2, 3, 4 (b). MAKRELL
TERNE, Sterna hirundo: 1, 4 (b). RØDNEBBTERNE, Sterna maerura: l. TERNE, 
Sterna sp.: 1, 2, 3, 4. TEISTE, Cepphus grylle: 3, 4. LAvESVALE, Hirundo rustiea: I. 
RAMN, Corvus eorax: l. KRAKE, Corvus corone cornix: 1, 4. SKJÆRE, Pica pica: I. 
KJØTTMEIS, Pams major: I. GRANMEIS, Parus montanus: I. GRATROST, Turdus 
pilaris: 1 (bb), 4. MALTROST, Turdus philomelos: l. SVARTTROST, Turdus merula 1 
(bb). STEINSKVETT, Oenanthe oenanthe: 1 (b), 2, 3, 4 (b). BUSKSKVETT, Saxieola 
rubetra: 1 (bb). RØDSTJERT, Phoenieurus phoenieurus: 1 (bb). RØDSTRUPE, Erithaeus 
rubeeula : 1 (bb). TORNSANGER, Sylvia eommunis: 1, 4. GRANSANGER, Phylloscopus 
eollybita: l. LØVSANGER, Phylloseopus troehilus: 1,4. GRA FLUESNAPPER, Muscicapa 
striata: 1 (b) . JERNSPURV, Prunella modularis: l. HEIPIPLERKE, Anthus pratensis: 
1 (bb), 2 (bb), 3, 4 (b). SKJÆRPIPLERKE, Anthus spinoletta: 4. LINERLE, Motaeilla 
alba: 1 (b), 4 (bb). VARSLER, Lanius exeubitor : Strøm (7/ 7). STÆR, Sturnus vulgaris: 
1, 4. BERGIRISK, Carduelis flavirostris: l. DOMPAP, Pyrrhula pyrrhula: 1 (sett parvis). 
FURUKORSNEBB, Loxia pytyopsittaeus : 1 (1 par m/flydyktige unger). BOKFINK, 
Fringilla eoelebs: l. BJØRKEFINK, Fringilla montifringilla: I. GRASPURV, Passer 
domestieus : 3. 

r 
ID v ...... 

Kartskisse over Hitra. Map of Hitra. 

Smånotiser 
Streifdyr av hjort i Rana 

SUMMARY 
Ornithological observations at Hitra, 
Western Norway, 1967 

A list of observations is given from 
a stay at Kvam, Hitra, Co. S.-Trondelag, 
from June 27 to July 6, 1967. The figures 
in the list refer to four localities which are 
found on the map. Localities 3 and 4 
were visited only on July 6. Other 
information is given in parenthesis after 
the locality figures. The following symbols 
are used: 

b breeding ascertained, 
bb behaviour indieative of breeding. 

Author's address: 
Westye Egebergsgt. 3 C 
Oslo 1 

I Fauna 1967 s. 109 har jeg beskrevet en observasjon aven ung kronhjort i Pruglhei
marka utenfor Mo i Rana høsten 1966. 

Senere har jeg fått vite at det like etter krigen ble funnet et hjortegevir i Virvassdalen, 
ca. 5 mil øst for Mo i Rana, ikke så langt fra riksgrensen. I sommer fikk jeg anledning 
til å se hjortegeviret, som ble funnet av Kristian Henriksen i 1946. Det viste seg at det 
var hele skallen som var funnet, og geviret besto av 11 takker (ulike 12-ender). 

Utenom disse to observasjonene er det ikke tidligere gjort noen observasjoner av 
hjort i Rana-distriktet. 

Summary 
Stragglers of Red Deer (Cervus elaphus) in Rana 

Skull and anders of an animal was found in 1946 50 km E of Mo in Rana (North 
Norway). 

Bjørn Wegge 
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Marflomark, Cyathocephalus truncatus, påvist i ørret og røye 
fra flere høyfjellsvann i Rana 

I forbindelse med undertegnedes arbeid med kartlegging av fiskevann i Rana
distriktet har en funnet flere ørret og røye som har vært infisert av marflomark. Arts
bestemmelsen er senere blitt kontrollert av univ.stip. Odd Halvorsen ved Universitetet 
i Oslo. Funnene er gjort i tre forskjellige vassdrag: Starrtjønn og Svarttjønn i Akers
vassdraget (ørret), Virvatnet i Virvassdraget (røye) og i Rundbeveren i Bevervassdraget 
( ørret). 

Ifølge professor Rolf Viks publikasjoner er marflomarken ikke tidligere påvist 
i Nord-Norge, men Vik holder det for sannsynlig at den også finnes her. Grunnen til 
at den tidligere ikke er påvist, er sannsynligvis at det i dette området ikke har vært 
foretatt tilstrekkelige undersøkelser. Det som imidlertid er bemerkelsesverdig i for
bindelse med funnene av marflomarken i disse vannene, er at kvaliteten og størrelsen 
på fisken i vannene er' meget god. I Rundbeveren (18 ha.) blir det tatt ørreter på opptil 
3 kg, og gjennomsnittsstørrelsen ligger gjerne på litt under en kilo. Alle de fiskene 
som jeg har funnet infisert med marflo mark, har vært av beste kvalitet og med kon
disjonsfaktor over 1,0. I Virvatnet (280 ha.) går det mest røye, og størrelsen går her 
opp til 1 Y:,-2 kg. Også her har de infisert·e fiskene vært av beste kvalitet. ørreten 
i Svarttjønn og Starrtjønn blir ikke så stor på grunn av hårdere beskatning, men 
kvaliteten på de infiserte fiskene er god i likhet med resten av fisken i bestanden. 

Det er de infiserte fiskenes kvalitet som har forbauset meg mest, idet en på grunnlag 
av tidligere publikasjoner om marflomarken får inntrykk av at marken er til betydelig 
skade for fisken, og at fiskens kvalitet (vekt) blir kraftig redusert. 

Summary 
Cyathoeephalus truneatus reported from trout and char from mountain waters in the 
Rana area, Nordland county 

The fish was found to be in good condition and of the best quality despite the 
parasite. 

Bjørn Wegge 

Om «vaktskifte» hos tjeld 
Hos forskjellige dyrearter som ferdes i flokk, er det iakttatt at enkelte individer 

holder vakt mens de andre sover. Som eksempel kan nevnes villrein. Leif Kongsvik, 
Kongsvikosen i Helgeland, forteller hva han og en kamerat så. 

På en sandbanke som ikke ble «overflødd» ved høyvann, stod det ca. 10-15 tjeld 
og sov med nebbet under vingen, bare en holdt vakt og var våken. Det falt seg slik 
at det akkurat da skulle være vaktskifte. Vakthavende spaserte forbi mange av de 
sovende og bort til en som stod i motsatt ytterkant og tørnet ut denne. Den nye fugl 
gikk da hen til den førstes vaktplass, mens den avtredende rolig satte nebbet under 
vingen og sov. 

Summary 
About the Oystercatcher's «changing of the guard» 

One Oystercatcher (Haematopus ostralegus) which had been keeping watch over 
10-15 sleeping oystercatchers was observed to wake a bird at the outer edge of the 
group. This bird took over the watch whilst the first bird went to sleep. 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Observasjoner av kvartbekkasin og svart rødstjert 
Ifølge Lennart Blomberg ble to ~ ~ av kvartbekkasin (Lymnoeryptes minimus) under 

høsttrekket skutt i Eidfjord, Hardanger, 18. og 20. september 1967. Den første ble 
påtruffet inne på fjellet øst for Øvre Eidfjord mot Vasslieggi i ca. 1200 meters høyde 
i karrig fjellbiotop, og den andre ved Spannsdalen i våt myr ca. 900 meter over havet. 
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Det sistnevnte eksemplar finnes nå skinn lagt ved Zoologisk Museum, Oslo. Såvidt 
vites er kvartcekkasinen ikke påtruffet så høyt til fjells tidligere. 

En svart rø dstjert (Phoenicurus ochrurus) es ble 4. mai 1967 observert ved Bratsberg, 
Skien, av Reidar Bø. Det kan nevnes at arten de siste år har vært regulær trekkgjest 
i Oslofjord-området med flest observasjoner under vårtrekket. 

Summa ry 
Observations of Jack Snipe and Black Redstart 

On September 18 and 20, 1967 two <;2 <;2 of Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) were 
shot at Eidfjord, Hardanger 1200 m and 900 m above sea level. 

A Black Redstart (Phoenicurus ochrurus) was seen at Bratsberg, Skien on May 4, 1967. 

Gunnar Lid 

Trekknotiser fra Fiskumvannet 
Den 4. mai 1967 ble det observert en kvartbekkasin (Lymnocryptes mini mus) og en 

svarthalvespove (Limosa limosa) ved Fiskumvannet i Øvre Eiker. Samme sted såes en 
dobbeltbekkasin (Gallinago media) en rekke ganger den 7. mai 1967. 

Summary 
Migration notes from Fiskumvannet, Buskerud county 

Spring records of Gallinago media, Lymnocryptes minimus and Limosa limosa are 
reported_ 

Tore Gunnarsen 

Tundragjess ved Tønsberg 
Ved Sem kirke observerte H21vard Iversen og undertegnede 3 tundragjess (Anser 

albifTOns) den 3. desember 1967. Fuglene gikk og beitet sammen med 3 sædgjess (A. 
fabalis) på et jorde. Gjessene ble også observert dagen etter, men da var en av sædgjessene 
forsvunnet. 

Summary 
White-fronted Goose observed at Tonsberg, Vestfold county 

Three specimens of White-fronted Goose (Anser albifTOns) were observed on a field 
near Tonsberg on December 3-4, 1967. The birds were in company with Bean Goose 
(A. fabalis). 

Vidar Gunnarsen 

Nye funn av polarsvømmesnipe 
Under en alkejakt 12. november 1967 ble en polarsvømmesnipe (PhalaTOpus fulicarius) 

(nr. 1) skutt like vest for Søndre Missingen i Ytre Oslofjord av Kjell Møklegård og 
Alfred Andersen. Det var klarvær og nordvestlig kuling i området. Jegerne ble opp
merksomme på fuglen ved at den med korte mellomrom slo seg ned på sjøen og svømte 
med nikkende bevegelser. Hvit bukside og grå til gråblå overside med et markert hvitt 
vingebånd viste at fuglen var i vinterdrakt_ 

Fuglen ble innlevert til Zoologisk Museum i Oslo, hvor den er skinnlagt. 
Ifølge Løvenskiold (1947, Håndbok over Norges fugler) foreligger det ingen regist

reringer av polarsvømmesnipe i Norge siden 1916. Zoologisk Museum, Oslo, har 
imidlertid to upubliserte eksemplarer. Den ene (nr. 2) er innsamlet ved Moss 5. oktober 
1935 av Carl Schøyen, og den andre (nr. 3) er skutt av Ovin Udø ved Landøy nær 
Mandal 18. oktober 1965. 

Fuglene har følgende mål: 

Vinge Hale Nebb/fjær Tars Vekt 
Nr. 1 Ad es: 122 mm 59mm 21,2 mm 20,3 mm 41,2 gram » 2 <;2 : 130 mm 21,5 mm 22,5 mm 
» 3 Ad es: 122 mm 62 mm 21,4 mm 23,9 mm 41,0 gram 
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Summary 
New records ot Grey Phalarope 

A specimen of Grey Phalarope (PhalaTOpus fulicarius) was shot November 12, 1961 
west of Sondre Missingen in Outer Oslo Fjord, SE Norway. The Zoological Museum, 
Oslo, has two unpublished specimens: one collected at Moss October 5, 1935, the 
other shot near Landoy, Mandal, October 18, 1965. 

Birger Alfred Andersen 

Hekkefunn av stillits ved Tønsberg 
På Ilene i Sem ble det den 25. mai 1964 observert et stillitspar (Carduelis carduelis) 

som var ivrig opptatt med reirbygging. Reiret var plassert inntil stammen ca. 3 meter 
oppe i en ung furu. Stedet ble besøkt igjen den l. juni, og da lå hunnen og ruget fast. 
For ikke å forstyrre fuglene for meget ble lokaliteten forlatt uten at eggantallet ble 
kontrollert. Den 6. juni ble stedet oppsøkt på ny, men nå var reiret revet ned og fuglene 
forsvunnet. Ultimo juli samme år ble det bare 100 meter fra hekkeplassen iakttatt 
utfløyne stillitsunger som ble matet av foreldrene. Hvorvidt det her dreier seg om et 
omlagt kull, kan vanskelig fastslås med sikkerhet. 

Stillitsen påtreffes ikke sjelden i omegnen av Tønsberg i vår- og høstmånedene, 
raer sparsomt i sommer- og vinterhalvåret. 

Summary 
Breeding records of Goldfinch in Vestfold county 

A Goldfinch pair (Carduelis carduelis) was noticed nesting on May 25, 1964 at Ilene 
in Sem, Vestfold county. The female was seen brooding on June 1, but some days 
later the nest was found destroyed and the birds gone. Ultimo July the same year 
a Goldfinch pair was observed 100 m from the breeding place while feeding their 
young_ 

Jan Michaelsen 

Trompetfisk tatt i trål i Ytre Oslofjord 
En trompetfisk (Macrorhamphosus scolopax) ble 19. desember 1967 tatt i reketrål 

av Birger Bartholdsen og Knut Olsen fra Vesterøy, Hvaler. De dro med trål på 85 
favners dyp 4 nautiske mil sydøst av Færder fyr i Ytre Oslofjord. 

Ifølge Barth (1963, Fauna 16: 129) er det i årene 1922-62 registrert 17 funn av 
denne art på strekningen Svenskegrensen- Bergen. 

Eksemplaret som er innlevert til Zoologisk Museum i Oslo, hadde totallengden 
126 mm. Fisken ble ikke veid, da den var noe inntørket. 

Summary 
Trumpetfish caught in Out er Oslo Fjord 

A specimen of Trumpetfish (Macrorhamphosus scolopax) was caught in trawl December 
19, 1967 four nautical miles southeast of Færder lighthouse in Outer Oslo Fjord, 
SE Norway. 

Birger Alfred Andersen 

Liten dvergspissmus påvist i Sverige 
Intendant Ulf Bergstrom, det naturhistoriske riksmuseet, Stockholm, rapporterte 

i populærtidsskriftet, Fauna och Flora, 1967 : 279-287 at en ny pattedyrart var p åvist 
i Sverige, liten dvergspissmus, Sorex minutissimus. Den ble tatt på sneen 6_ februar 1967 
ved Byske i Norrbotten. 

Denne arten var før kjent fra hele taigaområdet utenfor Skandinavia. I Finland er 
den foruten i den sydlige del også påvist i Syd-Lappland opp til Kuusamo, så det var 
egentlig å vente at den også kunne finnes i Nord-Sverige. 

Spørsmålet er om vi også kan finne den i Norge - i Salten? Derfor vil jeg oppfordre 
til å ha oppmerksomheten vendt mot denne mulighet og gjerne sende inn små spissmus 
på sprit til bestemmelse: 

Konservator Jørgen A. Pedersen 
Zoologisk museum, Oslo 5 
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Bokanmeldelser 

OSKAR KUHN: Die vorzeitlichen Fischartigen und Fisehe. 
Die neue Brehm-Bticherei. 384. A _ Ziemsen Verlag. 
Wittenberg Lutherstadt 1967. 127 s., 96 fig. 9,90 DM. 

Die neue Brehm-Bticherei er en omfangsrik serie, hvor det i årenes løp har kommet 
ut et stort anta ll interessante små bøker om forskjellige zoologiske emner. I den senere 
tiden har serien blitt utvidet til også å omfatte pal eontologisk stoff, og et verdifullt 
bidrag til denne delen er et bind av professor Oskar Kuhn om fortidens fiskeformer. 

Fiskene er i dag den mest artsrike gruppe av hvirveldyr, det samlete antall arter 
av agnather og fisk blir oppgitt til å være omkring 21000. Den langt overveiende del 
av disse formene hører til de moderne viftefinnefiskene, men i den resente fiskefauna 
finnes også representanter for primitive typer av Actinopterygii, foruten bruskfisk, 
lungefisk, kvastfinnefisk og de kjeveløse rundkjeftene. Studier av de fossile fiskeformene 
har øket antall kjente arter vesentlig, men først og fremst har det gitt oss en forståelse 
av h vor gammel fiskegruppen er og hvilke lange, selvstendige utviklingshistorier de 
enkelte hovedgrupper av fisk i virkeligheten har bak seg. 

De første rester av fossile hvirveldyr er kjent fra ordovicium, og viser at allerede 
for omkring 450 millioner år siden fantes det fiskelignende former. Vanlige ble disse 
vertebratene ikke før vi kommer mot slutten av neste periode - silur - og særlig 
ved overgangen til devon for snaut 400 millioner år siden, treffer vi på en vel differensiert 
fauna av rundmunner og primitive fisk. Når vi ofte gir devonperioden det populære 
tilnavnet - fiskenes tidsalder - skyldes det at i løpet av dette tidsavsnittet fremkom 
alle hovedgrupper av fisk, men likevel ville devonperiodens fiskefauna virke meget 
fremmedartet på zoologer. Dette skyldes først og fremst at faunaen den gang var 
dominert av former som forlengst er helt forsvunnet. Meget vanlige var nemlig de 
forskjellige typene av panserbærende rundkjefter - Ostracodermer - og panserhaier 
- Placodermer, foruten en rikt differentiert fauna av lungefisk og kvastfinnefisk. 
Denne eiendommelige fauna ble i løpet av de følgende to perioder av jordens historie 
ganske radikalt endret , og allerede ved overgangen til jordens middeltid, for vel 210 
millioner år siden, hadde fiskefaunaen fått et vesentlig mer moderne preg, hvor 
viftefinnefiskene hadde overtatt som den mest artsrike gruppe. Denne utviklingen 
fortsatte frem til jordens ny tid , da et flertall av de nålevende fiskeformene allerede 
var blitt etablert. 

Professor Kuhn gir en konsentrert og tildels ganske detaljert gjennomgåelse av de 
enkelte fiskegruppenes utviklingshistorie. Han supplerer sin oversikt med beskrivelser 
av de enkelte gruppers bygningstrekk og gir også en oversikt over den systematiske 
h ovedinndeling. Jeg vil imidlertid her nevne at for meg synes stoffmengden å være 
noe uheldig disponert. Mens Kuhn gir en meget detaljert beskrivelse av visse grupper 
av panserhaier, synes jeg særlig o mtalen av kvastfinnefiskene er i snaueste laget. 

Boken er rikt illustrert, både med mer skjematiske figurer og tegninger og fotografier 
av virkelige eksemplarer_ Dessverre er kvaliteten på mange av bildene dårlig, og jeg 
finner a t figurene i for liten grad er trukket inn i teksten og virker dessuten tildels 
noe tilfeldig plassert. Det gjør ikke saken bedre at i litt for mange tilfeller er det i 
teksten henvist til gale figurer. 

Men når disse innvendingene er nevnt, vil jeg si at .ieg tror mange både zoologer 
og paleontologer, vil ha stor glede av denne oversikten over tidlige tiders fiskeformer 
pg at Kuhn's bok vil være en nyttig liten håndbok å ha stående i sin bokhylle. 

Natascha Heintz 
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VRATlSLAV MAZAK: Der Tiger. Die neue Brehm-Bticherei. Bind 356. 
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1965 . 
162 s. 75 fig. På tysk. MDN 7,80. 

Tigeren, den indiske jungels stripete konge, hadde sin utbredelse langt inn i den 
sibirske barskog, taigaen. Nå er den utryddet i en vesentlig del av dens gamle område, 
og eksistensen er sterkt truet i andre deler. Dette skyldes menneskets inngrep, hvorav 
bekjempelse kan være meget effektivt når det gjelder en stor, langsomt reproduserende 
pattedyrart. Ennå hører man uforståelig 
nok om dyr, særlig pattedyr, a t de er 
ikke til direkte nytte og har derfor 
utelukkende eksistensberettigelse i zoo. 

I forordet sier forfatteren at han 
kjenner bare denne store katten fra zoo. 
Likevel har han satt seg som mål å skrive 
en slags monografi, å gi et avrundet 
bilde av vår viten om tigeren på grunnlag 
av et stort anta ll eldre og nyere publika
sjoner. Av den rikholdige litteraturlisten 
fremgår imidlertid at han og~å selv har 
arbeidet med både tigerens systematikk 
og dens utbredelse. 

Boken er veldisponert. I første del 
gjøres man kjent med tigerens plass 
i historien og systematisk blant de 
kattelignende rovdyr. I del to fø lger en 
morfologisk og anatomisk karakteris
tikk, geografisk utbredelse, biotop og 
territorium og meget inngående om 
tigerens levevis: bytte, formering, kon
kurrenter, snyltere, sykdommer og om 
menneske-eting. 

Tredje del er systematikken til 
Panthera tigris Linnaeus, 1758 med fir.'! 
fastlandsunderarter og tr ~ på de ost-

Tigerens utbredelse i Asia omkr. midten av det 
19. årh . (Etter Mazak: Der Ti ger. 1965:23.) 

indiske øyer. Av disse er seks nevnt i lUCN, Survival Service Commission Red Data 
Book over sjeldne dyr og tre av dem er på rødt ark, hvilket betyr at de er på det aller
alvorligste truet med utryddelse. Endelig følger noe om tigerens størrelse og avstamning. 

I del fire omtales til slutt oppdrett i fangenskap, bastardering mellom tiger og andre 
storkatter og innfangning til zoo. 

Det er mange gode tegninger og mange fotos, men man må med forfatte ren beklage 
at det ikke ble plass til litt om tigerens psykologi, om adferd. Kanskje noen vil savne 
noe om tigeren i kunst og om tigerjakt. Men det har i alle fall lyktes Mazak å gi en 
beskrivelse av det vesentligste av tigerens levevis på en interessant og fengslende måte. 
Også dette bind av Brehm-Bucherei er absolutt anbefalelsesverdig. 

BJØRN BJØRNSRUD : Fugler og fuglekasser. 
Cappelen, Oslo 1968. 64 s. Kr. 14,00. 

Jørgen A. Pedersen 

Bjørn Bjørnsrud har gjennom adskillige år gjort en stor innsats med å spre kunnskap 
om bygging og opphenging av fuglekasser. Hans virksomhet over hele landet - i 4 H 's 
regi - har sat~ tydelige og positive spor på dette felt. Andre har fulgt opp med en del 
veiledning~data i kortfattet form . 

N å presenterer Bjørnsrud en hel bok, liten, hendig og instruktiv, rikt illustrert 
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med gode tegninger av E. Meling. Vi får først en antydning av de dyperegående problem
stillinger og synsmåter på naturens maskineri. Alle fuglearter som kan tenkes å bygge 
i fuglekasser, er avbildet og kort omtalt - fra kvinand, kattugle og andre ugler til 
den lange rekken av spurvefugler. 

Det er et prisverdig tiltak å sam le alt dette stoffet i en bok. All ungdom med interesse 
for naturen vil her finne en tiltalende og nyttig veileder. Men det er synd at «T abell 
for hurtigsnekring» har fått en form som man må tenke hardt for å forstå. Den gir 
en blanding av cm og tommer oppsatt på en slik måte at en nærmere «tegnforklaring» 
er et avgjort savn. 

Edvard K. Barth 

Foreningsmeddelelser 

Tore Simonsen in memoriam 
Cand. real. Tore Simonsen, Kristiansand S, døde på Rikshospitalet søndag 14. januar 

aven hodeskade han pådro seg ved et fall like før nyttår. Brått ble han revet bort på 
en måte vi umulig kan fa tte, og på en tid da han nettopp for alvor skulle ta fatt på 
sine livsoppgaver. 

Tore Simonsen ble født 8. mai 1939, og tross sin unge alder hadde han allerede 
satt merkbare spor etter seg som en lovende feltbiolog man hadde grunn til å vente 
seg meget av. 

Han tok artium på latinlinj en ved Kristiansand Katedralskole i 1957 og tjente 
deretter den militære verneplikt ved Befalskoien hvor han gikk ut som en av de yngste 
og dyktigste elever, fysisk veltrenet og tidlig moden som han var. 

Til Bergen kom Tore Simonsen i 1959 for å begynne sine studier. Det var opp
rinnelig hans hensikt å studere filologi, og han fulgte undervisningen i fransk ved 

Tore Simonsen på beverfotografering. Foto S. Gulbrandsen. 

Universitetet til å begynne med, skjønt hans innerste ønske vel alltid hadde vært 
å utforske naturen, som han hele sitt liv følte seg så knyttet til. Det er typisk for hans 
evne til omstilling, og ett av de mange eksempler på hans allsidighet at han tok sin 
tilleggseksamen i matematikk på kort tid for heller å kunne følge sitt ønske om å studere 
realfag og utdanne seg som biolog. - Denne utdannelsen gjennomførte han da også 
med glimrende resultat. Hans hovedfagsoppgave fremheves som et verdifu llt bidrag 
til vår viten om beverens økologi og ernæringsbiologi. Takket være hans initiativ har 
vi nå også fått detaljert kjennskap til beverens utbredelse og nåværende status innen 
storkommunen Kristiansand. Hans arbeidsmåter var ofte oppfinnsomme og originale -
hans teorier gjennomtenkte og alltid bygget på et logisk grunnlag av kjennsgjerninger . 
Hans forskning var preget av den samme kompromissløse ærlighet som var så karak
teristisk for hele hans livsholdning for øvrig. Han kunne alltid sette tingene på p lass 
i den rette sammenheng, og tok enhver situasjon med samme lune, jevne ro og en 
egen sans for humor. 

Tore Simonsens faglige kunnskaper var meget store, og han bragte disse villig videre 
ved sine tallrike publikasjoner og populærartikler i pressen. Han var blant stifterne 
da Norsk Zoologisk Forenings Sørlandsavdeling ble stiftet 7. februar 1964, fungerte 
som dens første formann frem til 1966 og la opp den planen for foreningens virksomhet 
som siden er fulgt. Han har utført et omfattende katalogiseringsarbeid for Kristiansand 
Museum, og påbegynte der føringen av Faunakartoteket for Sørlandet, et verdifullt 
bidrag til registrering av landsdelens fauna i gammel og ny tid. 

l 1965 var Simonsen ansatt som museumsstipendiat ved Zoologisk museum , 
Universitetet i Bergen. Etter fu llført matematisk-naturvitenskapelig embedseksamen 
i februar 1967 ble han ansatt som vitenskapelig assistent ved Zoologisk institutt, Norges 
La ndbrukshøgskole , As, og virket der en kort tid. Han ble innvilget permisjon idet 
han mottok et utdannelses-stipc nd som ville sette ham i stand til en spesialutdannelse 
ved Laboratoire de Psychophysiologie i Strasbourg hos professor Chauvin. Han hadde 
måttet avbryte studieoppholdet i Frankrike og skulle nå gjenoppta sin stilling ved 
Norges Landbrukshøgskole i januar da han så p lutselig ble revet bort fra sin familie 
og sine venner og sine mange ventende oppgaver. 

Det blir en åpen plass etter Tore som ingen kan fylle. Han var en ener, og et verdifullt 
menneske vi ikke hadde råd til å miste. 

Ny dr. philos. 
Førsteamanuensis Lauritz Sømme ble 19. januar 

1968 kreert til dr. philos. ved Universitetet i Oslo. 
Doktorarbeidets tittel var «Studies on insect cold
hardiness», og omfatter undersøkelser om insektenes 
evne til å overleve ved lave temperaturer. De fleste 
insekter blir drept hvis kroppsvæsken fryser til is, 
men arter som overvintrer på usatte steder , er i stand 
til å underkjøles langt under blodets frysepunkt. 
Mange arter akkumulerer glycero l om høsten, 
og dette øker evnen til å tåle underkj øling . En 
lignende effekt av andre forbindelser ble undersøkt 
i laboratorieforsøk. 

Lauritz Sømme er født i Oslo i 1931 og ble 
cand. real. i 1958. Han har vært ansatt ved Statens 
plantevern, Zoologisk avdeling, som forsknings
assistent 1958-61, amanuensis 1961- 1965, og 
førsteamanuensis fra 1965 , hele tiden med lønn fra 
Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd. 
Sømme har publisert en rekke arbeider innen 
anvendt entomologi, og har i årenes løp skrevet 
flere artikler i Fauna. Han er redaktør for Norsk 
Entomologisk Tidsskrift. 

J. A. P. 

Peter Valeur 

Dr. philos . Lauritz Sømme. 
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Norsk Zoologisk Forening 

Årsberetning for tidsrommet 3. mars 1967- 7. mars 1968 
Styret har bestått av: Konservator Jørgen A. Pedersen, Zoologisk museum, Oslo, 

vit. ass. Anders Klemetsen, Oslo, vit. ass. Jon·Arne Sneli, Oslo. Dessuten : Konservator 
Einar Brun, Tromsø, lærer Halvdan Møller, Sandefjord, konservator Peter Valeur, 
Kristiansand, førstekonservator dr. Johan F. Willgohs, Bergen. Varamenn: Prosektor 
Jan Økland, Oslo, fotograf Dagfinn Møller, Oslo. Revisorer: Univ. lektor dr. Per 
Bergan, Oslo, og dosent dr. Kåre Elgmork, Oslo. 

Val gkomite: Professor dr. Rolf Vik, førsteamanuensis dr. Age Jonsgård, univ.lektor 
Arne W. Martinsen. 

Fauna' s redaksjon: Ansvarlig redaktør professor dr. Rolf Vik, redaksjonssekretær 
førstek<>nservator Edvard K. Barth (fra 1/ 1-68). Redaksjonskomite: Forsøksleder Alf 
Bakke , redaktør Ragnar Frislid, konservator Jørgen A. Pedersen, forsøksleder Leiv 
Rosseland , førstekonservator dr. Johan F. Wil1gohs. 

Navnekomite: Førsteamanuensis dr. Age Jonsgård, direktør Jac. Fjelddalen, kon
servato r Jørgen A. Pedersen. Dessuten: Professor dr. Aug. Brinkmann, professor dr. 
Hjalmar Broch, museumsdirektør Holger Holgersen, førstekonservator Nils Knaben, 
konservator Albert Lillehammer, fiskerikonsulent Trygve Løkensgard, konservator Per 
Pethon, bestyrer Ditlev Rustad, professor dr. Erling Sivertsen, direktør T. Soot-Ryen, 
univ.lektor C. Støp-Bowitz og lektor A age Wildhagen. - Fuglenavnkomite (NOF): 
Museumsdirektør Holger Holgersen, førstekonservator Edvard K. Barth, Statens 
jaktkonsulent dr. Yngvar Hagen, professor dr. Svein Haftorn, førstekonservator dr. 
Johan F. Willgoh~. - Insektnavnkomite (NEF): Direktør Jac. Fjelddalen, forsøksleder 
A lf Bakke, førstekonservator Nils Knaben, dr. Leif R. Natvig, dosent dr. R agnhild 
Sundby og generalsekretær Hans Tambs-Lyche. 

Biocidkomite: Dosent dr. Ragnhild Sundby, amanuensis A. Bylterud, siv.ing. H. 
Friestad, amanuensis J. Sakshaug. Dessuten : Mag. scient. R. Haavaldsen, Statens 
jaktkonsulent dr . Y. Hagen, vit. ass. G. Holt, konsulent S. Huse, vit . ass. E. Snekvik, 
professor dr. G. Lindeberg, overlege F. Mellbye, univ.lektor H. M .-K. Lund, høgskole
lekto r A. Stabursvik, førsteamanuensis dr. L. Sømme, høgskolelektor G. Taksdal, 
amanuensis E. Weydahl. 

Naturstellkomite: Vit. ass. Anders Klemetsen, cand. real. Magnar Norderhaug, 
prosektor Jan Økland (rådgiver i vassdragssaker). - NNV's fagli ge råd: Førstekonser
vator Edvard K. Barth. 

Indekskomite: Cand. real. Karen A_ Økland. 

Kurs!<omite: Skogkonsulent Bjørn Biørnsrud og cand. mag. Hans Haagenrud. 
Oslo.avdelingens styre var: Stud. real. Jan E. Raastad, cand. mag. Gunnar Halvorsen' 

gymnasiast Torgeir Høverstad. Dessuten: Ca:-td. mag. Ragnhild Høvde, stud. real. 
Arnoldus S. Blix og cand. mag. Rolf C. Hoxmark. 

Bergen-avdelings styre var: Cand. real. Bjørn Berland, cand. mag. Arne Eide, cand. 
real. Gunnar Nævdal. Dessuten : Cand. real. Einar Bruland, stud. real. Ivar P. Muniz, 
stud. real. Knut Kobberstad, cand. mag. Are Dommasnes, dr. Johan F. Wil1gohs. 

Kristiansand-avdelingens styre var: Peter Valeur, Hjørvard Marcussen, Arvid Kvarenes. 
Dessuten : Sverre Berhus, Jan P. Bliksfjord, Bjørn Haugerud, Aadne Nordbø og Age 
Salbostad. 

Tromsø-avdelingens styre var: Konservator Einar Bruun, bestyrer Per Hognestad, 
forskningsstip. Johan Andersen, journalist Kjell Fjørtoft, frk. Anne M. Rosted. 
V aramenn: lektor Erling Løkse og lektor Kai Sæther. 

Ås-avdel ingens styre var: Forsøksleder Alf Bakke, preparant Tore Bihaug. Dessuten: 
Skogbruksstudent Olav Hjeljord, konservator Jørgen A. Pedersen og lærer Johs. østrno. 

Tilsammen er foran oppført 82 av de fagzoologer og zoologi-interesserte som 
i beretningsperioden på frivillig basis har hatt til dels meget krevende verv i arbeidet 
for å etterleve Norsk Zoologisk Forenings formålsparagraf. 

Det er i perioden kommet melding om at vårt medlem Tore Simonsen er avgått 
ved døden. 
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Foreningen har nå 1145 medlemmer, hvilket er en økning p å 125 fra i fjor . 
NZFs årsmøte i Kristiansand den 3. mars 1967 - referert i FAUNA 20 (2) 

krevet visse vedtektsendringer. Utkast til disse er behandlet i styret, lokalavdelingene, 
komiteene og publisert i FAUNA 20 (4) . Endringsforslag vil bli fremlagt på årsmøtet 
i Oslo den 7. mars 1968. 

Styremøte er ikke avholdt på annen måte enn at saker er behandlet pr. korrespon
danse. Arbeidsutvalget har hatt mange møter på Zoologisk Museum, Oslo. 

V år kontorhjelp, preparant Kari Krog, har fortsatt tatt seg av kartoteket, utsendelser 
m.m. I november ble det sendt postinkassasjon til 74 medlemmer som skyldte kontingent 
for to år . Av disse betalte 38 sin gjeld og et gebyr på kr. 3,00 pr. år (porto), 3 har erklært 
at de vil betale senere, mens 33 ikke har betalt og ble som følge herav suspendert. 
Det ble også 17 utenlandske medlemmer som heller ikke har betalt. 

Etter forrige års vedtak er nå tidsskrifter fra bytteforbindelser deponert ved de 
zoologiske museer, som til gjengjeld årlig betaler en kontingent til NZF for hvert 
løpende tidsskrift. 

Det arbeides med utkast til emblem for NZF med lemen som motiv. InformasJon 
om NZF og foreningens aktiviteter har man strebet etter å øke og forbedre innad 
såvel som utad. Arbeidsutvalget har besvart en rekke spørsmål fra medlemmer og 
andre. Til mange person('r og institusjoner, som kunne være interessert, er sendt en 
orientering om NZF og prøvenummer av FAUNA. Det gjelder bl.a. landets ca. 500 
viltnemnder. En del har da også meldt seg inn. 

V år informasjonstjeneste og opplysningsvirksomhet var blant de emner som ble 
diskutert på et møte i Oslo-avdelingen, hvor formannen innledet med: «NZF! 
Hva er vi? Hva vil vi?» (FAUNA 20 (4)). 

I forbindelse med årsmøtet i Kristiansand ble det gjort opptak til radio og fjernsyn, 
og referater ble gitt i den lokale presse og i en Oslo-avis_ 

Lokalavdelingene er blitt oppfordret til å kunngjøre sine arrangementer i avisene -
helst også få inn en forhåndsomtale og etterpå et referat med fotos. Pressen har vist 
seg interessert og imøtekommende. 

En revidert og utvidet presentasjon av foreningen er sendt oppslagsboken Norske 
Organisasion;)r, som planlegges i ny utgave. 

FAUNA vokser stadig, og årgang 20 nådde 278 sider. På foranledning av årsmøtet 
1967 har NZF rettet en varm takk til professor dr. Rolf Vik for det store arbeidet han 
gjør som redaktør av tidsskriftet. 

Interessen {or stoffet har bl.a_ vist seg ved de mange gjengivelser av artikler i dags
pressen og andre tidsskrifter. Volda lærerskole har kjøpt klassesett til bruk i under
visningen. 

Mange eldre årganger av FAUNA er solgt, men ennå finnes alle på lager . Prisen er 
fremdeles kr. 10,00 pr. årgang til medlemm~r. 

Navnekomiteen er fortsatt und~r reorganisering og har forandret sammensetning. 
Det er fortsatt oppgaver å løse: revisjon av systematikken i virveldyrlisten.~g kanskje 
utarbeidelse av lister for flere grupper av virvelløse dyr . - Fuglenavnkoml~een (NOF) 
fortsetter uendret sitt arbeid. - Insektnavnkomiteen (NEF) har klar listen over norske 
navn på insekter og edderkoppdyr. Den vil bli publisert me? det første. Derm~d, er 
første runde av et meget stort arbeid avsluttet. Men på oppfordnng fra NZF har komiteen 
sagt seg villig til å fortsette for å ta seg av navngivning av nye arter og for å revidere 
listen når det blir nødvendig. 

Biocidkomiteen har fortsatt arbeidet i overensstemmelse med mandatet. Den første 
rapport ble som nevnt i forrige årsberetning oversendt de . ansvarli~e ~yndigheter. 
Den har ved flere anledninger vært diskutert, og har bl.a. vært ul vurdenng l Landbruks
departementets råd for veterinærmedisin, plantevernmidl~r og f6rmi?le~ ~.m .. -:- En 
har håp om at de forandringer av kontrollsystemet som er foreslatt l mnsttlhngen 
etter hvert vil gå igjennom_ 

Naturstellkomiteen tok opp Horten kommunes søknad om øket vannuttak .fr.a 
Borrevann. Det førte til at NZF sendte en henstilling til Norges Vassdrags- og Elektnsi-
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tetsvesen om ikke å tillate dette bl.a. på grunn av faren for dyrelivet. Den faglige be. 
grunnelse V8r utarbeidet av prosektor Økland og et sammendrag ble publisert i FAUNA 
20 (2) . En rekke foreninger og institusjoner, inkludert Naturvernrådet, fulgte senere 
opp og støttet vår uttalelse. -

. NZF fikk kopi av et brev fra Norges Naturvernforbund til Direktoratet for jakt, 
: ,Itstell og fersk,:,a,nnsfiske, hvori NNV foreslo bjørn i Norge fredet. Etter behandling 
I Naturste~lkom'teen .'en.dte. NZF brev til Direktoratet med støtte til forslaget og 
un~erst~eklng av at fredn.mg Ikke er nok for å bevare bjørn, miljøbevaring er viktigere. 
Iml?lert,d hadde NNV til dekning av erstatninger foreslått opprettet et «bjørnefond» 
av Innt~kt ved sal~ av skutt skadebjørn. NZF sa seg sterkt uenig på dette punkt og 
hevdet 1 stedet at dispensasjonsfeit bjørn ikke må utbys til salg, men må tilfalle Statens 
viltundersøkelser eller de zoologiske museer. -- Direktoratet har meddelt dagspressen 
a: sp~rs~1ålet om fred~ing av bj~rn nå er tatt opp til snarlig behandling, og NNV er 
nu enIg I at felt skadebjørn bør tilfalle en offentlig, vitenskapelig institusjon. 

Naturstellkomiteen har støttet opprettelsen av et Femund-utvalg, som skal arbeide 
for at Femundreguleringen ikke blir .p' jennomført. En del andre saker er også behandlet 
bl.a. «Innstil:ing om Njardarheim som naturfredet område» og «Innstilling om ny lo; 
om naturvern». Ved samarbeid med Norges naturvernforbund og støtte fra Administra
sjonen for friluftsliv og naturvern, Kommunal- og arbeidsdepartement~t, kunne NZF 
distr ibuere opplysningsbrosjyren «Norsk naturvern i dag» som bilag til FAUNA 
nr. l 1968. 

Komiteen har etter drøftelser definert sitt mandat slik: «Naturstellkomiteen mener 
at den bør fungere som et kontaktutvalg for foreningen i naturvernsaker. Den skal 
uttale seg c:m konkrete saker som foreningen får til behandling, og eventuelt også 
ta opp speSielle saker på eget initiativ. Via FAUNA vil medlemmene bli orientert om 
de viktigere sider ved utvalgets arbeid.» 

Indekskomiteens arbeid er i god gjenge, og indeks for de første 20 årganger av FAUNA 
vil ventelig være ferdig i løpet av 1968. 

Kurslwmiteen er dannet i år som en direkte følge av et diskusjonsmøte i Oslo. 
avdelin~en, hvor det sterkt ble påpekt at mange nye medlemmer savner hjelp i starten. 
Foreløpig er det hensikten å prøve å få i gang populærkurs i samarbeid med Nor,ke 4H. 
I d en anledning ønsker komiteen å komme i forbindelsen med kursledere i lokal. 
avdelingene. - Nod<e 4H studieforbund hadde årsmøte på Sinober 10/6 med Norges 
Jeger og Fiskerforbund som vert. Fra NZF (og NOF) deltok cand. mag. Arve Narud. 
?t~dieinstru~tø~ Bjørn Bjørnsrud innledet til diskusjon om «Studie: rbeidets plass 
1 vare organIsasJoner», og som konklusjon ble satt opp noen retningslinjer for å oppnå 
vellykket studieaktivisering. - Derpå var det omvisning i NJFF's klekkeanlegf". 

Oslo-avdelingen: 

Årsmøtet den 
Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 

9. februar 1968 valgte følgende styre: 
Cand. mag. Tor A. Bakke , Zoologisk laboratorium, Blindern. 
Cand. mag. Gunnar Halvorsen. 
Gymnasiast Torgeir Høverstad. 

Styre medl. : Cand. mag. R agnhild Høvde, cand. mag. Rolf C. Hoxmark og 
filmprodusent Albert W. Owesen. 

Fra årsberetningen nevnes: 10/2 Årsmøte, univ.lektor C. Støp-Bowitz: Litt om 
ormer og mark (ca. 35 deltakere). -- 10/3 , professor dr . Rolf Vik: !BP - øket iniativ 
for biologi~k inn~ats (ca. 60). - 28/ 4, dosent Kåre Elgmork: På bjørnemerking i 
Nord-Amerikas Villmarker (ca. 45). - 21 /9 , konservator Jørgen A. Pedersen: NZF! 
~va e.l' vi, hva vil vi? (ca. 45). - 2/ Il, vit. konsul('nt E. Wulff Rasmussen: Funksjonell~ 
vlrknlng",r hos rotter av lys og luftfuktighet (ca. 40). 

Oslo·avdelingens arrangementer samlet ca. 225 deltakere. 
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Bergen-avdelingen: 
Årsmøtet den 8. d~sember valgce følgende styre fo _o 1968: 

Formann: Cand. real. Bjørn Berland, Universitetets zool. museum, Bergen . 
Sekretær: Cand. mag. Arne Eide. 
Kasserer: Cand. mag. Hugo Mossestad. 
StyrernedI. : Cand. real. Einar Bruland , stud. real. Ivar P. Muniz, cand. mag. 

Tor J . Samuelsen, cand. real. Per øynes. 

Det har vært avholdt 3 styremøter, 7 medlemsmøter og dessu ten et feilesmøte med 
Entomologisk Klubb. - - Gjennomsnittsframmøtet har ligget i overkant av 50: 14/ 2, 
lektor Chr. Hysing Dahl: Biologiens stilling i skolen i dag og i morgen. Innledning til 
diskusjon (49 deltakere). - 12/4, vit. ass. Per Knudsen : Husbukkens biologi og ut· 
bredelse i Norge. Lysbilder og film. Sammen med Entom010gisk Klubb (51) . - 18/4, 
professor August Brinkmann jr.: Kåseri om en innsamlingstur til Rhodos (50). -
3/10, amanuensis Torleiv Brattegard: Om pogonophorer (60) . -- 14/ l!, stipendiat 
Asher Gitay: The benthic fauna of Lake Tiberias (Genesaretsjøen). Lysbilder (55). -
21/11, fil. Iic. Rune Gerell : Om minkens næringsøkologi (40). - - 28/ 11, Roald Lar sen, 
Tore Nielsen og Ivar P. Muniz: Feltarbeid sommeren 1967. Oversikter med lysbilder 
over feltarbeid ved Zoologisk Museum i Eksingedalen og Hardangervidda (57) . ~-
8/12, professor Hans Brattstrøm, amanuensis Torleiv Brattegard, vit. ass. Audun 
Fosshagen og cand. mag. Tor Samuelsen: Feltarbeid i Bahamas. Kåserier og lysbilder (54) . 

I løpet av året har 10 nye medlemmer tegnet ~eg gjennom Bergen-avdelingen. De 
8 møter samlet 416 deltakere. 

Kristiansand-avdelingen: 
Det har vært holdt 4 medlemsmøter og 6 ekskursjoner. Dessuten var Kristiansand· 

avdelingen vert for NZF's årsmøte og den påfølgende ekskursjon. 
2/3, Årsmøte , museumsdirektør Holger Holgersen : Arbeidet ved ornitologiske 

stasjoner (50 deltakere). - 3/3, NZF's årsmøte. Prosektor Jan Økland: Dyreliv i våre 
vassdrag og naturvern. Førsteamanuensis dr. Åge Jonsgård : Hvalene - aktuelle i 
debatten om naturvern. Foredragene ble publisert i FAUNA 20 (2 og 3) (50) . - 4/3 , 
ekskursjon til Randesund og Høvåg for demonstrasjon av beveranlegg. Derpå besøk 
i Kristiansand Dyrepark og endelig omvisning i Kristiansand Museum (60). - 26/4, 
Jan H. Vesterhus: Om biocidenes skadevirkninger i naturen. Demonstrasjon av dr. 
Syein Haftorns lydbåndserie m/slides: Lytt og lær (40). - 1/5, Peter Valeur: Ekskursjon 
til Lista for observasjon av trekkfugl (30). - 10/5, Arvid Kvarenes og Åge Salbostad: 
Ekskursjon til Frigstad, Randesund for demonstrasjon av beveranlegg (25). - 24/5, 
Bjørn Haugerud: Ekskursjon til Kjosskogen, V ågsbygd, for demonstrasjon av fuglesang 
(9). - 11 /6, Marinbiologisk ekskursjon til Mæbø , Flekkerøv, hvor vi var gjester hos 
sekretæren, Hjørvard Marcussen. Det ble arrangert holmetur, og deltakerne fikk 
demonstrert materiale av karakrerdyrene fra sandbunnfelter og sten bunn innsamlet 
av Peter Valeur og Bjørn Haugerud under dykking på de nærliggende områder. - 24/9, 
Bjørn Haugerud: Ekskursjon til Lista for observasjon av fugl under høstt rekket (30).
Peter Valeur: Ekskursjon til bev"ranlegg ved Fiskevann og Aktjønn i Strai-skogen (30).-
16/11, Eldar Wrånes: Naturinntrykk og -opplevelser fra Pasvik. Deretter introduksjon 
av bokverket Verdens dyreliv av disponenten for Studieforlaget og endelig slides med 
kommentarer fra bokverkets serie I : Pattedyr (58). - 14/ 12, Hjørvard Markussen: 
Demonstrasjon av slide-serien, FUGLER, fra bokverket, Verdens dyreliv . Dessuten 
konkurranse: Hvilken fugl er dette? Slides og lydbånd. Premier ble utdelt til Åge 
Salbostad og Jon S. Svindland (over 15 år) og til Helge M . Olsen og Pål Dahl (under 
15 år). 

De nevnte 12 tiltak samlet ca. 441 deltakere. Blant avdelingens aktuelle arbeids
oppgaver for aktivisering av medlemmene kan nevnes den fortsatte innsamling av 
opplysninger og observasjoner til faunakartoteket ved Kristiansand Museum. Videre 
har det vært organisert en arbeidsgruppe som laget 50 fugleholker. Disse er anbragt 
på et prøvefelt i Gimleparkens tilliggende skogteig med godt resultat. Det er endelig 
oppnevnt en rekke utvalg blant medlemmene til forskjellige oppdrag vedrørende: 
l) ekskursjoner, 2) observasjonstjenesten og 3) viltsteJltiitak. 

Pr. 31/ 12 var 70 av NZF's sørlandsmedlemmer tilsluttet Kristiansand-avdelingen. 
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Tromsø-avdelingen: 
Årsmøtet den 6. februar 1968 valgte følgende styre: 

Formann : Konservator Einar Brun, Zoologisk avdeling, Tromsø Museum. 
Sekr. /kass.: Cand. real. Johan Andersen, - »-
Styremedl. : Bestyrer P~r Hognestad, journalist Kjell Fjørtoft og 

tiskerikonsulent Olav Hanssen. 

Under Bruns studieopphold i England fungerer Andersen som formann og Hanssen 
som sekretær/kasserer. 

Fra årsmeldingen nevnes at foruten det konstituerende møte er det holdt 4 møter 
med foredrag og en kurskveld: 19/1, Konstituerende møte. Konservator E. Brun: Om 
sjøfugl og fuglpfjell. Lysbilder (ca. 30 deltakere). - 12/ 2, professor dr. Rolf Vik: De 
zoologi· interesserte og naturvern. Lysbilder. Fellesmøte nwd Troms naturvernforenin\> 
(50). - 16/3, Jann Jensen: Glimt fra insektenes verden. Lysbilder (25). - 16/6, Jens 
Kirkeby: Gjennomgåelse og demonstrasjon av fug lelåter i Nord·Norge. Lydbånd (25). -
31 / 10, konservator E. Brun: Fra havets bunn og fuglefjell til isbjørnrekognosering 
p å 80° N. Lysbilder (50). - 1/ 11, preparant A. Eriksen: Preparering av fugl. Demonstra
sjon (40). 

Det ble tegnet 18 nye medlemmer på det konstituerende møtet, og flere har kommet 
til. Tromsø-avdelingens 6 arrangementer ~amlct ca. 220 deltakere. 

As-avdelingen: 
Følg~nde styre ble gjenvalgt for 1968: 

Formann: Forsøksleder A lf Bakke, Fellesbygget, Vollebekk. 
Sekretær: Preparant Tore llihaug, NLH, Vollebekk. 
Styre medl. : Skogbruksstudent Olav Hjeljord, konservator Jørgen A. Pedersen 

og lærer Johs. 0stmo. 

Ås-avdelingen ble stiftet 3. mai 1967 etter initiativ fra NZFs formann konservator 
Jørgen A. Pedersen. Det har vært holdt 2 møter og 2 ekskursjoner: 3/5, Konstituerende 
møt~ . Per Høst: Kåseri og dyrefilmer (40 deltakere). - 23/5, cand. mag. Gunnar Lid: 
Fugle-ekskursjon i Ås (50). - 28/8, amanuensis Finn W alvig : Omvisning på Biologisk 
stasjon i Drøbak og båttur med skraping etter dyreliv i Oslofjorden. (Begrenset plass 
Då forskningsfartøyet, derfor bare 15 deltakere.) - 18/ 1-68, Årsmøte. Forsøksleder 
Leiv Rosseland: Laks- og sjøaureundersøkelser i Sandvikselva. Lysbilder og film (50). 

Ås.avdelingen er takknemlig for å få holde møter i FelJesbyggets auditorium og 
«kaffe etterpå» i kantinen. Utvalg er i gang med ulike oppdrag, hvorav kan nevnes 
«natursti» i Ås med teksthefte om botanikk, geologi o.a. foruten zoolooi. 

Fra Ås og omegn har det meldt seg ca. 30 nye medlemmer, og de 4 arrangementer 
samlet 155 deltakere. 

Aktiviteten i NZF's utøvende organer, lokalavdelingene, må betegnes som stor. 
Rundt om i landet ble holdt 26 foredrag med lysbilder og film, dessuten 1 kurskveld 
og 9 ekskursjoner. De tilsammen 35 arrangementer samlet i alt ca. 1457 zoologi
interesserte. 

Ennå en lokal-avdeling er dannet, denne gang i Ås. Det er arbei::let for å få liv 
i Trondheim-avdelingen. Arbeidsutvalget hører gjerne fra m.!dlemmer som kunno 
tenke seg å gå sammen i nye lokalavdelinger, og det lover støtte etter beste evne. 

Kontakten mellom NZFs styre og lokalavdelingene er styrket ved å sette i gang 
en NZF-BUDSTIKKE som sirkulerer i flere eksemplarer. 

Styret 
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·Regnskapsoversikt 1/2-67-1/2-68 

Beholdning 31/1-67: 
Kasse, postgiro, bank og NAVF ................................ kr. 2 769,03 

Inntekter: 
Kontingent ...................................... kr. 
Kontingent for bytteforbindelser .. . ...... .. ........ » 
Salg av gamle Fauna .............................. » 
Salg av særtrykk ........ .. ............ ..... . ..... » 
Salg av Norske Dyrenavn, virveldyr. . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Annl'nser ;. Fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Utleie av filmfremviser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Renter . . ................ ·.······················ » 

165134,05 
465,00 

1138,50 
2436,52 

313,00 
450,00 

15,00 
108,17 

12200,00 NAVF, bevilgning for 1967 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
------» 33910,24 

kr. 36679,27 

Utgifter: 
Fauna, trykning av delvis nr. 3/66, hele 4/66, l, 2, 3 og 

delvis 4/67 .. . ........... . .... ... .......... kr. 21691,95 
» tty kning a v særtry k.k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 4 157,40 
» distribusjon og porto ... ..... . ............. » l 969,99 

Kontorhold, porto ............................... » 2 774,60 
Norske insektnavn, ren~krivning ......... . .........» 497,00 
Tilskudd til lokalavdelingene . ..... ....... . ........ » l 220,89 
Retur av feil betalt kontingent ..................... » 92,00 
Årsmøte, innkallelse og avvikling ..... . . . ..........» 858,77 _____ kr. 33 262,60 

Beholdning 1/2.68: 
Kasse .. ..... ... ..................... .. .... ...... kr. 204,20 
Postgiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:: ig~ ,~~ 
Den norske Creditbank .......................... . 
Oslo Sparebank, fond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 2 800,00 
NAVF .......................................... _>_> ___ 0-,0-0 » 

3 416,67 

kr. 36679,27 

Tillegg: kr. 2800,00 Fond (livsvarige medlemmer) . ................................ . 
Lager av eldre årganger av FAUNA 
Lager av Norske Dyrenavn, virveldyr 
l stk. 16 mm lydfilmfremviser (Gave: Albert W. Owesen) 
Gjeld, FAUNA 20 (4) ...... .. .. . .. . ......... . ......... . . .... . . kr. 4077,05 

Oslo, den 8. februar 1968 

lon-Ame Sneli (sign.) 
kasserer 

Re'7flskap med bilag er kontrollert og funnet i orden. 
" Per Bergan (sign.) Kåre Elgmork (sign.) 
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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, Hardangervidda, 7/7-14/7 
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 kurslederen gi supplerende opplysninger til dagens opplevelser, 
og man vil hygge seg sammen med andre som deler interessen for fjelleventyret. 

Deltakerne vil følge denne ruten: Bjoreiddalen, Trondsbu, Hellehalsen, Sandhaug, 
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. 540,00 (inkl. undervisning og opphold med full pensjon). 

Marin biologi, Drøbak, 3/7---8/7 
Kurset holdes ved Universitetets Biologiske stasjons nye bygning i Drøbak. Stedet 

ligger helt nede ved båthavnen med den idylliske småhusbebyggelsen i bakgrunnen. 
Fra stasjonen har deltakerne god utsikt over all båttrafikk til og fra hovedstaden. 

Deltakerne kan på dette kurset kombinere ferie og kunnskapstilegnelse. Bade
mulighetene i Drøbak er meget gode, og mulighetene for rikholdig fangst av materiale 
er store. 

Fangsten vil dels foregå med skrape fra båt, dels ved at deltakerne går på oppdagelses
ferd i vannpytter på holmer og skjær og i fjæra. Materialet vil bli dissekert og undersøkt 
på stasjonen av deltakerne under kurslederens kyndige veiledning. 

Deltakerne vil kunne skaffe seg en fin samling preparerte arter til senere bruk i yrke 
eller hobbyvirksomhet. 

Det vil bli arrangert bålkvelder med kaffekos samt en aften ved stranden hvor man 
fortærer «havets grøde». 

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. 320,00 (inkluderer overnatting på den biologiske 

stasjonen med full pensjon. Deltakerne medbringer sovepose). 
Kursavgift, alternativ B: Kr. 415,00 (inkluderer overnatting på hotell Reenskaug, 

med full pensjon, men ikke reisen). 

Påmelding til SFU, Uranienborgveien Il, Oslo 3. - Depositum kr. 100,00. Her 
kan man også få svar på spørsmål. Deltakerne får plass på kursene i den rekkefølge 
påmeldingene kommer inn, inntil kurset er fulltegnet. Derfor haster det. Påmeldingsfrist: 
17. april 1968. 
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J. A. P. 

Trykkfeil 

I FAUNA hefte 4, 1967, s. 261 midt p å siden, er l. Ellingsen feilaktig oppført 
som forsker vedrørende Thymallus thymallus, harr. Harr-forskeren er fiskeri
konsulent Christian Andersen, med adresse inntil 1/6-1968: Direktoratet 
for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, Elgesetergt. lO, Trondheim. Etter 1/6-1968 
er adressen Tromsø Museum. - Samtidig beklager vi andre mindre trykkfeil 
i listen. 

Lokale fuglenavn 

Til hovudoppgåve i norsk er eg interessert i å få tilsendt opplysingar over lokale 
fuglenarnn. Namna må vere skrivne på dialekt, godkjent norsk namn eller latinsk namn 
må følgje med. Kommune og fylke , gjerne og gard eller bygd namnet skriv seg frå, 
må oppgjevast. Det innsamla materiellet vil bli arkivert ved Universitetet i Bergen. 
Alle bidrag vil vere av stor verdi og mottas med takk. 

Trekkfugl-studier i Syden? 

Ottar Osaland 
Cl. Frimannsgt. 4 
Bergen 

Stadig flere nordmenn drar sørover i vinterferien; også landene i Nord-Afrika får 
øket invasjon av norske turister, og jeg kan blant annet anbefale Tunis. 

Norske amatør- og fagzoologer som drar dit om vinteren, kan nå slå to fluer i ett 
smekk hvis de studerer fuglelivet samtidig som de ferierer. Det er «International 
Wildfowl Research Bureau» som oppfordrer til å registrere fuglelivet i Middelhavs
landene, særlig da i tiden august- april. Opptelling av vade- og andefugler på de inter
europeiske tellingsdagene (1 8/2, 17/3 , 14/4 1968) blir særlig verdifulle, hvis resultatene 
i løpet av våren sendes inn til den norske delegat for IWRB. 

Hj . Munthe-Kaas Lund 
Universitetets Zoologiske Museum 
Sars gt. l, Oslo 5 

Veiledning til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

Manuskriptet må være maskinskrevet med rommelig linjeavstand og marg på 
venstre side. Av setterimessige grunner skrives tabeller og figurtekster på særskilte ark. 

Latinske artsnavn bør understrekes for å indikere kursiv, og dessuten skilles de ut 
med komma, ikke med parentes, slik: Den vanligste er havsule, Sula bassana, som 
opptrer . .... . 

De fleste artikler må ha et kort summary på engelsk eller tysk. Hvis forfatteren 
ikke kan påta seg å skrive annet enn et norsk sammendrag, vil redaksjonen være 
behjelpelig med oversettelse. 

I artikler av internasjonal interesse bør alle figurer og tabeller (med nødvendige 
tabellhoder) ha engelske (eller tyske) undertekster. 

Det anbefales å gjennomføre følgende: Under tabeller og figurer skrives: Tabell l, 
Fig. l (som i engelsk tekst: T able l , Fig. 1). Ved henvisning i parentes i norsk tekst 
skrives (Tab. l) og (Fig. l). I norsk tekst (uten parenteshenvisning) skrives f.eks.: Det 
fremgår at fig. l bygger på tabell l (altså med små forbokstaver). 

Litteraturlisten må settes opp etter følgende retningslinjer: 
Artikkel i tidsskrift: 
Amadon, D. 1943: Bird weights and egg weights. Auk 60; 221-234. 
Artikkel i bok; 
Barth, E. K. 1958 : Rovfuglene, p. 156-200 i Foyn & Huus: Norges dyreliv Il. Oslo 

(Cappelen) 583 pp. 
Bøker : 
Bergman, S. 1944; Djur. Stockholm (Bonnier) 237 pp. . 

NB! Redaksjonen har ikke arbeidskapasitet til å justere og rette opp manusknpter 
som avviker for mye fra ovennevnte retningslinjer. 

Manuskripter til artikler må være redaksjonen i hende senest 15. januar, 15. april, 
l. juli og l. oktober. Smånotiser 0.1. kan innsendes ca. 3 uker senere. 


