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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO XXXIII 

Krepsen i Norge, dens miljøkrav og økonomiske verdi 

Hl. MUNTHE~KAAS LUND 

I senere år har fangstverdien av kreps, Astacus astacus (L.), øket sterkt 
i Norge. I denne artikkel fremlegges hva vi vet om forekomst av kreps 
i landet vårt, hvilke krav den stiller til sitt miljø, råd for dem som vil 
sette ut kreps, og hva vi vet om fangstkvantum og verdi takket være 
eksportstatistikken. 

Det ser ut til at krepsen har funnet særlig gunstig miljø i de sørøstlige 
landsdeler, men enkelte utsettingsforsøk tyder på at det ennå er mulig 
å øke utbredelsen av denne verdifulle dyrearten. 

Den første som mere inngående studerte krepsens liv i Norge, var 
fiskeribiologen H. Huitfeldt~Kaas (1914). Han oppfordret til utsetting 
av kreps i velegnete vann, og 19. mai 1916 fikk han innført de første 
fredningsbestemmelse~ for kreps. 

I 1939 startet jeg en undersøkelse over krepsens næring, vekst og 
forplantning, og fikk i 4 år økonomisk støtte fra «Nansenfondet og de 
dermed forbundne fond» (Lund 1941). I årene 1940-1944 fikk jeg 
bidrag fra «AlS Norsk Varekrigsforsikrings Fond» til formålet: «Ut~ 
bred else av kreps i det sydlige Norge». For bl.a. å klarlegge utbredelsen 
fikk jeg gjennom «Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske» 
sendt ut et spørreskjema om kreps til innlandsfiskenemndene i Sør~Norge 
i januar 1968. De innsamlete opplysningene er benyttet her, men dessverre 
savnes skjemaer fra en del kommuner, også i typiske krepsedistrikter. 
Dette skyldes vel bl.a. at flere grunneiere ikke ønsker å opplyse i hvilke 
vann det forekommer kreps. Ulovlig krepsefangst er jo ikke uvanlig, 
både uten tillatelse fra grunneier og uten betaling av fisketrygdavgift. 
Lid (1941) omtaler utsetting av kreps på Østlandet, og offentliggjør et 
spørreskjema vedrørende krepsens biologi, utbredelse m.m., som ble 
utsendt av folkeminnenemnda ved Kulturforskningsinstituttet, Univer~ 
sitetet i Oslo. De innkomne opplysninger er benyttet av meg. 

Fra enkelte kommuner er opplyst at det er mye kreps i noen fjellvann. 
Dette beror utvilsomt på en forveksling mellom den store krepsen og 
de små krepsdyrartene grunnåte (marflo) og skjoldkreps ; disse opplys
ningene er derfor ikke benyttet i følgende oversikter eller kart. 

En hjertelig takk rettes til alle personer og institusjoner som har 
bidradd til denne undersøkelsen med gode råd, opplysninger og øko
nomisk støtte. 
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Forekomst 
Den eldste opplysningen både om krepsens utbredelse og om utsetting 

på ny lokalitet i Norge har jeg fra Pontoppidan (1752), som skrev: 
«Krebs give nogle Elver i Aggerhus Sift, særdeles ved Friederichstad, 
men her på Vesterleden ville de ikke trives eller arte sig, som en god 
Ven har berettet efter eget Forsøg, da han har stræbt at plante dem 
i ferske Vande ved sin Lyst-Gaard, men forgieves .... » 

Hammer (1775) omtaler «elvekrabbe» i Grans sogn (Hadeland). 
Wilse (1779) skriver: «Krebs ere ingensteds nærmere end i Rachestad
Sogn og forgieves flyttes de hen i Bekke, som ey rende allesteds ned 
over Stene. -» Han meddeler dessuten ' at kreps fins i «Edsberg». 
Asbjørnsen (1849) skriver at den bare forekommer i «de sydøstlige Egne». 
I Svartelven, som ender i Akersvika ved Hamar, ble kreps utsatt ca. 1880, 
i henhold til Huitfeldt-Kaas (1917). Spørsmålet om krepsen opprinnelig 
er innført eller om den er kommet inn på egne ben fra Sverige, er tatt 
opp av Huitfeldt-Kaas (1918). Av utbredelseskartet fremgår at det siste 
alternativer meget sannsynlig. Refsum (1953) omtaler en del tidligere 
utsettinger på Østlandet. 
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Fig. 1. 
De svarte områder viser utbre· 
deIsen av kreps i Norge, og dob· 
belt skraverte utbredelsen i SV· 
Sverige i 1918 (etter Huitfeldt· 
Kaas 1918). Enkelt skravering 
viser nye utbredelsesområder 
frem til 1969. Kryssene viser 
kommuner der kreps er satt ut 
i Sør·Norge, men hvor det så· 
vidt vites ikke er blitt noen 
bestand (to utsettinger i Nord· 

Norge omtales s. 179). 

Areas marked in black indicate 
distribution in Norway, double· 
hatched areas show distribution in 
S.W. Sweden in 1918 (Huitfeldt· 
Kaas 1918). Single.hatched areas 
show newl)' invaded localities HI) 

to 1969. Crosses show counties 
where crayfish has been introdu· 
ced, bat where breeding has not 

been registered. 

Utbredelsen i nyere tid fremgår av figur 1 og tabell 1. Figur 1 viser 
blant annet krepsens utbredelse etter Huitfeldt-Kaas (1918) merket 
med svart, og de dobbelt skraverte partier er krepsens daværende 
utbredelse i Sverige. Krepsens nye leveområder i Norge er de kommuner 
som er enkelt skraverte; kryssene viser kommuner der kreps er satt ut, 
men hvor det såvidt man vet ikke er blitt noen bestand. Dessuten er 
registrert 2 ut-settinger i Nord-Norge; den ene i Nordland ved Mo i Rana 
i 1962, og den andre i Troms i Steinsåsvannet, Harstad, i 1946-47. 
De utsatte krersene i Troms kom fra Finland, og en av disse ble funnet 
levende i Bergsel a høsten 1961, skriver Harstad Tidende 4/9-1961. Da 
krersen kan bli temmelig gammel, var denne krepsen sannsynligvis en 
av de opprinnelig utsatte individene. 

Av hensyn til grunneiernes interesser opplyses ikke her i hvilke vann 
eller vassdrag det fins kreps, bare kommunene er avmerket. Av fig. 1 
fremgår at Norges nordligste krepsebestand nå er i Trondheim kommUne 
i Sør-Trør.delag. Få Vestlandet er det bre Granvin, Ulvik og Voss som 
har en liten krepseeestand i enkelte vann. På Østlandet er de nord- og 
vestligste kommuner med kreps: Elverum, Vang, Ringsaker, Nordre 
Land, Søndre Land , Flå, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Kongsberg, 
og Hof i Vestfold. Selv om det ikke foreligger opplysninger fra alle 
kommunene som ligger syd eller øst for disse, er det sannsynlig at kreps 
fins i de fleste av dem. 

I årene etter 1918 er det blitt krepsebestand i følgende 3 nye fylker: 
Vestfold, Hordland og Sør-Trøndelag. Bare i en kommune innen disse, 
Hof i Vestfold, opplyses at det fiskes kreps for salg. Disse nye krepse
lokaliteter er resultater av vellykte utsettinger. 

Miljøkrav 
Tidligere har jeg (Lund 1942) skrevet at selv om krepsen eter både 

rogn og fisk (som f.eks. er fanget i garn), er det neppe noen grunn til 
ikke å forsøke utsetting av kreps på egnete lokaliteter. 

Dette dyret er jo nå blitt den verdifulleste «fisken» man kan produsere 
i våre vann og vassdrag. I fiskeforretninger i Oslo var prisen høsten 1968 
ca. kr. 55-65 pr. kg. 

Av fig. 1 fremgår at det i årenes løp er forsøkt utsetting av kreps 
mange steder i Norge, ofte forgjeves . Det blir kanskje i årene etter 
utsettingen av og til fanget enkelte store kreps, men formeringen svikter. 
Dette har sammenheng med krepsens krav til miljøet. 

Klimatiske forhold. Kreps kan utvilsomt leve mange steder i Norge, 
men formering kan som regel bare foregå på steder der sommeren er 
temmelig varm og lang. Dette er antagelig en viktig begrensende faktor 
for krepsens utbredelse i Norge. Av tabell 1 fremgår at kreps kan 
trives i enkelte vann som ligger på opptil ca. 500 m o.h., men dette er 
unntagelser. De fleste gode krepsevann ligger i Norge i lavlandet. 

Surhetsgraden i vannet har antagelig stor betydning, og meget tyder 
på at krepsen har omtrent samme krav som ørret for å kunne. formere seg. 
Vi vet nokså lite om dette, men Larsen (1947) skriver at krepsen i Dan-
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Tabell 1 
Opplysninger om krepsen i Norge (fra spørreskjemaer,) 

Fylke 

Østfold . . .... . . 
Akershus ...... . 
Oslo .......... . 
Hedmark .. . .... . 
Oppland ..... . . 
Buskerud ...... . 
Vestfold ....... . 
Telemark .. .... . 
Aust-Agder .. . . . 
Vest· Agder .... . 
Rogaland ....... . 
Hordaland ... . . . 
Sogn og Fjordane . 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag ... 
Nord-Trøndelag .. 
Nordland ...... . 
Troms ........ . 

Antall kommuner Skjemaopplysninger om 
---___ ---,--_ -----c---~-~---,--,-,--,------,--I c: 

krepsebestanden åle bestanden ;; 
der kreps i i krepse- ~ 

kommunene vannene O-
I--~-t~--I ~~~-I--~-~_~-~~--I--~---I~ 

i] o tlll d . 
~ ~ C; ~ VJ .; 

~ ~e: ] i .~ aj 

~ ~ ~ ~ ~ .~ e .~ ~ O) ~ ~ -; ~ 
~ 1l 5 °c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ 
~ ~ ~..; ~ ~ ~ ~ .~ 5 .g ~ Æ.~ 

9 l 17 
10 2 12 

l 
12 8 2 
6 2 10 5 
6 8 
l 4 2 14 

3 4 12 
5 9 13 
1 8 7 
5 8 13 

3 17 16 
l 8 16 
2 12 25 

l 2 13 Il 

I 
l 

11 13 

6 
5 

5 
4 
2 
l 

O 
l 

2 

3 
O 

l 
2 

5 
7 

7 
2 

2 6 

3 

l 

l 230 
350 

5 585 
6 520 
3 203 

70 

2 338 

158 

--1--'---------
49 27 23 4 ' 7 ' 22 4 4 Il 17 ' 

mark ikke skal kunne leve i surere vann enn pH 6. Dette bekreftes 
av følgende opplysning om et vann i Vest-Norge hvor krepsen med 
sikkerhet formerer seg. Vannet er forholdsvis kalkrikt og har pH 6,6. 
Det er dessuten også en god ørretbestand der, og fiskens kvalitet har 
forandret seg fra «meget dårlig» til «meget fin» etter at krepsen ble satt 
ut for ca. 30 år siden. Kvalitetsforbedringen kan skyldes flere faktorer, 
men utsettingen av kreps har øyensynlig ikke vært ugunstig for ørret
bestanden. Det er også satt ut kreps i andre vann, som er surere, i samme 
distrikt; men det ser ikke ut til at krepsen har formert seg i disse. 
(Haavard Nygaard, Voss, i brev mai 1969.) 

Fig. 2 er et kart over surhetsgraden i norske vann gjengitt etter 
Økland, 1969. Dette gir verdifulle opplysninger til dem som vil forsøke 
å sette ut kreps på nye lokaliteter. 

Ikke i regulert vann. Krepsen eter både animalsk og vegetabilsk føde. 
Den oppholder seg helst langs stranden og i gruntvannsområdene, der 
det er mest mat å finne. I regulerte vann vil nettopp disse næringsrikeste 
områdene, som produserer velegnet krepseføde, i løpet av få år bli 
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SURHETSGRAD (pH) I 
NORSKE INNSJOER 

1953-62 
TOTAL:823 MÅLINGER 

GJENNOMSNITT FOR 
HERREDER: 

pH= 4.4-5 .9 _ STERKT SURT 

PH= 6.0 - 6.6 ~ SVAKT SURT 

pH= 6.7 - 7.3 ffilIDllJJIIII " N0YTRALT"' 

pH=7.4 - 9.1 ftfi.liWi1l ALK.AlISK 

Hvitt : Ingen målinger 

Fig. 2. 
Sterkt sure innsjøer finnes særlig i det indre av Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. 

Lave pH-verdier finnes også i en rekke andre områder i Sør-Norge. 
(Etter Økland 1969.) 

Hydrogen-ion concentration (pH) in Norwegian Lakes 1953-62. TotaL: 823 measurements. The 
four symboLs (bLack, grey, etc.) represent average vaLues for districts. White: No measurements. 
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forandret til en «"ørken» av stein, grus ogsand. Slike,steder kan krepsen 
ikke leve. Dette er tidligere nevnt av Huitfeldt-Kaas (1917). 

Selv små senkninger av vannstanden om vinteren kan virke skadelig 
på krepsebestanden. Mange kreps kan stenges inne i grunne viker og 
omkommer enten av oksygenmangel eller ved at isen klemmer dem fast 
mot bunnen. Eksempler på den slags massedød observerte jeg i området 
Steinsfjorden/Tyrifjorden i noen av årene 1940-48. Voksne kreps kan 
leve og vokse videre i flere år også i kraftig regulerte vann, men yngelen 
vil som regel ikke ha sjanse til å leve opp der. 

Ikke på steder med mudderbunn. Krepsen trives I::est på fast bunn, der 
den kari" grave-huler undet steiner eller inn i jordlag langs bredden. 

Forurensninger kan som regel forhindres eller reduseres ved hjelp av 
renseanlegg. Ulovlig utslipp av giftig avfall i vann og vassdrag bør stoppes 
og anmeldes straks, særlig når det forårsaker massedød av fisk og kreps. 
Det er viktig at både de døde dyr og vannet blir undersøkt snarest mulig 
for å få fastslått årsakene. Fiskerikonsulentene og innlandsfiskenemndene 
vil kunne gi opplysning om hvordan prøver både av vann og døde dyr 
skal behandles og sendes. 

Krepsen tåler en del gjødsling i form av tilsig fra dyrket mark, litt 
kloakk m.m. Større mengder kloakk-, silo- og halmlutingsvann vil 
derimot drepe både fiske- og krepsebestanden i et vassdrag. 

Kreps går dårlig sammen med åL Ifølge de innsendte spørreskjemaer 
var et felles trekk for de beste krepselokalitetene (f.eks. der det fanges 
kreps for salg) at det var liten eller ingen bestand av ål. I skjemaene ble 
oppgitt at det på disse steder, i 8 kommuner, var følgende tilgang på ål: 
Al finnes ikke, på 4 lokaliteter; ubetydelig ålebestand, på 7 lokaliteter; 
en del ål, på 2 lokaliteter; mye ål, på O lokaliteter. 

Dette stemmer overens med det som Larsen (1947) skriver om for
holdene i Danmark, og Muller (1954) vedrørende Tyskland; nemlig at 
det blir aldri mye kreps i vann med store mengder ål. 

I alle vann/vassdrag hvor det ble opplyst at det fiskes kreps for salg, 
forekom det flere fiskearter; de vanligste av disse var åbor, gjedde, mort, 
brasme; men ørret, røye, sik, stingsild, ørekyt, m.fl. forekom også i en 
del av de beste krepsevannene. Disse fiskeartene influerer som regel ikke 
krepsens trivsel. 

Sykdom. I skjemaene ble det spurt om krepsedød eller krepsepest 
forekom, men ingen hadde observert dette. Massedød av fisk og kreps 
har imidlertid forekommet: I Nes i Akershus antagelig på grunn av silo
forurensning, og { EidskQ-g i- Heamark med ukjent årsak. I et skjema 
fra Enebakk opplyses at «spolorm» eller mark nylig er påvist i kreps. 
Da slike parasitter meg bekjent ikke er innsendt til artsbestemmeise, er 
det mulig at «spolormene» er av samme slag som jeg fikk beskrevet 
et sted i Høland for noen år siden. Det var senhøstes at man der stoppet 
krepsefangsten fordi det da i stadig flere kreps ble funnet noe man 
trodde var «hvite mark». Jeg kunne meddele at disse «markene» høyst 
sannsynlig var sedlederne i de kjønnsmodne hannkrepsene. Muller (1954) 
omtaler fra Tyskland lignende tro, og motvilje mot krepsespising i 
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september-oktober på grunn av «mark». Krepsefiske i september og 
oktober kan imidlertid anbefales, fordi dyrene da er fetes og dessuten 
inneholder velsmakende rogn og «melke». Skulle noen finne noe de 
mente var mark, vil forskere ved Zoologisk museum i Oslo være interes
sert i å bestemme materialet. 

Bestand og produksjon av kreps kan bli meget stor på gunstige biotoper. 
I Skåne i Sverige fant Abrahamsson (1966) at det i en dam på 25 000 m2 

var ca. 50000 kreps, hvorav ca. 75 0;:, var yngre enn 3 år. 
Det V<lr i skjemaene fra innlandsfiskenemndene langt flere opplys

ninger om avtagende enn om økende krepsebestand. I 2 vassdrag i 
Gjerdrum (og 1 i Bærum) er kreps i senere tid utryddet på grunn av 
utslipp av silo og kloakk. I As i Akershus ble krepsebestanden i en 
bekk utryddet på grunn av halmlutingsanlegg, fikk jeg meddelt i februar 
1969. Om årsakene til reduksjoner i krepsebestanden i 24 kommuner, 
tilskrives dette på 18 lokaliteter hard beskatning; på 13 villmink; på 5 
forurensninger (kloakk, industriavfall, silo, halmluting) ; på 2 ukjente 
årsaker; og på 110kalitet regulering (av Mjøsa). Dessuten klager flere over 
at det fiskes kreps tinder lovlig størrelse, og at slik kreps endog er 
eksportert! 

- Bedre oppsyn, kortere fangstid og eventuell kvotefordeling kan 
anbefales mot for hard beskatning. 

Villmink, som utvilsomt tar mye kreps, kan bekjempes ved hjelp 
av intensiv fangst. Statens viltstellkonsulenter kan gi informasjoner om 
minkfangst. Minkens fødevalg (bl.a. kreps) i Norge er omtalt av Hagen 
(1960) og Pedersen (1966); i Sverige av Hbglund (1966) og Gerell (1966 
og 1968). Både med hensyn til kreps og fisk konkurrerer minken med 
oteren om maten. I Sør-Sverige har Erlinge (1967) funnet at oteren kan 
ete ganske mye kreps i sommerhalvåret. Oter er ikke nevnt i skjemaene 
som årsak til nedgang i vår krepsebestand, og den forekommer vel 
sjelden i de beste norske krepsevassdragene. 

Forsendelse og utsetting 
I henhold til de omtalte miljøkrav kan utsetting av kreps anbefales 

i forholdsvis lavtliggende, uregulerte kalkrike vann/vassdrag med store 
gruntvannsområder, men de må aldri bunnfryse. De aller fleste av våre 
beste krepsevann ligger lavt, har mange fiskearter, men liten eller ingen 
bestand av ål, er frodige (eutrofe), og har fast bunn. 

Unødige omkostninger og arbeid med utsetting kan unngås, hvis 
følgende forhold klarlegges i tide. 

Sak om tillatelse. Krepsen ble i Norge klassifisert juridisk i 1866. 
Professor Brand t uttalte da i Tingsretten: «Hummer og Krebs maa i 
juridisk Forstand henføres til Fiske, uanset at de naturhistorisk taget 
er Insekter.» (Refsum 1953). 

Juridisk sett betraktes kreps fremdels som fisk. I henhold til loven 
om innlandsfisket av 1964, pgf. 34, må man derfor ha fått Landbruks
departementets samtykke, før det settes ut kreps på steder der den ikke 
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finnes fra før. Grunneierens samtykke til utsetting må også foreligge. 
På grunn av den meget smittsomme s)'kdom hepsepest, som har utryddet 

krepsebestanden i store deler av Sverige, er import og utsetting av kreps 
fra utlandet strengt forbudt; likeledes bruk av returemballasje og 
krepsefangstredskaper benyttet i Sverige. Denne sykdommen er praktisk 
talt 100 % dødelig for krepsen, og vi må prøve å unngå at den overføres 
til Norge (Vik 1969). 

Kreps bør helst transporteres i fuktig emballasje. Asbjørnsen (1849) 
skrev: «De holde sig meget længe, naar man bedækker dem med friske, 
fugtige Urter, især Brændeneider.» Erfaringer har vist at kreps tåler 
å fraktes flere døgn, særlig ved forholdsvis lave temperaturer; men frost 
tåler de ikke. Transport f.eks. i fiskekasser, med fuktige omgivelser 
i form av sekker, treull, mose, granbar m.m., og med tilgang på luft 
kan anbefales. Kassene bør transporteres med den rette siden opp, slik 
at krepsene ikke blir liggende på ryggen; de bør beskyttes mot gjennom
trekk på grunn av fare for uttørring. 

Kreps bør som regel ikke sendes i vann. De dør ganske fort av 
oksygenmangel hvis man f.eks. har mange kreps i en bøtte vann, eller 
et badekar. For oppbevaring av kreps i vannbeholdere må man enten 
arrangere gjennomlufting eller stadig tilførsel av friskt vann. 

Ved å oppbevare kreps ca. ett døgn i rennende vann tømmes mage 
og tarm; dette kan virke gunstig for vellykkete forsendelser. 

Utsettingen bør fortrinnsvis foregå høst eller vår, mens temperaturen 
er lav og krepseskallet er hardt, dessuten helst om aftenen. Krepsen 
er nemlig mest aktiv om natten og bør få finne seg et godt gjemmested 
før dagslyset kommer. 

Krepsene bør settes ut forskjellige steder langs stranden, helst ikke 
mer enn en kteps pr. m strandlinje, fortrinnsvis der de lett kan finne 
både mat og egne te gjemmesteder. Altså ikke på bløt mudderbunn eller 
jevne sandstrender. Krepsen er polygam, og det er derfor gunstig å sette 
ut flere hun- enn hankreps, f.eks. i forholdet 3 : 1. 

Brå temperaturvariasjoner bør unngås både ved transport og utsetting. 
Det anbefales å skvette vann på krepsene før utsettingen og å la dem 
selv krype ut i utsettingsvannet; individer som er omkommet under 
transporten, graves ned. Når kreps har vært lenge på land, kan de ha 
fått luft i skallet. Luften kan fjernes ved å holde krepsen med buken 
opp under vann. 

Antallet kreps som bør settes ut, vil variere med størrelsen av vannet. 
Selv om bare noen ganske få kreps på gunstige steder kan bli opphav 
til en stor bestand, anbefales det å sette ut minst 50 individer, helst 
flere på hver lokalitet. Ca. 5- 6 år etter utsettingen bør man foreta 
prøvefiske, og kanskje fjerne noen av de største hankrepsene. Hvis det 
da ikke forekommer små kreps innen området, er det sannsynlig at 
utsettingen har vært mislykket. 

Det tar som regel over 6 år før krepsen her i landet blir kjønnsmoden, 
og enda noen år før den oppnår minstemål for fangst, som er 9,5 cm 
målt fra spissen av pannehornet til bakre kant av halen (fig. 3). 
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Fig. 3. 
Denne krepsen måler 9,5 cm fra spissen av pannehornet til bakkanten av halen og 
har derfor minstemål for lovlig fangst. Den forholdsvis slanke bakkroppen og de 

store klørne viser at dette er en hannkreps. 
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Økonomisk verdi 
«Kun en forholdsvis ubetydelig del av vor krebsefangst forbrukes 

her i landet, idet den rent overveiende del eksporteres til Sverige, ... » 
skrev Huitfeldt-Kaas (1914). Han tilføyer at prisen pr. kreps i Norge 
da hadde økt fra 1 til ca. 4 øre pr. stk. i løpet av få år på grunn av 
krepsepesten i Sverige og den økende eksport dit. Han antok at den 
årlige krepsefangst i Norge i årene før 1914 var ca. 700000, og at herav 
ca. 200 000 ble fanget i Steinsfjorden. Fra to firmaer i «Smaalenene» 
ble det den gang årlig eksportert ca. 160 000 kreps. Han omtaler også 
det påfallende fenomen at det årlig omsettes flere kreps enn det totale 
antall som lensmennene oppgir blir fanget; dette antar han skyldes 
intenst og til dels ulovlig fiske av omreisende krepsefiskespesialister. 

Det innenlandske forbruk av kreps er utvilsomt øket i senere år, 
men vi vet lite om hvor stort det er. Eksporten til Sverige har også 
øket, så det er sannsynlig at vi på stadig flere steder nå utnytter krepse
bestandens avkastning fullt ut. 

Av den grafiske fremstillingen (fig. 4) over eksporten av kreps til 
Sverige fremgår at den i årene 1908-1932 lå på gjennomsnittlig ca. 
10 tonn, og at den deretter avtok. I 1952 oversteg den atter 10 tonn og 
har i senere år ligget på gjennomsnittlig ca. 20 tonn. I 1966 ble satt 
eksportrekord med over 30 tonn. Vi vet lite om i hvilken utstrekning 
den lave eksport i krigsårene og de nærmest følgende år ble erstattet 

Tonn Eksport av KREPS 
./. 

Inntekt 
fra Norge til Sverige 1\ 

f ~ 1 million kr. 

I 
I 

Etter Statistisk Sentralbyrå 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

30 I 
I 
I • 500.000 kr. 

I 
I 

20 
I 

10 

~ .. ~J 100.000 kr. 

Ar 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1968 

Fig. 4. 
Eksport av kreps fra Norge til Sverige. Søylene viser antall tonn eksportert pr. år, 

de svarte punktene viser verdien i kroner for eksporten i vedkommende år. 
Exsport of erayjish from Norway to Sweden. Colurnns show nurnber of tons (1000 kg) exported 

per annum; black dots show value of exports during those years in Norwegian erowns. 
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av øket innenlandsk forbruk. Det er sannsynlig at krepsefisket ikke ble 
drevet så intenst i denne perioden som i senere år . 

Inntekten av eksporten i antall kroner lå stort sett på samme nivå 
i tiden fra 1910- 1950. Deretter har den øket raskt og har nå i 3 år 
ligget på ca. 1 million kr. med året 1967 som foreløpig rekord med 
1 073 000 kr. Kiloprisen ved eksport har øket fra ca. 1 krone i 1909 til 
ca. 39 kroner i 1968. 

SUMMARY 
Crayfish in Norway, its habitat requirements and commerdal aspects 

The oldest known publication about crayfish, Astaeus astaeus, in Norway is by 
Pontoppidan (1752). We do not know if the crayfish was imported or migrated from 
Sweden. 

Distribution in Norway and parts of Sweden is shown in Fig. 1. In re cent years 
crayfish has also been set out in two places in North Norway. Crayfish should not be 
set out in lakes that are cold, clear or regulated, or in waters more aeid than pH 6. 
Fig. 2 shows hydrogen.ion concentration (pH) in Norwegian lakes 1953-62, Økland 
(1969). 

The stock of crayfish in Norway was checked by means of a questionnaire eirculated 
in 1968. Decreasing populations are in some places due to excessive fishing, wild mink, 
Mustela vison, and pollution. Table l shows the 49 districts from which erayfish is 
reported. There is commereial fishing in 23 of these districts . According to reports, 
stocks are increasing in 4 districts and decreasing in 22. The highest situated lake in 
Norway harbouring crayfish is in Hedmark county at 585 maltitude. 

The production of crayfish is now more utilized, because of favourable prices. 
Fig. 3 shows that export of crayfish aS well as the domestic consumption, has in· 

creased considerably since 1950. 

Author' s address: 
Zoologisk museum 
Sarsgt. 1 
Oslo 5 
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Krepsepesten - kan vi unngå den i Norge? 

ROLF VIK 

Krepsen er - som pekt på av Lund (1969) - den best betalte «fisk» 
i våre ferskvann. Vi har hittil vært de lykkelige eiere av krepsevann 
hvor massedød på grunn av krepsepest ennå ikke har forekommet. Men 
er vi klar over hvor lett denne lykkelige situasjon kan forandres til den 
rene tragedie? Der krepsepesten er kommet inn i krepsevann i andre 
deler av Europa, har dødsprosenten vært 100. Og på grunn av krepsepest 
regner Sture Abrahamsson (1969 a) at Finland årlig taper noe mellom 
5 og 7 mill. finske mark. 

Før krepsepesten kom til Sverige i 1907, var Sveriges eksport av 
kreps ca. 90 tonn pr. år. Men allerede året etter at krepsepesten brøt 
ut, sank eksporten til ca. 30 tonn. Abrahamsson mener at det synkende 
overskudd på kreps i Sverige på det tidspunkt helt kunne tilskrives 
pesten. 

Brudd på lover og forskrifter som er utferdiget om tiltak mot syk
dommer hos ferskvannsfisk av 6. desember 1968 og på bestemmelsene 
om bekjempelse av sjukdommer hos ferskvannsfisk av 1. juli 1969 
kan føre til at vi får de samme problemer å hanskes med som de øvrige 
land i Europa har skaffet seg tidligere. 

Utbredelse 
Den europeiske flod krepsen , Astacus astacus, og dens mange nære 

slektninger har så langt tilbake i tiden man kan følge den i litteraturen, 
vært betraktet som en delikatesse. Følgelig har krepsen vært gjenstand for 
handel og transport, og den har vært forsøkt utsatt med mer eller mindre 
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hell på de forskjell igste steder, både på kontinentet og i Nord-Europa. 
Den første rapport vi har om massedød av flod kreps i Europa er 

fra Italia i 1860. Senere spredte denne massedød seg til Frankrike og 
derfra nordover gjennom Tyskland til Danmark. østover gikk farsotten 
gjennom Polen, til Russland og videre østover til Sibir, nordover til 
Finland og sydover til Svartehavet. Fra Finland kom sykdommen til 
Sverige etter alt å d ømme ved menneskenes hjelp. Man mener at det 
var importerte kreps fra Finland, som ble holdt i kvaser i Stockholms
strømmen sommeren 1907, som brakte sykdommen til landet. I de 
3 følgende år ble krepsebestanden i Malaren og Hjalmaren fullstendig 
ødelagt. Disse sjøer hadde tidligere gitt omkring 4 mill. kreps årlig 
i avkastning. Herfra spredte krepsepesten seg i et langsommere tempo 
oppstrøms langs de vassdrag som er forbundet med de to sjøer og nådde 
litt etter litt store deler av Mellom- og Syd-Sverige (Unestam 1964). 
Her som ellers i Europa var dødeligheten total der pesten dukket opp. 
Norrland har ennå ikke hatt noen større og sammenhengende krepse
bestand og har derfor vært forskånet for krepsepesten. Etter fangst
statistikken å dømme har Sverige som følge av krepsepesten hittil mistet 
mer enn 1/3 av sine kreps. 

Hva skyldes krepsepesten? 
Det tok 43 år fra krepsepesten første gang ble observert i Italia til 

man fant ut hva krepsepesten skyldtes. I krepsene fins det både bakterier, 
sopp og parasittiske mark som i tur og orden ble påstått å forårsake 
krepsepesten. Det var tyskeren Schikora som i 1903 fremla et arbeid 
som påviste at det var en sopp tilhørende gruppen Saprolegniaceae, 
Aphanomyces astaci, som forårsaket pesten. Han fikk en hel del motbør 
i sin påstand, særlig aven tysk fiskeriautoritet, Hofer, som mente at 
krepsepesten skyldtes en bakterie, som han isolerte fra syke dyr og som 
han gav navnet Bacterium pestis astaci. På grunn av at Hofer var en stor 
autoritet når det gjaldt fiskesykdommer, ble Schikoras arbeid oversett. 
Da Nybelin startet sine undersøkelser i 1929, lette han forgjeves etter 
Bacterium pest is astaci på de syke kreps. Etter et par års arbeid kom han 
til at det helt utvilsomt var Schikoras Aphanomyces astaci som var 
sykdomsfrembringeren (Nybelin 1936). Etter dette har det ikke vært 
noen diskusjon om hva pesten skyldes. 

Aphanomyces astaci er en strengt vertspesifikk parasitt som ikke synes 
å være i stand til å leve på dødt materiale. Den greier å trenge gjennom 
de tynne skallpartier på helt friske vertsdyr, og det relativt sparsomt 
forgrenede mycel vokser inn under skallet og langs sentralnervesystemet. 
Av denne grunn er soppen også blitt kalt en dermoneurotrop sykdoms
frembringer. Under tiden er det bare mulig å påvise soppen i hjernen 
eller bukgangliene, men vanligvis er den lett å påvise når man tar biter 
av de tynne partier på undersiden og betrakter dem i mikroskopet. 
Mycelet inneholder et påfallende sterkt kornet plasma, og tverrvegger 
i hyfene mangler. Angrepet på nervesystemet er tydeligvis den egentlige 
dødsårsak hos krepsen. Entydige ytre sykdomstegn finnes ikke, bortsett 
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fra at den myke k itinhuden på undersiden får en gulfargning. Men sikker 
blir diagnosen først under mikroskopet. 

Når parasitten har spredd seg i krepsens indre en tid, og krepsen 
sykner hen eller dør, vokser sopphyfene ut gjennom overflaten og 
danner zoosporangier. De sopphyfer som vokser i hjernen, kommer via 
synsnerven til øyets overflate. Her kan de stråleformete sporangier stå 
så tett at de dekker hele øyet som en h vit pelskappe. Det dannes fra 
10 til 20 zoosporer i hvert sporangium. Etter at alle de ubevegelige 
zoosporene er tømt u t i løpet av et par minutter, har de en hvileperiode 
på 8-24 timer før de omdannes til svermesporer. I hele 5 dager er slike 
sporer holdt levende i en vanndråpe. Det er utvilsomt svermesporene 
som i første rekke fører til den raske spredning av krepsepesten. Den 
kjønnete formering hos Aphanom)'ces astaci kjenner man ennå lite til. 
Det er ifølge Scharerclaus (1954) mulig at oogoniene frembringer 
hvilestadier. 

Aphanomyces-pesten hos krepsen, slik den her er beskrevet, forløper 
meget raskt. I løpet av noen dager, uker eller høyden måneder kan 
krepsebestanden i mindre sjøer og bekker være forsvunnet. Massedød 
kan forekomme til enhver årstid. Videre er det typisk at i små, gode 
krepsesjøer, hvor man etter 10 til 20 år igjen har fått til en brukbar 
krepsebestand, ofte får nytt utbrudd av krepsepest. Hvor parasitten har 
oppholdt seg i mellomtiden, vet vi ikke. Det kan være en mulighet for 
at den har parasittert laverestående krepsdyr, som f.eks. marflo. 

U nestam (1969) peker på at det ikke forekommer noen res istens hos 
flodkrepsen mot angrep av Aphanom)'ces. Han har heller ikke stor tro 
på at en slik resistens kan utvikles, da den gjerne er avhengig av flere 
faktorer som skal bygges opp gjennom generasjoner. Og oppbyggingen 
aven slik resistens har ikke krepsen hatt behov for, i og med at pesten 
ikke har vært tilstede tidligere. Det interessante i denne sammenheng 
er at en flodkreps fra vestkysten av USA, Pacifastacus leniusculus, signal
krepsen, viser seg å være meget resistent mot pesten. 

Unestam (1969) h ar utført en del eksperimenter med signalkrepsens 
resistens og funnet at den er meget stor. H an spekulerer også på hva 
grunnen til dette kan være. Han kommer til at det er en mulighet for at 
krepsepesten opprinnelig stammer fra de områder hvor signalkrepsen 
lever. Signalkrepsen og krepsepesten viser nemlig det forhold vi vanlig 
treffer mellom parasitt og vert når de har levd sammen i lange tidsperioder. 
Da inntrer nemlig et vert-parasittforhold hvor verten, som er parasittens 
næringsgrunnlag, ikke ødelegges og hvor derved parasitten også fortsatt 
kan leve. Det er jo et noe eiendommelig paras itt-vertsforhold vi finner 
mellom pesten og vår flodkreps, hvor hver eneste kreps dør ut og grunn
laget for soppens videre liv elimineres. 

Muligheter for infeksjon i norske krepsevann 
Dosent Unestam som har vært sterkt engasjert i krepsepestforskningen 

i Sverige de senere år (1964, 1968, 1969), mener at det er tyvfiskerne 
som er de viktigste spredere av krepsepesten i Sverige . Når de kommer 
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til et vann hvor fangstene er dårlige, kaster de bare redskapen inn i sin 
varevogn og kjører videre til neste vann. Her gir de våte redskapene 
gode muligheter til å overføre zoosporer til et nytt vann (per~on.lig,medd.) . 
Nå når krepsen er så meget verdt og krepsepesten har heIjet l sa mange 
svenske vann, vil vi utvilsomt også kunne risikere å få svenske tyvfiskere 
i norske vann. Dessuten er svenskene så ivrige etter å fa tak i kreps at 
de gjerne stiller redskap til disposisjon. Da vil norske fiskere med brukt 
svensk redskap kunne bidra til pestens spredning. 

Nå blir enda en mulighet, som ikke var påaktet tidligere, stadig 
større. Med bil er det bare en snau times kjøring fra de nærmeste infiserte 
svenske vann til de første norske krepsevann. Med båt på trai l ~r er det 
mulig å spre krepsepesten raskt og effektivt fra Sverige til Norge. D et er 
i denne forbindelse verdt å nevne at det ikke er bare krepsepest som 
Norge kan risikere å få inn i sine vann på denne måten. Etter hvert SO~l 
furunculose, egtvedsyke, infeksiøs pankreasnekrose og nyresyke bltr 

Kart som viser de områder i Sverige hvor fangst av kreps i 1963 var forbudt på grunn 
av at krepsepest eller sporer av krepsepest var påvist . Områdene. er :narkert n:ed svart. 
Legg merke til den vestligste angivelsen, Viirmeln. Bilturen over til Eidskog er Ikke lang. 

(Etter Wennberg 1963.) 
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mer alminnelig i ferskvannsnskene, blir faren stadig større ved å tran
sportere båter fra land til land og fra innsjø til innsjø innenfor land ets 
grenser. Dette er et risikomoment som ikke er nevnt i vår ferskvanns
nskelov. Men pgf. 8 i Lov og Forskrifter av 6. desember ] 968 åpne r 
mulighet for påbud her. 

At det er aktuelt å ta saken alvorlig, burde følgende eksempel over
bevise om. En svensk professor foretok i 1968 sammen med en venn 
en kanotur fra Stockholm gjennom Malaren og Hjalmaren over i Vanern, 
opp K~araelve~ og Trysilelven til Femunden, over Femunden til Røragen, 
ned Haelven tIl Glomma ved Røros og derfra langs Glomma til Fredrik
stad. Her tok de båt til Goteborg, for så å padle Gotakanalen tilbake 
til østersjøen og Stockholm. Denne kanoen hadde alle muligheter for 
å transportere med seg sporer av sopp og bakterier fra vann til vann 
ur.der hele }:'assasjen. Denslags eksperiment må det gjøres alvorlige 
tiltak for å stoppe. Det er ganske utenkelig at mennesker som har passert 
gjennom et distrikt med munn- og klovsyke, ville få lov til å bevege seg 
på en tilsvarende måte gjennom fjøs og stall i landet vårt. 

Men det haster med å få påbud som hindrer at båter og tilhørende 
redskap får bringes inn i landet vårt, selv om det bare er på ferietur 
båten brukes. Gjør vi ikke noe raskt, kan vi oppleve at det samme 
skjer i vårt land, som har skjedd i Sverige, på grunn av uforsiktighet 
og uvitenhet. Der kom påbudene om forsiktighet samme år som pesten 
ble brakt inn i vassdragene. Og at denne farsott arbeider raskt når den 
først kommer, fremgår av følgende rapport fra nskeriassistenten dr. Ivar 
Arwidsson: «. . . I T orshallaån voro kraftorna friska på hosten (1907) ... 
och kraftnsket ... bedrevs hela september. 1908 dogo alla kraftorna 
i skalomsningstiden i juli; på långgrunda strander hittades for varje dag 
hundratals doda. Efter den 11 augusti har veterligen ingen lefvande krafta 
iakttagits nedanfor Torshalla. » (Wennberg 1963). 

Abrahamsson (1969 b) behandler signalkrepsen og dens eventuelle 
fremtid i Sverige. Etter hans mening er signalkrepsen likeverdig med 
flodkrepsen på enkelte punkter og verdifullere på andre. Dette gjør at 
man uvilkårlig vil si at det er ikke så farlig om vår flod kreps dør ut, 
når vi har den vestamerikanske signalkreps i bakhånd. På grunn av de 
positive uttalelser om signalkrepsen kan det også tenkes at man i NorO'e 
vil forsøke seg på utsetting av denne krepsearten før det er nødvendig. 
yi skal da være klar over at med det samme vi slipper signalkreps ut 
I et norsk vann, vil vi høyst sannsynlig ha introdusert krepsepesten hos 
oss. Unestam advarer tydelig mot at man introduserer signalkreps i vann 
hvor det er kreps fra før. Dette henger sammen med at man flere steder 
har kunnet iaktta at straks tilsynelatende frisk signalkreps kommer 
i kontakt med flodkreps, dør flodkrepsen av pest. Signalkrepsen kan 
tilsynelatende være smittebærer uten at soppen kan påvises i den, uten 
ved en meget inngående undersøkelse. Hvis vi ikke vil satse på å utrydde 
vår egen kreps for så å introdusere signalkrepsen, må vi være klar over 
at innføring av levende signalkreps til Norge innebærer alvorlig risiko 
for å bringe krepsepesten inn i landet. 
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Skal vi summere opp vår status når det gjelder krepsepest, er den 
enkel: Vi har en verdifull krepsebestand som sikkert kan økes. Til i daO' 
er ikke krepsepest påvist i Norge. Gjennom «Lov om tiltak mot sjuk~ 
dommer hos ferskvannsnsk av 6. desember 1968» har myndighetene 
hjemmel for å stoppe de farligste potensielle spredere av pesten, som: 
1) ~iskere og turister som transporterer redskaper og båter fra sjø til sjø, 
2) Importører av levende kreps for omsetning som mat, 3) «vassdrags
forbedrere» som vil sette ut nye arter. 

Dette høres alt vel og bra ut, men det er allikevel visse men: Krepse
pesten kan allerede være blitt overført til enkelte vassdrag i løpet av 
denne sommeren, og da er vi allerede på defensiven. Lover og forskrift er 
er ikke nok; det må også føres kontroll, og den nye trussel gjennom 
båter på hjul må tas alvorlig. Kontroll er ikke nok alene, det må oO'så 
drives opplysning og propaganda. La oss iallfall få slippe å høre fra f~lk 
som burde vite bedre, at «det er ikke så farlig». Her står vi virkelig i en 
posisjon hvor situasjonen kan forandres fra hvit til svart på samme korte 
tid som den har blitt det for andre krepseeiende land. Tro heller ikke 
på at «vi har så meget rent vann i Norge at det ingen fare er for nske
sykdommer», slik det ble sagt under stortingsdebatten om loven som 
skal hjelpe oss. Rent vann er snart en myte i landet vårt, 00' det hjelper 
ikke i noe tilfelle mot krepsepest. '" 

SUMMARY 
Aphanomyces plague in Crayfish - Can we avoid it in Norway? 

The .Aphanomyces plague in Crayfish is not vet recorded in Norway. The paper 
summanzes facts about the plague and points out the different ways in which infection 
can be transmitted to lakes populated with crayfish. Special attention is drawn to the 
easy transportation of boats by means of trailers from country to country and from 
lake to lake within a country. It is urgent that recent restrictions imposed on this 
traffic be made widely known and that the regulations be rigidly enforced in order 
to protect our stocks of crayfish and freshwater fish from being exposed to new diseases. 
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Zoologisk museum 
Sa rsgt. 1, Oslo 5 
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Bekjempelse av sjukdommer 
hos ferskvannsfisk 
Fra 1. juli 1969 gjelder nedenstående bestemmelser om bekjempelse nv sjuk
dommer hos ferskvannsfisk. Med ferskvannsfisk forstås her ogsl", laks, sjøaure, 
sjørøye, regnbueaure og ferskvannskreps. 

Det er forbudt å innføre levende ferskvannsfisk og levende rogn av slik fisk. 
Forbudet omfatter inntil videre ikke fisk som holdes i stueakvarier. 

Det er også forbudt å innføre 
død, ukokt ferskvannskreps , 
fiskefor som inneholder rå ferskvannsfisk eller rått avfall av slik fisk 
samt emballasje brukt ved transport av ferskvannsfisk og rogn av slik fisk. 

Veterinærdirektoratet avgjør hvilke fiskeslag, fiskeprodukter, varer eller gjen
stander som går inn under forbudet hvis det ved innførselen oppstår tvil om dette. 

Veterinær direktoratet kan dispensere fra innførselsforbudet og fastsette v ilkår 
for innførsel. Det kan bestemme at levende fisk og rogn m.v. som tillates innført, 
skal undersøkes og eventuelt undergis spesiell behandling ved innførselen og 
gjøres til gjenstand for særskilt kontroll etter innførselen. 

Importøren plikter å dekke alle utgifter som er forbundet med innførselen og 
etterfølgende kontroll. 

Til fangst av kreps er det forbudt å nytte utstyr som tidligere har vært brukt 
utenfor landets grenser. 

For øvrig er det ikke tillatt å nytte fiske- og fangstutstyr (også vadeutstyr, gummi
støvler m.v.) som har vært brukt ved ferskvannsfiske utenfor landets grenser 
hvis utstyret ikke er blitt betryggende desinfisert. Det samme gjelder fiske- og 
fangstutstyr som har vært brukt i norsk vassdrag hvor det er påvist fiskesjukdom 
som kommer inn under lov av 6. desember 1968 om tiltak mot sjukdommer 
hos ferskvannsfisk. 

Veiledning i utførelsen av desinfeksjonen vil på anmodning bli gitt av fiske
patologen, Veterinærinstituttet, Oslo. 

Dersom det av publikum blir iakttatt forhold ved ferskvannsfisk som tyder 
på at den er angrepet/død av sjukdom, bes melding om funnet straks gitt til 
distriktsveterinæren. 

Det er forbudt å utby til salgs, selge, gi bort, kjøpe, ta imot eller sette ut levende 
ferskvannsfisk eller levende rogn av slik fisk når fisken (rognen) er eller kan 
fryktes å være angrepet eller smittet av sjukdom som nevnte lov gjelder for. 

Landbruksdepartementet 

Innrykket av Statens informasjonstjeneste 
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Litt om takseringshastighetens innvirkning på 
oppdagelsessjansen ved fugletaksering 

T ORE SLAGSVOLD 

To granskogfelt i Sørkedalen ved Oslo ble taksert våren 1968 for 
å danne et bilde av takseringshastighetens innvirkning på oppdagelses
sjansen. Med takseringshastighet menes den gjennomsnittlige fart man 
har holdt ved taksering gjennom et felt. 

Beskrivelse av feltene 
Felt I (200 X 200 m) er beskrevet tidligere (Fremming & Slagsvold 

1966 og 1967). Det var bare små forandringer fra 1966, noen få graner 
ble hogd og fjernet. Det andre feltet (som tidligere ikke er omtalt) 
betegnes felt III og måler 400 X 200 m. Høydeforskjellen mellom høyeste 
og laveste punkt er ca. 50 m. Dette felt ligger i en åsside som heller 
mot Sø, slik at de lengste sidene er parallelle med kanten av et jorde. 
En lite trafikkert vei skiller feltet fra jordet. Feltet er dominert av ca. 
30- 40 år gammel granskog, men det er også flere glenner og åpne partier 
med yngre trær. Det er mange steinskjær og urer på feltet. Innerst er det 
enkelte spredte småbjørk og rogn, og disse vokser ganske tett ned mot 
veien. Ellers er skogbunnen på feltet dominert av gras, bregner, mose, 
blåbær, maiblom og skogstjerne. Det er også en del geitrams, bringebær, 
trollhegg og gaukesyre. 

24/3 1968 ble det satt opp 22 småfuglkasser på felt III plassert 2,3-
4,7 m over bakken. 

Allerede 30/4 var store deler av felt I bart og det meste av felt Ill , 
men de siste snøflekkene smeltet ikke før 17/5 på felt I og 10/5 på felt Il! 
på grunn av kjølig vær utover i mai. 

Metoder 
Feltene ble delt opp i kvadrater med 40 m lange sider, og hjørnene 

ble merket med bånd og nummer. Det ble taksert ved å følge spesielle 
rader fra merke til merke. På felt I ble to faste, forskjellige takseringsruter 
fulgt, rute A og B av forskjellig lengde. Tilsvarende to ruter C og D ble 
fulgt på felt Ill. Tabell 1 gir en oversikt over når takseringene ble gått, 
hvilken rute som ble fulgt, lengden av denne og hastigheten, som ble 
holdt så jevn som mulig gjennom. hele feltet. Som tidligere ble det 
anvendt en observasjonsgrense på 80 m (Fremming & Slagsvold 1967). 
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Hver taksering i tabell 1 ble gått slik at halvveis i takseringen var 
det 108 min. til solnedgang for Oslo. For å få et grunnlag for beregning 
av populasjonen på felt I ble det dessuten gått 5 takseringer 30/5, hver 
på 84 min. i tidsrommet fra kL 0200 til kL 1124. Takseringer som varer 
like lenge, kan utføres på forskjellig måte ved at takseringsruten legges 
slik gjennom området at lengden av den og dermed takseringshastigheten 
varieres. For å danne et bilde av hvilket valg av rute som vil være gunstig 
for å oppnå høy oppdagelsessjanse på felt III på takseringer som varer 
ca. en time ble det gått 4 takseringer på felt III som alle startet 210 min. 
før solnedgang for Oslo og varte i 64 min. For å klargjøre oppdagelses
sjansens variasjon i løpet av takseringsperioden 17 /5-16/6 ble det gått 
6 takseringer med samme rute (D) og hastighet som taksering 4 i tabell 1 
(felt Ill) og til tilsvarende tid, idet alle begynte 150 min. før solnedgang 
for Oslo. 

Temperaturen er ført opp i tabell 1 og ble avlest rett etter hver 
taksering på fritthengende termometer som var plassert i skygge ca. 
1,4 m over bakken på feltet. Det var forholdsvis stille, pent vær på 
alle takseringene. 

Resultater 
For å gi et bilde av populasjonen i feltene på den tid takseringene 

ble gått, er ført opp i tabell 2 den beregnede tetthet pr. km2 av syngende 
hanner og hver enkelt arts dominans i forhold til det totale antall syngende 
hanner i feltet. Verdiene er beregnet etter sjekkmetoden (Seierstad et 
al. 1965) ut fra de 29 takseringene. Tallene for gråtrost bygger på reirfunn. 
D en gjennomsnittlige oppdagelsessjanse på felt I var 0,31 og på felt III 0,29. 

Felt I 
Area I 

Felt III 
Area HI 
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Tabell 1 
O versikt over takseringene som ligger til grunn for fig . 1 

List of the surveys presented in Fig. l 

Taks . D ato Klokkeslett Taks. Lengde Hast . 
nr. rute (m) (m/ time) 

Survey Date T ime Survey Length Speed 
No. track m/h 

1 7/6 1917-20 13 A 1400 1500 
2 8/6 1926-2008 A 1400 2000 
3 11/6 1926-20 14 B 800 1000 
4 12/6 1939-2003 B 800 2000 
5 13/6 1944-2000 B 800 3000 

1 21 /5 1822-2006 C 2600 1500 
2 22/5 1845- 1947 C 2600 2500 
3 23/5 1755-2043 D 1400 500 
4 24/5 1839-2003 D 1400 1000 
5 25/5 1855-1951 D 1400 1500 
6 27/5 1906-1948 D 1400 2000 
7 30/5 1915-1948 D 1400 2500 
8 2/6 1924- 1952 D 1400 3000 
9 6/6 1933-1954 D 1400 I 4000 

Temp. 
(0C) 

13 ,8 
10,5 
13,9 
18,0 
18,0 

5,9 
10,5 
11,0 
12,2 
12,0 
10,2 
16,1 

ca. 18 
13,2 

o.e 

O," 

0.2 

0,6 

0.4 

0,2 

Rut~ Survey Irack: 

----~~" 

A 
B- ' - ' -
c----
0---

~~----:--.------'-
"- - " - - - - 0 _ . 

m/ti me hour 1000 2000 3000 

Fig. 1. 
Oppdagelsessjansen (p c·verdiene) av takseringene i tabell 1 avmerket i forhold til den 
anvendte takseringshastighet. Det er trukket linjer mellom punkter som svarer til 

takseringer med samme rute (jfr. teksten). 
The discovery chance (p c) from the counts in TabLe 1 plotted in relation to the survcy speed. 

PLots from each survey track are connected (A, B, C, D). 

Rute Su r v ey track : 
A · 
B- ' - ' 
C----
0---
0---

4000 

14!e 
Dato Doy 20/5 25/5 30/5 416 

Fig. 2. 
Oppdagelsessjansens va riasjon i lopet av takseringsper iodcn 17/5- 16/6 (tykk strek) 
bygd på 7 like lange takseringer på felt Ill . På disse takseringene ble samm.e rute (O) 
fu lgt, og tidspunktet for hver taksering i forhold til solnedgang var hver gang det samm.e 
(jfr. teksten) . il c·verdiene av takseringene i tabell 1 er også avmerket p å de datoer 
takseringene ble gått. Det er trukket linjer mellom punkter som svarer til takseringer 

med samme rute (tilsvarende fig . 1). 
Thc vmiation in p c during the cenSI{S period May I7- llme 16 (heavy linc), based on 7 eqllul 
COl!1ltS in area 111. All thcse counts followed the salIlC survey track (D); in relation to slLllset, all 
counts were tal<en at the same time. The p c values from the counts in TabLe I are also plotted 
on the COILllting dates. As in Fig. I, plots from each survey track (A, B, C, D.) are cOllnected. 
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Tabell 2 
~eregnet te~het av syngende hanner, dd/km', i feltene for hver art, ut fra uttrykket : 

A . 1-;- (1 -;- p c)n (se Seierstad et al. 1965), hvor Y = totale antall oppdagede syngende 

hanner; A = arealets størrelse; Pc = oppdagelsessJ'ansen' n - allt" ll t k . T 11 f . b • . ' - , n a sermger. 
a ene o~ gratrost ~gger pa relrfunn. Artenes dominans i prosent er ang itt. 

ge~slty ~f SLnf~g9~~a)le~m the areas for each species, caLculated from elte l1Ientionecl eqtlQtion 
A el~ta . et a . : = total num ber of discovered males; A = extension of the squares' 
p c - dlscovery chance; n = nwnber of counts. The nwnber of fieldfares are based on nest; 

observed Per cent dominance of each spec'es' . t lS gwen. 

Art 

Trekryper 
Certhia familiaris 

Gråtrost 
Turdlls pilaris 

M åltrost 
Turdus philomelos 

Rødvingetrost 
Turdus iliacus 

Svarttrost 
Turdus merula 

ødstrupe R 
E ri thactlS rubecula 

unk M 
S ylvia atricapilla 

agesanger H 
S ylvia borin 

L 
P 

øvsanger 
hyllascopus trochilus 

F 
R 

uglekonge 
egulus regultlS 

vart-hvit fluesnapper S 
M tlscicapa hypoleuca 

rnspurv le 
P runeIla modu laris 

repiplerke T 
A nthus trivialis 

tær S 
St urnus vulgaris 
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Felt I (n -

Areal 

y Pc (A) 
(km') 
Square 

1 0,2 O 0,0400 

5 0,3 6 0,0400 

7 0,41 0,0400 

3 0,28 0,0400 

1 0,20 0,0400 

- - -

- - -

- - -

2 0,50 0,0384 

- - -

6 0,32 0,0432 

- - -

- - -

10) Area I Felt III (n = 

Areal 
d d / Dom. y Pc (A) 
km' % (km') 

Square 

28 2,0 - - -

275 19,2 

127 8,9 2 0,2 2 0,0768 

176 12,3 4 0,08 0,0784 

78 5,5 3 0,21 0,0816 

28 2,0 4 0,21 0,0816 

- - 2 0,19 0,0800 

- - 1 0,37 0,0848 

- - 8 0,45 0,0880 

52 3,6 5 0,21 0,0784 

- - 5 0,17 0,0800 

142 9,9 7 0,25 0,0848 

- - 2 0,21 0,0832 

- - 2 0,26 0,0816 

19) Area 11l 

do' / Dom. 
km' % 

- -

- -

26 3, 1 

64 7,6 

37 4,4 

50 5,9 

25 3,0 

12 1,4 

91 10,8 

65 7,7 

64 7,6 

83 9,8 

24 2,8 

25 3,0 

Grønnfink 
Chloris chloris 

Bokfink 
Fringilla coelebs 

Bjørkefink 
Fringilla montifringilla 

Gulspurv 
El1Iberiza citrinella 

4\ 0,18 0,0400' 

9i 0,31 0,0400 

6 0,17 0,0400 

116 8, l 2' 0,11 0,0816 28 3,3 

231 16,1 20 0,35 0,0880 227 26,9 

178 12,4 

~~ ____ I_-~~ 0,0864 ~~ 
Total. ... . . ..... I 1431 100,0 I 844 100,0 

Grønnsisik sang på 7 av de 10 takseringene på felt I og på 10 av de 
19 på felt Ill. Arten var vanskelig å tetthetsbestemme og er derfor ikke 
tatt med i noen av beregningene. Arter som sang på feltene, men som 
ikke viste seg stasjonære, var svart-hvit fluesnapper , løvsanger og gjerde
smett på felt I. Disse sang bare på en av takseringene. På felt III sang 
dompap og kjøttmeis på to takseringer og bjørkennk på en (bjørkennk 
ble funnet hekkende på felt I). 

I ngur 1 er oppdagelsessjansen avmerket for de stasjonære hannene 
(ikke gråtrost) beregnet for hver taksering som er oppført i tabell 1, 
i forhold til den anvendte takseringshastighet. Det er trukket linjer 
mellom punkter som svarer til takseringer med samme rute. 

Oppdagelsessjansen har vist seg å variere blant annet med tidspunktet 
på døgnet, med været og med årstiden (Fremming & Slagsvold 1966 
og 1967). Takseringene (i tabell 1) ble derfor gått slik at variasjonen i pc 
mellom disse takseringene på grunn av værforhold og tid på døgnet ble 
antatt å være minst mulig. Oppdagelsessjansen varierte fra dag til dag 
utover våren. I ngur 2 er det trukket opp en kurve gjennom pc-verdiene 
for de 6 like lange takseringene på felt III som er gått med samme rute 
(D) og til tilsvarende tid. Det er også tatt med taksering 4 (24 /5). Verdiene 
viser at oppdagelsessjansen avtok noe utover i perioden 17/5-16/6 på 
felt Ill. Dette må tas hensyn til når ngur 1 betraktes. I ngur 2 er det 
derfor også ført opp pc-verdiene av takseringene i tabell 1 (de samme 
verdier som er avmerket i ngur 1) i forhold til den dato hver taksering 
ble gått. Det er også her trukket linjer mellom punkter som svarer til 
takseringer med samme rute (tilsvarende ngur 1). Det går fram at pc 
avtok noe mer ved økingen i takseringshastigheten enn tilsvarende 
variasjon i oppdagelsessjansen fra dag til dag. Kurven for felt III (ng. 2 
tykk strek) hvor takseringene ble gått med konstant hastighet 1000 
m /time, ligger hele tiden over kurven for samme felt, rute D, hvor 
hastigheten ble økt fra taksering etter 24 /5, da hastigheten ble større enn 
1000 m /time. Materialet er lite, men resultatene antyder altså at opp
dageIsessjansen avtar noe med økende takseringshastighet. 

Verdiene viser imidlertid at til tross for variasjonen i pc fra dag til 
dag, var for eksempeloppdagelsessjansen bare ca. 25 % lavere på felt III 
på den 6. taksering (tabell 1) enn på den 4., enda hastigheten ble økt 

199 



til det dobbelte , fra 1000 til 2000 m /time. Den avtok bare ca. 24 % 
ved hastighetsøkingen fra 2000 til 4000 m /time (taksering 6 og 9). 

Av figur 1 og tabell 1 sees at pc var omtrent den samme på felt III 
på taksering 1 og 5 og på 2 og 7, til tross for at den anvendte tid var mye 
lenger på 1 og 2 enn henholdsvis 5 og 7. Dette viser at rute D på 1400 m 
er gunstig for høy pc. 

Oppdagelsessjansen for de 4 like lange takseringene på felt Ill , som 
alle startet 210 min. før solnedgang for Oslo, ble 0,09 (11 /6), 0,23 (12 /6), 
0,19 (13 /6) og 0,20 (15 /6). Det ble gått forskjellige takseringsruter slik 
at lengden og hastigheten ble henholdsvis ca. 2600 m og 2400 mIt, 1600 m 
og 1500 mIt, 1200 m og 1100 mIt, 1000 m og 900 m It. Verdiene 
antyder at hvis et felt av denne størrelse skal takseres i løpet av ca. en 
time, vil en slik takseringsrute som gir en hastighet på ca. 1500 m/time, 
være gunstig for høy pc. 

SUMMARY 
The affect of survey speed on the discovery chance in hird surveys 

A censu s of passerines was undertaken in two spruce forest areas (I 200 X 200 m, 
III 400 X 200 m) in Sorkedal near Oslo in spring 1968. 

The p urpose was to check whether the speed of the observer affects the discovery 
chance. 29 counts were taken, all in fine weather. Density and dominance of singing 
males were calculated after the check method (Seierstad et al. 1965), cf. Table 2. In 
each area two survey t racks of different lengths were fo llowed (cf. Table l) , and the 
observation distance was as earlier 80 m (Fremming & Slagsvold 1967). 

Methods and results are seen from Tables l , 2 and Figs. 1, 2. The results indicate 
that il c decreases with increasing speed. 

In area III the survey track D is favourable for attaining a high il c, which is about 
as high as:with the longer track C with the same speed (Table l , Fig. 1). Consequently 
about the same il c is attained in spite of the shorter time used . 

The values of il c indicate that a track with a speed of about 1500 m/ hour is favourable 
for attaining a high il c in a one hour's survey. 
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Bestandsendringer hos heilo, Pluvialis apricaria, 1963-67 

HENNING DUNKER 

Innledning 
Sommeren 1966 ble det i flere deler av Norge iakttatt «uvanlig mye» 

heilo, Plttvialis apricaria. Med bakgrunn i disse opplysningene skal det 
her omtales årlige observasjoner av heilo ved Sjåvann i Telemark 
1963- 1967. Deretter følger forsøk på å forklare en uvanlig tett h eilo
bestand ved Sjåvann i 1966. 

En takk rettes til forskningsstipendiat Ivar Mysterud, Oslo, som har 
bidradd med verdifull kritikk av manuskriptet. 

Materiale og metoder 
Det undersøkte området utgjør 31 km2 rundt Sjåvann (59 0 50' N -

10 50' W Oslo) rett vest for Tinnsjø. Området ligger i et fjellmassiv 
som i nord grenser mot H ardangervidda. I det undersøkte området 
varierer høyden over havet fra 894 m (Sjåvann) til 1115 m (Storefjell). 

Heiloen er avhengig av åpent lende, grovt karakterisert som myr- og 
lyngmark hvor tre- og buskvegetasjon mangler. I det undersøkte området 
er åpent lende av denne type begrenset til 5 relativt isolerte myrområder 
og h øydedrag på tilsammen ca. 5 km2 (merket A-E på oversiktskartet 
fig. 1 og i tabell 2). Disse potensielle heilo-biotoper kan regnes som 
fullstendig dekket ved observasjoner alle 5 år. Da det gjelder såvidt 
små områder, og en så lett oppdagbar art, var det mulig å dekke biotopene 
tilfredsstillende uten metodisk taksering. Som angitt i tabell 1, varierer 
tidspunktet for observasjonene noe fra år til år . Sikker hekking er ikke 
påvist noen av årene, m en visse heilo-par hadde en adferd som klart 
indikerte at de hadde kull innenfor et begrenset område. Heilo-par med 
en slik adferd vil i det følgende bli betegnet som «territoriale» par. 

I første h alvdel av juli 1963 ble ett territorialt par observert på en 
kolle i sørskråningen av Storefjell. I første halvdel av juni 1964 ble 2 
individer observert på Digermyr, og i siste halvdel av juni 1965 kun ett 
individ på en setervoll ved østbredden av Sjåvann. I siste halvdel av 
juli 1966 ble det, foruten en rekke enkeltindivider, registrert 4 territoriale 
par i området; hvorav 3 på nordsiden av ] ønnebufjell i myrområdene 
ned mot Sjåvann. I slutten av juli 1967 ble det, foruten noen enkelt
individer, registrert 2 territoriale par i området: ett i myrområdene på 
nordsiden av ]ønnebufjell og ett i sørskråningen av Storefjell (jfr. fig. 2). 

I 1966 ble det iakttatt «uvanlig mye» heilo på Hardangervidda 
(G . Lid pers. medd.) ; i fjelltraktene ved Vågå i Gudbrandsdalen (S. 
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Fig. l. 
Oversiktskart over undersøkelsesområdet (31 km') rundt Sjåvann i Telemark. Områder 
de kket av tre· og buskvegetasjon er skravert (felter A - E, se tekst). Indeks 3-7 

a ngir årene 1963-1 967 . 
Survey map show ing the investigated area (31 km') around Sjåvann in Telemark . Areas 
cOtlered b)' tree and bush tlegeta tion are shaded. Potemial habitats for Golden PI over (A to E) 

are bogs and bare hills (cf. Fig. 2). Index 3-7 designates the years 1963- 1967. 
O individer observert, individuals observed, () sannsynlig territoria lt par 

presll1nably ten'itoria l pair, • territorialt par territorial pair. 

Løehen pers. medd.) og på Børgefjell i Nordland (M. Wiika pers. medd.). 
I tillegg viser trekkobservasjonene fra Akerøya ornitologiske stasjon en 
tendens til flere heilo-observasjoner i 1966 enn de foregående år (G . Lid 
i brev). Bestanden i Fokstu-området (Kværne 1966) og i Røros-traktene 
(H. Ødegaard pers. medd.) syntes for øvrig å være «normal». 
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Tabell 1 
Populasjonen av heilo i Sjåvann·området, Telemark, 1963- [967, 

målt som antall sikre territoriale par pr. km' (jfr. teksten) 
T/,C population of Golden Plover in the Sjåvann area, Telemark, 1963-1967, 

measured as the num ber of territorial pairs per km2 

Ar Year Dato Date I Areal Area km' I Par Pairs/km2 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

8/7- 14/7 
2/6-13/6 

25/6- 2/7 
19/7- 24/7 
26/7-29/7 

Resultater og diskusjon 

5.0 

0.2 
0.0 
0.0 
0.8 
0.4 

Som det fremgår av oversiktskartet og tabell 1, syntes det i juli 1966 
å være en invasjonsartet opptreden av heilo i Sjåvann-området. Også 
i 1967 var det mer heilo i området enn det «normale» for de første 
3 årene i 5-årsperioden. Selv om det i noen tilfeller var vanskelig å avgjøre 
hvorvidt et heilo par var klart territorialt eller ikke, og de åpenbart 
territoriale par ikke nødvendigvis har hekket, avviker observasjonene 
i 1966 klart fra de foregående år . 

Ut fra flateinnholdet av de myrområder og høydedrag som mangler 
tre- og buskvegetasjon, er det gjort et forsøk på å beregne tettheten av 
territoriale par; både for totalarealet (Tab. 1), og for de individuelle 
biotoper i 1966 (Tab. 2). De arealer som ligger til grunn for beregningene, 
omfatter visse terrengstrukturer som ikke kan regnes å tilfredsstille 

c 

Fig. 2. 
Temporært benyttede heilo· biotoper i Sjåvann·området, Telemark. Parti fra biotopene 

Digermyr (B) og Storefjell (C) (se Tab. 2). 
T elll/Jorary used habitats of Golden Plover in the Sjåvann area, T elemark. View from the 

habitats Digermyr (B) and Storefjell (C) (see Table 2). 
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Tabell 2 
Temporære (midlertidige) heilo-biotoper i Sjåvann-området, Telemark, 1966 

T emporary habitats of Galden Plover in the Sjåvann area, Telemark, 1966 

Område I Lokalitet I Høyde over havet I Areal I Par 
Site Locality Meters above sea leve! Area km' Pairs/ km' 

A Sjåfjell 1030- 1074 0.6 0.0 
B Digermyr 990 0.6 (1.7) 
C Storefjell 1020-1 115 0.9 0.0 
D Myr (Bog) N Torvelinut 930 0.3 3.3 
E ]ønnebufjell 900-1085 2.6. 1.2 

heiloens biotopkrav, bl.a. enkelte topper m ed svært sparsom vegetasjon. 
Dette tatt i betraktning må man kunne anslå tettheten i 1966 til nær 
1 par pr. km2 for totalarealet på 5 km2

• 

Etter det som ovenfor er sagt, kan en slå fast at det ved Sjåvann 
i juli 1966 ble registrert en populasjon av heilo som syntes å være av 
temporær (midlertidig) karakter, og med en tetthet nær den man kan 
finne i mer optimale bioto)er (se bl.a. BaO'ge et al. 1963 00' Alm et al 
1966). '" '" . 

Som det fremgår av tabell l, ble enkeltindividene i 1964 00' 1965 
?b~ervert i juni, ~ens «invasjonen» i 1966 (og delvis 1967) ble re~istrert 
l Siste halvdel av Juli. Dette innebærer muligheten av at det også i juli 
1963- 1965 kan ha foregått et sent innrykk av heilo fra andre områder 
fortrinnsvis Hardangervidda. Ifølge Steiniger (1959) opptrer det i juni/juli 
heilo som hevder «skinnrevir» uten å hekke; vesentlig individer som 
har forlatt flyvedyktige unger på den egentlige hekkeplassen. Flyve
dyktige unger i midten av juli forutsetter imidlertid egglegging i første 
halvdel av mai. Så tidlig egglegging kan ansees som utelukket på Har
dangervidda. Følgelig må et eventuelt juli-innrykk i Sjåvann-området 
bestå av fugl som overhodet ikke hekker, eller som har mislykket i 
å hekke på Hardangervidda. 
. . S~r man bort fra muligheten av at alle de observerte par i området 
l Juli 1966- 1967 har hevdet «skinnrevir», og godtar en temporær, 
hekkende populasjon av heilo, kan dette ha en forklaring i forkortet 
trekk (se bl.a. Palmen 1874, Lønnberg 1934, 1935, og Otterlind 1954). 
Myrsnipen, Calidris alpina, ankommer til hekkeplassen kort etter at 
døgnmiddeltemperaturen på jordoverflaten overskrider 0° C: «The de
pendence of arrivals on the 0° C isotherm is understandable, since it ensures 
the availability of snowless and non-frozen feeding areas at the nesting sites» 
(Soikkeli 1967 p. 162). Det synes ikke urimelig om en lignende temperatur
avhen~igh~t .også gjelder for heiloen, som lik myrsnipen har sitt nærings
søk pa og l Jordoverflaten. Som det sees av fig. 3, var det ivårmånedene 
1966 en periode med markert varmeunderskudd. Dette kan ha stoppet 
deler av populasjonen før den nådde Hardangervidda, 00' derved ført 
til kolonisering av det lavereliggende Sjåvann-området. '" De m åneds
middeltemperaturer som fremgår av fig. 3, er målt på Haugastøl vær
stasjon 988 m o.h. (60° 31' N - 02° 51' W Oslo). Temperaturforholdene 

på Haugastøl kan stort sett sies å være representative for fjelltrakter 
også sør for Haugastøl (Meteorologisk institutt i brev). 

Opplysningene om «uvanlig mye» heilo i fjelltrakter hvor heiloen 
normalt opptrer som vanlig rugefugl, kan imidlertid antyde en fluktuasjon 
(bestandsendring) i større målestokk; med den mulige konsekvens at 
også marginale biotoper (<<utkantbiotoper») er tatt i bruk. Temporær 
oppfylling av mindre optimale områder er tidligere kjent bl.a. i popula
sjoner av myrsnipe, hvor årlige fluktuasjoner er mest synlige nettopp 
i de marginale biotoper (Soikkeli 1967). Det synes rimelig å anta at 
Sjå vann-området, som lavereliggende grenseområde til Hardangervidda, 
representerer en slik marginal biotop. 

U ten å gå nærmere inn på årsaksforholdet bak fluktuasjoner i popula
sjon av småvadere, kan det kort nevnes at middeltemperaturen i hekke
sesongen åpenbart er av betydning for ungeproduksjonen (Holmes a,b), 
og i det minste for visse arter kan ha sammenheng med slike fluktuasjoner 
(Soikkeli 1967). Men muligheten er også tilstede for en forskyvning av 
populasjoner ; hvor opphopning aven tett bestand i et område har 
skjedd på bekostning av populasjonene i andre fjellområder . 

Summarisk kan en si at den temporære kolonisering av Sjåvann-om
rådet i 1966 bør sees i sammenheng med opplysningene om en uvanlig stor 
populasjon på Hardangervidda og i andre fjelltrakter samme år. Det 
synes derfor mest nærliggende å betrakte populasjonen ved Sjåvann 
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Fig. 3. 
Måneds-middeltemperaturer i 1966 for Haugastøl værstasjon 988 m o.h. 

60° 3 1' N - 02" 51' W Oslo) sammenlignet med normalen 1940-60. 
Monthly mean temperatures in 1966 at Haugastiil weather station 988 m altitade 

(60° 31' N - 02° 51' W Oslo) compared with the normal 1940-60. 
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i 1966 som et overskudd aven større fluktuasjon, eller eventuelt forskyv
ning av populasjoner i sentrale fjellområder; og som et eksempel på 
temporær oppfylling av marginale biotoper. 

SUMMARY 
Fluctuations in a population of Golden Plover, Pluvialis apricaria, 1963-1967 

In the summer 1966, «unusually large numbers» of Golden Plover were seen in 
various mountain areas of Norway: at the Hardangervidda , South Norway; at Vågå 
in Gudbrandsdalen, South Norway; and at Borgefjell, North Norway. 

The author has made yearly observations of Golden Plover in a 3 l km 2 large area 
around the lake Sjåvann in Telemark 1963-1967. The area is situated mainly in the 
birch region, as a small part of a larger mountain massif dose to Hardangervidda in 
the north . Potential habitats of Golden Plover in this area seem to be naturally restricted 
to 5 relatively isolated bog areas and hill tops where tree and bush vegetation is lacking. 

During June 1964 and June 1965 altogether 3 single individuals of Golden Pl over 
were observed in the Sjåvann area. In July 1966, however , there seemed to be an 
invasion-like occurrence of Golden Plovers in the same area, with a dens it y roughly 
calculated to approximately one territorial pair per km 2 assumed potential habitat 
of Golden Plover. However, no certain evidence of breeding was found. 

Some ecological factors which may explain a temporary colonization of the Sjåvann 
area in 1966 are discussed. It seems most reasonable to consider the population around 
Sjåvann in 1966 as an example of a temporary use of marginal habitats. A period with 
unusually low temperatures in early spring may possibly have caused abbreviated 
migration, and thus resulted in a colonization of the Sjåvann area, which is situated 
at a lower altitude than Hardangervidda where the Golden Plover normally breeds. 
However, the temporary colonization of the Sjåvann area ought to be considered in 
connection with the unusually large population at Hardangervidda , and thus more 
probably as part of a large-scale fluctuation or displacement of populations in central 
mountain areas. 
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Universitetet, Blindern 
Oslo 3 

LITTERATUR 
Alm, B., Myhrberg, H. , Nyholm , E. & Svens on, S . 1966 : Densities of birds in alpine 

heaths. Vår Fågelviirld 25: 193- 201. 
Bagge, P ., Lehtovuori, M . & Lindqvist, O. 1963 : Havaintoja Inarin ja Enontekion 

Lapin linnustosta kesiillii 1961. Omis {enn. 40: 2l- 31. 
Bruun, L 1962: The Air T emperature in Norway 1931-60. Det Norske M eteorologiske 

Institutt. Oslo. Mimeo: X, l. 
Holmes, R. T. 1966 a: Breeding ecology and annua I adaptations of the Red·backed 

Sandpiper (Calidris alpina) in northcrn Alaska. Condor 68 : 3- 46. 
- 1966 b : Feeding ecology of the Red·backed Sandpiper (Calidris alpina) in arctic 

Alaska. Ecology 47: 32-45. 
Kværne, M . 1966 : Sommeren ·66 i fuglereservatet på Fokstumyra. Norsk Natur 2: 

LOO- I03 . 
Lønnberg, E. 1934 : Om forkortad och forliingd flyttning. Fauna Flora, Upps. 29 : 

193-202. 
- 1935 : Svenska {åglars jlyttning. Stockholm. 
Otterlind, G. 1954: Flyttning och utbredning. Ett bidrag till kannedomen om den 

skandinaviska fågelfaunans utbredningsdynamik. Vår Fågelviirld 13: 1- 31, 83- 113, 
147- 167 og 245- 261. 

Palmen, J . A. 1874 : Om {åglarnas jlyttningsviiger. Helsingfors. 
Soikkeli, M. 1967 : Breeding cyde and population dynamics in the dunlin (Calidris 

alpina). Annls. zooL {enn. 4: 158- 198. 
Steiniger, F. 1959: Sitert p. 344 i Hanstrom, B. m.fl.: Djurens viirld 9. Malmo 

(Forlagshuset Norden). 571 pp. 

206 

Finseområdets terrestre molluskfauna 

TORSTEIN SOLH0Y 

Innledning 
Faunistisk sett hører de terrestre gastropoder til de bedre undersøkte 

evertebratgrupper i vårt land. Særlig i det forrige århundret var det stor 
innsamlingsaktivitet, og en rekke faunistiske arbeider ble publisert. Men 
selve hjørnesteinen til vår nåværende viten om utbredelsen av gruppen 
i Norge er F. Øklands (1925): «Die Verbreitung der Landgastropoden 
Norwegens». Her sammenfattes alt som inntil da var publisert, og 
supplert med omfattende innsamlingsreiser gis et nyansert bilde av 
deres utbredelse. Fra fjelltraktene i Syd-Norge oppgir han funn fra flere 
av Bergensbanens stasjoner og fra Dovre (Kongsvoll, ca. 900 m o.h.), 
men det ser ikke ut til at han har hatt tid til å foreta r.oen grur.dig inn
samling i disse områdene. Således oppgis bare 3 arter fra Finse, slik at 
bildet av artsammensetningen blir temmelig ufullstendig. Utover hva 
som finnes hos Økland, foreligger ingen publiserte data fra de norske 
høyfjellsregioner . 

Siden Øklands arbeid ble publisert, er de taksonomiske avgrensninger 
endret for en rekke arter_ Imidlertid er samtlige norske samlinger revidert 
av intendent H. W. Walden, Gbteborg museum. For de kritiske arters 
utbredelse og taksonomiske avgrensning, bygger artiklen på denne 
revisjon. 

Den foreliggende artsliste regner jeg som dekkende for området. 
Nesovitrea petronelIa (Pfeiff.) kan dog ikke utelukkes, da den er påvist 
i høystaudesamfunn nær Hallingskeid st. (1120 m o.h.), 15 km NV Finse 
(Solhøy upubl.). Videre er Limax marginatus Mull. og Deroceras laeve 
(Mull.) påvist i 1968 fra vestre del av Hardangervidda (Ullensvang, 
områder rundt Stavali- Veivann, 1100 og 1250 m o.h.) (A. Fjellberg 
pers. medd.). Med disse forbehold antas artslisten å være representativ 
for en større del av de syd norske fjellmassiv der berggrunnen består av 
kambrosiluriske sedimentbergarter. 

Materiale og metoder 
Materialet er innsamlet i 1967 og 1968 under ekskursjoner arrangert 

av Zoologisk museum, Bergen. Dessuten har jeg velvilligst fått utlånt 
7 tuber innsamlet i 1962 og 1964 av Zoologisk laboratorium, Blindern. 

Som innsamlingsmetode er det lagt mest vekt på sold ing av fø rna
laget (Walden 1955, Andersson 1961 , Valovirta 1968). En del av dyrene 
er også samlet for hand. Det er ikke foretatt kvantitativ estimering, og 
materialet er for lite til å uttale seg om dominansforholdene. 
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Fig. 1. 
Kart over Finseområdet med de undersøkte lokaliteter (1- 7) inntegnet. Prikket : Mørk 
fyllitt . Vertikalt skravert: Grå fyllitt. Hvitt : Granitt. Brutte linjer : Grenser for permanent 

snø/is. H øyder i meter. (Etter Rosendahl 1934.) 
Map of the Finse area Witll the localities (l -7) investigated. Dotted: Dar1, phyllite. V ertically 
hatched : Qrey phyllite. White: Qranite. Stipplcd lines: Permanent snow/ice boundaries. 

H eights in metres. (After Rosenclahl 1934.) 

Beskrivelse av området 
Finseo mrådet (Hoi, Hordaland) må regnes son, en del av øverste 

Hallingdal. Det ligger øst for vannskillet, begrenses i sør av H ardanger
jøkulen og i nord av de mindre snøfonner nord for Gjætarguthaugen 
og Finsesåta (Fig. 1). Sentralt i området ligger Finsevann (1214 m o.h .). 
De undersøkte lokaliteter ligger mellom 1220- 1470 m o.h. Områdets 
alpine karakter vises godt på Fig. 2. 

Fjellgrunnen består delvis av prekambriske eruptiver (mest granitt), 
delvis av kam.bro-siluriske sedimentbergarter (fyllitt) (Goldschmidt 1917, 
Rosendalh 1934). Forvitringen av de sure eruptiver går sent, og for
vitringsproduktene gir et fattig jordsmonn. Fyllitten gir derimot et 
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Fig. 2. 
Vestre del av Finseområdet sett fra Nordre Kongsnut (1576 m o.h .) 8. sept . 1967. 
l forgrunnen sedimentasjonsflaten foran Kongsnutbreen. Mellom denne og Finsevann 
granittområde med fattig vegetasjon. I bakgrunnen fy llittområdet Nordnut (6), lille 

Finsenut (4) , store Finsenut (5), (jfr . lok. på fig. I). 
View of the western part of the Finse area from Nordre Kongsnut (1576 m. a. s. 1.) Sept. 8, 
1967. In the foreground the sedimentation area in front of the Kongsnut glaeier. Between 
this and Finsevann aJL area of granite with paal" vegetation. In the background the phyllite 

area, locs. 6, 4, 5 (cf. Fig. 1). 

gunstig jordsmonn, med høyt innhold av viktige stoffer som bl.a. Ca, 
K, Mg og P. 

De klimatiske data er fra den meteorologiske stasjon Slirå (1300 m o .h.) 
som ligger helt vest i området (Fig. 1). Luftens middeltemperatur 
ligger over 0° C fra slutten av mai til midten av september (Fig. 3) 
(Lufttemperaturen i Norge 1861- 1955, Oslo 1957). Dette skulle gi en 
aktivitetsperiode for de terrestre snegl på ca. 100 dager. Dette må tas 
med store forbehold , da det ut fra middeltemperatur målt 2 m over 
bakken, kan sies lite om de variable mikroklimatiske forhold. 

Midlere årsnedbør er 1083 mm, og den største nedbørmengden 
(160 mm) faller i august (Nedbøren i Norge 1895- 1943, Oslo 1949) 
(Fig. 3). Klimaet må regnes som sterkt humid. Utregning av MAR TON
NES humiditetsfaktor H = N IT + 10) (N : årlig nedbør i mm, T: års
middeltemperatur i C) gir 146. Til sammenlikning kan nevnes at tallene 
for Oslo og Bergen er henholdsvis 37 og 133. 

Vegetasjonen på fyllittområdene er rik på høyere blomsterplanter 
(Samuelsson 1917, Fægri 1967), deriblant en rekke kalkkrevende arter 
(Lid 1963) som Carex capillaris, C. norvegiea, Kobresia myosuroides, 
qymnadenia conopsea, Salix myrsinites, Melandrium apetalum, Minuartia 
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strieta, Parnassia palustris, Dryas octopetala, OxytroPis lapponica, Veronica 
frutieans m. fl. På de sure eruptiver finnes bare kravløse arter som 
Empetrum hermafrodittum, Carex bigelowii, Festuca ovina, Hieracium (coll.), 
Oxyria digyna, Polygonum viviparum, Salix herbacea, Vaccinium uliginosum 
og andre. 

Resultat og diskusjon 
Det er i alt påvist 7 arter terrestre gastropoder innen området (Tab. 1). 

Av disse er Vitrina pellucida (Mull.), Arion subfuscus (Drap.) og Arianta 
arbustorum (L.) tidligere påvist av Økland (1925). 

De skalldekte artene er avhengig av kalsium for oppbygningen av 
sitt skall. En rekke forfattere har påvist sammenheng mellom markens 
innhold av oppløst kalsium og forekomsten av landmollusker (Økland 
1930, Boyeott 1934, Valovirta 1968). Relasjonen er ikke påvist direkte 
ved måling av markens kalsiuminnhold, men ved måling av pH. Grovt 
uttrykt vil et høyt kalsiuminnhold gi en pH-verdi i marken rundt 
nøytralpunktet, mens en reaksjon rundt f.eks. 4,0 indikerer lite fritt 
kalsium (jfr. Låg 1965). Både Øklands (loe. eit.) og ValO\irtas (loe. eit.) 

Fig. 3. 
Midlere månedstemperaturer, midlere m ånedlige nedbørhøyder og snødekkets va righet 

ved Slirå (1300 m o.h.) for normal perioden 1901- 1930. 
Mean monthly temperatures, mean monthly precipitation levels and the duration of the snotu 

cover at Slirå (1300 111 altitude) for the normal period 1901-1930. 
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Tabell 1 
Artenes forde ling innen de undersøkte lokaliteter 

Distriblltion of the species within the loca lities investigated 

Berggrunn 
Rock type 

Lokaliteter 
Localities 

Høyde over havet 
Metres alt. 

Eksponering 
Exposllre 

Jordens pH 
pH in the soil 

Columella columella (Martens) 
Vertigo arctica (Wall.) 
Punctum pygmaeum (Drap.) 
Euconu lus ["lvus (Mull.) 
Vi trina pellucida (Mull.) 
A rianta arbusto1'tn7! (L.) 
Arion subfuscus (Drap.) 

Granitt 
Qranite 

2 3 4 

Fyllitt 
Phy!lite 

5 6 

11230- 1 1300 11400- 1 1350 1 1470 11250-
1300 1460 1380 

1 1 I s Sø SV S 

4,1- 1 - 6,1- 6,8- 6,4- 6,1-
4,6 7,0 7,1 6,8 6,7 

------ ------

- - X X - X 
- - X X X X 
- - - - - X 
- - X X X X 
- X X X X X 
- ( X ) - X X X 
X - - X X X 

7 

1400 

N 

-

---
-
-
-
-
-
-
-

LOKALITETER - l : Sø Finsevann ; 2: NNØ Nordre Kongsnut ; 3: S Sandalsnut ; 
4: Østside lille Finsenut ; 5: V store Finsenut ; 6: Sydside Nordnut ; 7. Nordside 
nordre Kongsnut. 

resultater viser en økning i artsantall og abundans med økende pH-verdier 
opp til intervallet 6,0-6,5. Ved høyere pH er resultatene mer usikre, 
men synes å indikere en synkende tendens. 

Innen Finseområdet kommer sneglenes pH-avhengighet klart frem 
(Tab. 1). Innen lok. 1 (pH 4,1-4,6) kunne det, tross iherdig leting, ikke 
påvises mollusker . Men i materialet fra Zool. lab., Blindern, finnes et 
glass med Arion subfuscus, tatt innen lokaliteten. pH var her 4,8 
(Norderhaug, A. : Vekstekologiska undersokningar vid Finse. 3 -
betygsarbete vid Goteborgs Univ., under utarbeidelse). Prøven er merket 
«kreklingmark» (Empetrum). At A. subfuscus er euryøk m. h. t . substrat, 
stemmer helt overens med observasjoner fra lavlandet. I Hardangerfjord
området er den påvist på substrat med pH fra 3,9 til 7,2 (Solhøy upubl.). 

Lok. 2 består også av granitt, men ved istransport er det iblandet 
fyllitt i løsmaterialet. Fyllittiblandingen synes å være den eneste for
klaring på forekomsten av Vitrina pellucida og Arianta arbustorum. 
A. arbustorum er imidlertid her bare påvist en gang (H. Kauri pers. medd.). 
I lavlandet viser begge arter avhengighet av kalsium (Økland 1930, 
Sol h øy upubl.). 

Lokalitetene 3-6 ligger alle innen fyllittområdet. pH-målingene viser 
en variasjon fra 6,1-7,1. Av de påviste arter synes Punctum pygmaeum 
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(Drap.) å være knyttet til sydsiden av Nordnut. Her forekommet, som 
det eneste sted innen Finseområdet, planteelementer fra det subalpine 
høystaudesamfunn (med arter som Ranunculus platanifolia, Aconitum 
septentritonale, Lactuca alpina m. fl.). Dette indikerer at P. pygmaeum 
krever en høyere temperatur under sin aktivitetsperiode enn de andre 
snegleartene innen området. 

Sneglene vil ikke ha noen jevn utbredelse innen fyllittlokalitetene. 
En rekke faktorer vil virke regulerende på deres forekomst. Kalsium
innholdet i marken vil vise store lokalvariasjoner, avhengig av mineral
sammensetningen. En annen faktor er terrengets h elning. I horisontalt 
terreng vil det pga. den kraftige nedbøren skje en utvaskning av de 
basiske ioner fra de øvre horisonter. Resultatet blir et surt og nærings
fattig markskikt, selv med en gunstig underliggende berggrunn. Videre 
finnes solifluksjonsområder som ved sin ustabilitet er uegnet for mol
lusker. Likeledes vil steder med tynt snødekke være ugunstige. Mark
temperaturen vil her bli for lav om vinteren og umuliggjøre overvintring. 
Omvendt vil for sen avsmelting om sommeren gi en for kort aktivitets
periode. 

Innen lok. 7 er det vanskelig å forklare hvorfor det ikke er påvist 
snegl. Imidlertid kan temperaturen være den avgjørende faktor. Om
rådene på Finse må betraktes som pejus- resp. pessimumslokaliteter for 
sneglene når det gjelder temperatur, slik at små forandringer i lokal
temperaturen kan virke regulerende på utbredelsen. Lok. 7 er den eneste 
nordvendte av de undersøkte lokaliteter. Snøen vil her ligge lenge utover 
sommeren, og frosten vil komme tidlig om høsten. Viktigere er etter 
min mening temperaturen på markoverflaten i den snøfrie periode. I en 
undersøkelse fra Skaftafell, Island, viser Lindroth (1965) hvilken stor 
forskjell (nesten 4,0 0 C) det der var under dagen mellom en syd eksponert 
og en nordeksponert skråning. Interessant er at denne temperaturforskjell 
er omtrent like stor på en regnværsdag som på en klar dag. De samme 
forhold må antas å gjelde på Finse. Lok. 7's ugunstige termale betin;elser 
vil også forsterkes ved dens beliggenhet så nær breen. Men det skal ikke 
sees bort fra at områdets negative status kan skyldes spredningsøkologiske 
faktorer. Lokaliteten var nediset under siste store brefremstøt ca. 1750. 
Fra fyllittområdet nord for Finsevann er det ca. 4 km, og berggrunnen 
imellom består som nevnt av sure eruptiver. Men nærmeste funn av 
V. pellucida, A. arbustorum og A. subfuscus er bare ca. 1 km borte, og 
det kan vanskelig tenkes noen terrengbarriære på denne korte strekning. 
Men uten at området blir grundigere undersøkt, er videre spekulas;oner 
på dette felt ufruktbare. 

Det bør påpekes at forskjellen i artsantallet mellom granitt- og 
fyllittlokalitetene forsterkes ved deres noe forskjellige helningsgrad. 
Granittene innen Finseområdet har en svakere helning enn de undersøkte 
fyllittlokaliteter, og dermed skjer en kraftigere utvaskning av nærings
stoffene. Erfaringer fra andre lokaliteter viser at det lokalt i sterkt 
hellende terreng på granitt kan forekomme en mer variert gastropodfauna 
enn berggrunnen skulle tilsi. 
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De enkelte arter 
Denne oversikt bygger på Økland (1925), Jaeckel (J 962), Walden 

(1966) samt egne upubliserte data. 

Columella columella (Martens, 1830). Nordlig holarktisk utbredelse. 
Ifølge Walden omfatter slekten Columella 3 arter i Skandinavia: C. 
columella (Martens), C. edentula (Drap.) og C. aspera \Valden. Da ikke 
Økland skiller mellom disse tre, blir deres utbredelse i Norge pro
blematisk. Men C. columella er påvist fra Vardø, Skistrand og Tynset 
(i samlingene til Zool. mus. , Bergen). Videre er den i 1967 påvist flere 
steder mellom Dovre og Østerdalen (Walden pers. medd.). Den er 
utpreget kalkkrevende. Tidligere høyeste kjente lok. i Norge: Hedmark 
1250 m o.h. (Walden in litt.). Finse: 1460 m o.h. 

Vertigo arctica (Wallenberg, 1858). Sirkumpolar-arktisk. Trolig hol
arktisk, da den etter alt å dømme er konspesifikk med den nordameri
kanske V. modesta (Sa)'). I Norge vanlig nord for polarsirkelen, fra 
Syd-Norge kjent fra Sør-Trøndelag. Videre har Walden (pers. medd.) 
påvist den flere steder mellom Dovre og Østerdalen. Arten er kalk
krevende. Tidligere høyeste kjente lok. i Norge: Hedmark 1250 m o.h. 
(Walden in litt.). Finse: 1470 m o.h. 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801). Palearktisk. Sannsynliovis 
holarktisk, . da den nordamerikanske P. minutissimum (Morelet) antag~lig 
er konspesIfikk med p)'gmaeum. I Norge utbredt over hele landet. Mine 
egne undersøkelser i Hardangerfjordområdet viser at den der er euryøk 
m. h. t. substratets kalsiuminnhold. Tidligere høyeste kjente lok. i 
Norge: Hedmark 1250 m o.h. (Walden in litt.). Finse: 1300 m o.h. 

Euconulus fulvus (Muller, 1774). Holarktisk. Vanlig forekommende i hele 
Norge. Også derme er euryøk m. h. t. kalsium i Hardanger. Tidligere 
høyeste kjente lok. i Norge: Hedmark 1360 m o.h. (Walden in litt.) . 
Finse: 1450 m o.h. 

Vitrina pellucida (Mimer, 1774). Palearktisk. Er ifølge Økland en av 
de hyppigst forekommend e landmollusker i Norge, utbredt over hele 
landet. I Hardanger forekommer den ikke i de sureste biotoper. Tidligere 
høyeste kjente lok. i Norge: H edmark 1360 m o.h. (Walden in litt.). 
Finse: 1470 m o.h. 

Arianta arbustorum (L., 1758). Alpin, middel- og nordeuropeisk. 
Utbredt over hele landet, men har en begrenset forekomst i Finnmark. 
Ikke funnet øst for Porsangerfjorden. Heller ikke denne forekommer 
i de sureste biotopene i Hardanger. Finse: 1470 m o.h. 

Arion subfuscus (Draparnaud, 1805). Europeisk utbredelse, men 
innført i Norda~erika og på New Zealand. Forekommer i hele Norge, 
og er en av de fa snegl som forekommer noenlunde tallrik i barskog. 
Euryøk m. h. t. substratets kalsiuminnhold. Finse: 1470 m o.h. 
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Jeg v il få lov til å rette en takk til prof. H. Kauri, Zoologisk museum , Bergen, {or 
den interesse han har v ist under mitt arbeid. Videre en takk til intendent H . W . W alden , 
Gbteborg museum, for kontrollbestemmelse aven del av materialet sa mt en rekke 
verdifulle opplysninger, og til universitets lektor E. Østbye, Zoologisk laboratorium , 
Blindern, for utlån av materiale og annen hj elp. 

SUMMARY 
Terrestrial gastropods in the Finse area 

Littl e is known about the distriblltion of terrestria l gast ro pods in the high mountains 
of Norway. A short survey o f the Finse area was tberefore llndertaken . The localities 
investigated are situated between 1220 and 1470 maltitude. The topography, bedrock, 
climate and vegetation are briefly described. The present list of speeies is suggested 
to be representative for a grea t part of the mountain area where the bedrock is suitable. 
The speeies, together with the loca lities investigated and some physical data, are given 
in Table 1. The loca l distribution pattern is shown to be dependent on the caleium 
content of the so il. The lack of mollllscs on a hill of phyllite with no rthern exposure 
is thought to be due to its unfavourable thermal conditions, or that tbe hill was ice
covered only 200 yea rs ago . This area is isolated from the main phyllite area by aeid 
Archean rocks. 

Finally, a short account is given of the main distribution of the species, their 
previously known highest vertical dist r iblltion in Norway, and their calcium require
ments in the lowland of the Hardanger district. 

Author's address: 
Zoologisk museum, 5000 Bergen 
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Om mosdyr i ferskvann og en ny art for Norge 

J AN ØKLAND 

Mosdyrene i ferskvann fø rer vanligvis en noe bortgjemt tilværelse, 
og det er kanskje ikke så mange som vet hvordan disse dyrene se r ut 
eller h vord an de lever . Mosdyrene har imidlertid krav på interesse både 
av praktiske og teo retiske grunner. Eksempelvis kan nevnes at i Man
chester ble byens vannledninger engang blokkert av mosdyr, og det ble 
fjernet 700 tonn fra hovedvannledningene (Harmer 1913). I Themsen 
blir mosdyrene i stor utstrekning spist av fisk, og de bidrar derved til 
en meget vesentlig del av fiskeproduksjonen (Mann 1964). 

Mosdyrene (Bryozoa) omfatter vesentlig marine former. V igeland 
(1953) har tidligere i Fauna beskrevet en del forhold som knytter seg til 
saltvannsmosdyr . Mosdyrene i ferskvann i Norge tilhører gruppene 
Gymnolaemata og Phylactolaemata. H vert individ h ar tallrike tentakler 
som sitter i en krets rundt munnen. Mosdyrene er «filtrere re» idet de 
siler eller filtrerer ut planktonalger og andre næringspartikler fra vannet 
ved at flimmerhår på tentaklene skaper en vannstrøm inn mot munnen. 
Individene danner større eller mindre kolonier. En forholdsvis populær 
innføring i denne d yregruppens biologi og systematikk finnes hos Hoc 
(1963). 

I Europa er det 13 arte r av ferskvannsmosdyr (Wiebach 1967), og 
av disse er følgende 5 arte r hittil påvist i Norge (se Dahl 1943, Garder 
& Skulberg 1966, Kraeplin 1887, Sæther 1965, Wesenberg-Lund 1907 
og Økland 1961, 1964): PaludiceUa artiwlata (Ehrenberg), Fredericella 
sultana (Blumenbach), Plumatella fruticosa Allman, Plumatella repens (L.) 
og Cristatella mucedo Cuvier. 

I det følgende skal jeg først beskrive to funn av et ferskvannsmosdyr 
so m til tross for kolonienes ofte betydelige størrelse ikke synes å være 
kjent fra Norge før, nemlig Plumatella fungosa (Pallas). Jeg skal deretter 
kort redegjø re for noen regionale undersøkelser som er i gang over 
denne dyregruppens utbredelse og økologi i Norge. 

A. PLUMATELLA FUNQOSA (PALLAS) NY FOR NORGE 

Lokalitet nr. 1 for Plumatella fungosa er Tjernsrudtjernet ved Tj erns 
rud stasjo n på Kolsåsbanen (Bærum herred i Akershus). Tjernsrudtjernet 
- eller Tjernsruddammen som det også kalles - er 218 m langt, og 
største bredde er 85 m. Dybden er neppe over et par meter. Tjernet 
ligger ca. 70 m o.h. i omgivelser med kalkrike bergarter som for en stor 
del er dekket av marine sedimenter, bl.a. leire. Vegetasjonen i omgivelsene 
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Fig. l. 
Tre kolonier av ferskvannsmos · 
dyret Plllmatella fungosa (Pallas) 
fra Tjernsrudtjernet i Bærum (A) 
og en koloni fra 0stensjøvanner 
i Oslo (B). Samme forstørrelse i 

(A) og (B). 

Colonies of Plumatella fllngosa 
(Pallas) from Norway. (A) from 
Tjernsrudtjern in Bærum, (B) from 
Ostensjiivann in Oslo. Same scale 

in (A) and (B). 

Fig. 2. 
Detaljbilder av mosdyr· 
kolonier. (A) viser et ut· 
snitt av koloni nr. l i 
Fig. l A, (B) viser et ut· 
snitt av kolonien i Fig. l 
B. Samme forstørrelse i 

(A) og (B). 

Close.up photograJ)hs of 
eolonies of PllOllatella fun . 
gosa. (A) shows a detail 
of eolony No. 1 in Fig. 1 
A , and (B) sholl>s a detail 
of Fig. l B. Sanlc sea le in 

(A) and (13). 

består av nåleskog, løvskog og noe parkmessig opparbeidete arealer med 
villabebyggelse rundt. Makrovegetasjonen i tjernet er rik , og artssammen
setningen tyder på næringsrike (eutrofe) forhold. Sedimentene består av 
en brunsvart gytje. Hydrografiske observasjoner 19. september 1957 
viste tydelig brunfarget vann, overflatetemperatur = 12° C, surhetsgrad 
(pH) = 7,0, spesifikk ledningsevne (xJ s) = 344, total hårdhet = 
10,80° dH, CaO = 92,0 mgjl og MgO = 11,5 mgjl. Lokaliteten gir 
inntrykk av å være noe forurenset; i tjernet er det ofte ender som mates , 
og det er muligens tilsig av kloakk. 

Den 24. august 1959 fant jeg at kvister og grener som lå nede i vannet 
var overtrukket av tykke mosdyrkolonier. Tre slike kolonier er vist 
i fig. 1 A. Koloni nr. 1 og nr. 3 sitter fremdeles fast rundt kvister. Koloni 
nr. 2 har sittet på en gren, men er løsnet fra denne. Koloni nr. 1 er 
12,5 cm lang, og avstanden fra koloniens overside og inn til selve grenen 
er maksimalt 12 mm (målt i det utsnitt av kolonien som fig. 2 A viser). 

2 

A 

8 

O.4MM 
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c 
Fig. 3. 

Statoblaster (hvile· og spredningsenheter) av Plwllatella flIngosa. (A) og (C) viser fly te
statoblaster sett fra oversiden (l) og undersiden (2), (B) viser en fastsittende statoblast. 
(A) og (B) er fra koloni nr. 2 fra Tjernsrudtjernet, (C) fra kolonien i Fig. l B fra 

0stensjøvannet. 
Statoblasts of Plllmatella fungosa. (A) and (C) flottoblasts (dorsal (I) and ventraI (2) face), 

(B) sessoblast. (A) and (B) from Tjernsnldtjern, (C) from Ostensjiivann. 



Vi har her følgelig å gjøre med en puteformet bevoksning på over en 
centimeters tykkelse der chitinrørene til de enkelte mosdyrindivider er 
~ammenvokst tett i tett. På detalj bildet i fig. 2 A kan vi se hvorledes 
rørene kommer frem mot koloniens overflate. Inne i chitinrørene finnes 
om sensommeren og høsten vanligvis store mengder av statoblaster 
(hvile- og spredningsenheter). Slike statoblaster er vist i fig. 3 A-B. 

Lokalitet nr. 2 der Plumatella fungosa ble funnet, er 0stensjøvannet 
i Oslo. Denne innsjøen er riktignok ganske lang (1800 m) og forholdsvis 
bred (fra 100 til 300 m), men maksimaldybden er bare 3 m. I så måte 
minner 0stensjøvannet om en stor dam. Vannet ligger 105 m o.h. i 
omgivelser med fattige grunnfjellsbergarter av gneis, men kvartæravset
ninger i form av marin leire er rikelig tilstede i de fleste områder rundt 
innsjøen. 0stensjøvannet er beskrevet tidligere i Fauna (0kland 1961, 
1968); av stor økologisk betydning er de delvis oppdyrkete leirområder 
som avgir betydelige mengder med plantenæringsstoffer til vannet. 
Makrovegetasjonen i 0stensjøvannet er rik og omfatter bl.a. flere 
plantearter som særlig er assosiert med næringsrike (eutrofe) innsjøer, 
og vannet må klassifiseres som eutroft. Sedimentene består aven brun
svart gytje. Hydrografiske observasjoner 8. september 1961 viste tydelig 
uklart vann, overflatetemperatur = 15° C, surhetsgrad (pH) = 6,9, 
spesifikk ledningsevne (X18) = 155,4, totalhårdhet = 3,50° dH, CaO = 
25,0 mgjl og MgO = 7,2 mgjl. 0stensjøvannet mottar betraktelige 
mengder med husholdningskloakk, og det viser seg at det i tillegg til 
kloakktilførselen i nordenden (0kland 1968) også finnes andre betydelige 
tilførsler (personlig meddelelse fra sivilingeniør P. A. Hallberg ved Oslo 
Kommunes Vann- og Kloakkvesen 25. november 1968). 

Den 17. september 1966 samlet vi under en ekskursjon med zoologi
studenter fra Universitetet i Oslo kolonier av Plumatella fungosa på 
bryggepelene i vannets vestside. En prøve av disse teppeformete koloniene 
er vist i fig. 1 B. Prøven har dimensjonene 9 X 8 cm, og kolonien er 
8- 30 mm tykk, oftest ca. 20- 30 mm. Et utsnitt av koloniens overflate 
er vist i fig. 2 B. Oversiktsbildet i fig. 1 B viser at kolonien har meget 
stor likhet med en tykk skorpeformet koloni av ferskvannssvamp 
(Porifera). Detaljbildet fra koloniens overflate (fig. 2 B) viser imidlertid 
at vi har å gjøre med en typisk mosdyrkoloni. En statoblast fra kolonien 
er vist i fig. 3 C. 

Diskusjon. Plumatella fungosa har en holarktisk utbredelse og fore
kommer i over halvparten av Europas fauna-områder slik disse er 
behandlet av Wiebach (1967). Arten er f.eks. kjent fra Sverige, Danmark 
og Finnland (Borg 1941, J 6nasson 1963, Levander 1908). 

Plumatella fungosa utvikler spesielt store kolonier i næringsrike 
innsjøer og tåler også en del biologisk forurensning (Wiebach 1960). 
J6nasson (1961, 1963) omtaler masseforekomster av mosdyr i noen 
danske næringsrike innsjøer og diskuterer mosdyrenes vekst i forhold 
til miljøfaktorer. Dette forhold hadde en viss praktisk betydning idet 
man ved overgang fra tjærete bomullsruser til nylonruser under ålefisket 
ble plaget av store bevoksninger av mosdyr. I løpet av 4 døgn kunne 
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rusene bli nesten helt overdekket av mosdyrkolonier, og når man da 
vet at koloniene til Plumatella fungosa kan nå opp i størrelse med et 
barnehode, forstår man at arten kan være brysom. Marcus (1940) opplyser 
at de største koloniene kan veie 3- 4 kg. J6nasson (1963) fant at PlumateUa 
fungo sa forekom i forholdsvis grunne og delvis forurensete innsjøer hvor 
vannets oppvarming om våren skjedde hurtig og hvor det var stor 
primærproduksjon av planktonalger. Mosdyrkoloniene hadde størst 
vekst en tid etter at planktonproduksjonen nådde sitt maksimum. I de 
aller mest forurensete innsjøene var veksten av mosdyrkoloniene nedsatt, 
til tross for at disse sjøer hadde en meget stor planktonproduksjon. 

Forekomsten av Plumatella fungosa i 0stensjøvannet i Oslo viser 
likhetspunkter med forekomstene i Danmark. I likhet med de grunne 
og noe forurensete danske innsjøer er 0stensjøvannet også grunt (3 :n) 
og kloakkforurenset. 0stensjøvannet tilhører en av de mest produkuve 
innsjøer vi har i Norge, noe bl.a. de usedvanlig store bunndyrmengdene 
gir uttrykk for (Sæther 1965). De over 10 cm lange skjellene (dam
muslingen Anodonta piscinalis Nilss.) hadde også en langt hurtiger~ vek~t 
i 0stensjøvannet sammenliknet med veksten i en annen norsk nænngsnk 
innsjø (Borrevannet ved Horten, se 0kland 1961, 1963). Nå er disse 
ferskvannsskjellene dødd ut i 0stensjøvannet, og vi vet at også flere 
fiskearter er blitt corte. Plumatella fungosa er' heller ikke blitt påvist 
i 0stensjøvannet etter 1966 til tross for at studentekskursjoner fra 
Universitetet i Oslo både i 1967 og i 1968 undersøkte f.eks. de brygge
pelene der denne mosdyrarten ble funnet i 1966 (siste undersøkelser av 
bryggepelene ble foretatt 28. september og 5. o~tober 1?68). Det er 
derfor mulig at Plumatella fungosa nå er dødd ut l 0stensjøvannet. VI 
har gunn til å tro at den økende forurensning og kloakkpåvirkning av 
0stensjøvannet med tiden vil ende med en katastrofe for vannets 
plante- og dyreliv. .., o 

Forekomsten av Plumatella fungosa i Tjernsrudtjernet Vlser ogsa 
likhetspunkter med artens optimale miljøforhold i utlandet. Tjernet er 
lite Oel varmes trolig hurtig opp om våren samtidig som forholdene ellers 
viser ~utrofe trekk. En viss forurensning er dessuten tilstede, noe som 
kan være gunstig for en vannforekomsts næringsrikdom og produktivitet 
forutsatt at forurensningen ikke blir alt for kraftig. 

Taksonomi. Mange ferskvannsmosdyr er relativt enkle å bestemme 
til art. Slektene Paludicella, Fredericella og Cristatella har således hver 
bare en art i Europa, og diss~ er det lett å holde fra hverandre. Innen~or 
slekten Plumatella er det imidlertid flere arter som delvis byr på betydehge 
taksonomiske vanskeligheter. Om ferskvannsmosdyrene skriver Wiebach 
(1967) at spesielt Plumatella-artene krever mer arbeid før artsavgrens
ningen kan sies å være endelig klarlagt. Bestemme~sen av Plun:atella 
fungosa fra Tjernsrudtjernet og 0stensjøvannet ble gjort etter Wlebach 
(1960) som regner med fire PlumateUa-arter. P. fungosa k~n minne .~m 
P. repens, men sistnevnte art danner f.eks. ikke tette .kol0.r·ller der chltlll.
rørene er sammenvokst i tykke matter slik vi finner l typIske P. fungosa
kolonier. 
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B. REGIONALE UNDERSØKELSER OVER MOSDYRENES 
UTBREDELSE OG ØKOLOGI I NORGE 

Siden 1960 er det foretatt innsamlinger av bl.a. ferskvannsmosdyr 
fra alle r"orske fylker. Disse innsamlinger er et ledd i forholdsvis lang, 
siktige undersøkelser over en del dyregruppers utbredelse og eksistens
økologi i Norge. Jeg skal her kort skissere enkelte resultater fra disse 
ur,dersøkelser som også vil bli fortsatt noen år fremover. 

Mosdyr nnnes i de aller fleste typer av innsjøer i Norge. Spesielt 
i utlørsos og i de første deler av elven nedenfor innsjøen kan det fore, 
komme m eget store bevoksninger av mosdyr. I næringsfattige innsjøer 
forekommer Paludicella articulata, Fredericella sultana, Plumatella frutieosa, 
Plumatella repens og Cristatella mueedo. I enkelte næringsrike innsjøer 
synes det vanskelig å påvise Paludicella articulata og Fredericella sultana. 

Arter,e Paludicella articulata, Fredericella sultana og Cristatella mucedo 
er funnet i følgende områder: Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trønde, 
lag, Nordland, Troms og Finnmark. Arter av slekten Plumatella (P. 
frutieosa og P. repens) viser stort sett samme vide utbredelse som angitt 
for artene ovenfor, men gir ofte inntrykk av å være lettest å påvise i de 
mere næringsrike lokaliteter. 

Mosdyr er også vanlige på høyfjellet. Høyderekorden hittil er 1397 m 
o .h. (Østre Fisket jern på Valdresflya, øystre Slidre i Oppland). 

SUMMARY 
Plumatella fungosa (pallas) new to Norway, and remarks on regional studies of the 

fresh-water Bryozoa 
Plumatella fungosa (Pallas) is reported for the first time in Norway. The species 

oeeurred in a eutrophic lake (Ostensjbvann) in Oslo, and in a small tarn (or large pond) 
8 km west of the town centre (Tjernsrudtjern, district of Bærum, county of Akershus). 
Crusted colonies from Lake Ostensjbvann were up to 30 mm thick (fig. 1 B), 
and eolonies from twigs and branehes in Tjernsrudtjern were maxim.um 12 mm thick 
(fig. 1 A). Close-up photographs of eolonies are shown in fig. 2 A - B, and drawings 
of statoblasts presented in fig. 3 A - C. 

A few preliminary results of regional studies of the Norwegian fresh-water Bryozoa 
which are in progress, are presented. Five species of Bryozoa are commonly found 
in Norwegian lakes, both in S. and N. Norway. Especially at the lake oudet and in 
the first stretehes of the river draining the lake, large quantities of Bryozoa may oeeur. 
In oligotrophic lakes Paludicella aniculata (Ehrenberg) , Fredericella sultana (Blumenbach), 
Plumatel1a fnaicosa Allman, Plumatel1a repens (L.), and Cristatella mltcedo Cuvier are 
of ten present. In the more eutrophie localities the Plltmatella -species aæ of ten pre
dominant. 
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To nye norske funn av mosdyret Plumatella fungosa (Pall.) 

ERIK BØRSET 

Høsten 1968 ble en liten dam, Andedammen, i parken på Norges 
Landbrukshøgskole (Ås, Akershus) tappet nesten tom for vann. Fra 
normal vannstand ble den senket ca. 1,25 m. Parkvesenets folk som 
arbeidet med opprenskning av dammen, gjorde laborant Bihaug ved 
Zoologisk institutt oppmerksom på noen svampaktige kuler med diameter 
på opptil 15 cm son1. satt fastvokst på røtter og mellom steiner på den 
tørrlagte bunnen (fig. 1). 

Noen ferskvannsorganisme som liknet på dette hadde jeg aldri sett 
før, men til slutt ble det klart at det var mosdyrkolonier av ferskvanns, 
bryozoen Plumatella fungosa (Pall.). D yrene var resorbert for vinteren 
slik at det bare var kitinskjelettet og overvintrings- og spredningsorganene, 
statoblastene, igjen. Det var statoblastenes karakteristiske utseende som 
gjorde det klart at det var en ferskvannsbryozo vi h adde for oss (Marcus 
1940, Økland 1969). 
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Fig. 1. 
Koloni av Plumatella [ullgosa fra 

Andedammen , ÅS. 

Bryozoene fantes bare idd l d 
men her var det d ~rimot e~ e en av ammen som hellet sterkest, 
mange store kolonier opptil~~~~r~enJ~~re .k,onsentrasjoner. På et sted lå 
h engende belte på nesten 1 m. En del ~!l~ at ~e~ var dannet et sammen
tykt overtrekk på teiner røtter o kll1 re ~o omer dannet et par cm 
EP' g sun ne gremer. 

tterat . f1Lllgosa koloniene . A d d. 
professor Roll-Hansen a l kne al~1men var funnet, gjorde 
liknende i Årunaen et S~el~e o~pmer som pa at han hadde sett noe 
brukshøgskolen."'Et;er hans anv~' n.n s~m J~gge r ca. 1 km nord for land
at det dreide seg om samme artlSI~tr a.nt Jeg stedet og kunne konstatere 
flytepontonger av jern. Disse v'ar ~åo~lendedsatt her.på 5, ca. 5 m lange, 
Nesten hele den del av pontongene so~ h ~dP ta land for vinteren. 
sommeren, hadde vært overO'rodd a e 19get under vann om 
4 cm tykt lag med P. fungosa. '" med et sammenhengende opptil 

Andedammen og Årungen har tova f, b' d 
fra Årunaen opp til And d e",s vann or m else. Vann pumpes 
kJoakksy:temer ned i Åru~a::?1~n og lverskuddsvannet går gjennom 
store jordbruksdistrikter o~ da l~en .. \'JI run1: n\fedslagsområde er det 
munene Ås Froan og Sko d en l l egg ar ' oakkutslipp fra korn
er det kraf~ia al~eoppblo~ ~r. er: sterkt eutrohert. Hver ettersommer 
større enn ~'" m.'" Etter Marsc~~1~1~2~)n~et, og siktedypet er ofte ikke 
finnes under slike betingelser. emmer det godt at P. fu ngosa 

T SUMMARY 
wo new Norwegian records of the freshw b 

In the autumn 1968 Plll1llatella ["n os ater .ryozoan Pllllnatella [1I11gosa (Pall.) 
Akershus. It \Vas found in the sma ll p ~:: ~v~ reglstrated from two loca lities in ÅS, 

on n e ammen and In the greater lake Årungen. 
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En enkellysfelle for insekter 

SIGMUND T VERMYR OG T ORFINN SÆTHER 

Bruk av kunstig lys cr en både makelig og effektiv måte å fange 
nattsvermende insekter på. Avanserte amatørlepidopterologer er ofte så 
sporty innstilt at de nøyer seg med å montere en lyskilde utendørs og 
så selv fange insektene med håv etterhvert som disse tiltrekkes av lyset. 
Makeligere er det å bruke en felle hvor insektene blir fanget og drept 
eller bedøvet så å si automatisk. 

Fella som her skal beskrives, er en modifikasjon av Robinsons 
lysfelle (Robinson & Robinson 1950). Den er enkel å lage fordi den 
delvis er sammensatt av deler som er laget for andre formål og som 
finnes i handelen. Man unngår kostbart blikkenslagerarbeid, og prisen 
blir så lav at den er overkommelig for de fleste amatører. 

Beholderen og inngangstrakten 
Selve beholderen som insektene samles opp i, utgjøres aven avfalls

bøtte i plaststoff med lokk og håndtak. Den som her er avbildet (Fig. 1), 
lages av A lS Hamarplast og har følgende mål: Høyde 37 cm, diameter 
oppe 36 cm, og diameter i bunn 29 cm. Lokket må være tettsluttende, 
med en fals utover bøttekanten slik at det ikke kan komme regn ned 
i beholderen. Lokket klemmes på plass med de to bøylene som utgjør 
håndtakene, ett på h ver sid e (Fig. 2). 

I lokket skjæres ut et hull med diameter 22 cm. For å få jevn kant 
på hullet skjæres det til på følgende måte: Gjennom et flatt trestykke 
slås to spiker med avstand lik radien på hullet (11 cm). Den ene spikeren 
files flat i sp issen slik at den får en skarp, skjærende kant vinkelrett 
på linjen gjennom begge spikrene. Trestykket med de to spikrene legges 
så oppå lokket, som plasseres over et annet trestykke slik at lokket 
ikke slår buler når det bankes på. Den spikeren som ikke er filt spiss, 
slås så gjennom sentrum av lokket og ned i trestykket under. Lokket 
dreies så rundt denne spikeren mens man presser den spisse spikeren 
ned i lokket. Derved skjæres en rund skive ut i midten, og man får 
et hull med jevn kant. 

I hullet i lokket skal det så settes en trakt av form som en avkuttet 
kjegle. Trakten, som har omtrent samme funksjon som «kalven» i en 
ruse, skal stå med den spisse enden ned (Fig. 2). Materialet til trakten 
klippes eller skjæres til av tynn aluminiumsplate (0,2-0,4 mm). Den 
spisse enden av trakten bør ha en diameter på 6- 8 cm. Når trakten 
står på plass i lokket, bør dCll rage etpar en, over kanten, og ca. to 
tredjedeler neu i beholderen. For ~\ (Il1ne hvo r stort emne av aluminiums
plate som trengs til trakten, bør man prøve seg fram med en mal av 
papir. Emnet bør være så stort at endene ligger minst 2 cm over hverandre 
når det bøyes til tutform. Når man har funnet en passende størrelse på 
malen bruker man denne å skjære aluminiumsplaten til etter. 

Etter å ha bøyd emnet til en tut som passer nedi hullet slik so m 
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Fig. 1. Lysfella klar for fangst. 

Fig. 3. Lampeholderen. De tre jerntrådene er 
bøyd slik at holderen kan stå Løs nede i trakten. 
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Fig. 2. Trakten er festet i Lol,ket og settes På 
plass. Den stikker ca. 2/3 ned i beholderen. 

Fig. 4. De radiære vingene som slwL omsltltte 
LyskiLden, settes ned i trakten. 

beskrevet, føyer man skjøtene sammen med et sterkt lim som limer 
metall. Epoxy-lim med handelsnavnet Araldit er meget bra. Følg nøye 
bruksanvisningen på pakken! 

Trakten kan festes til lokket ved hjelp aven krave av aluminium 
som bendes over kanten og festes til lokket med en kraftig heftemaskin. 
Derved unngår man at regn kommer ned langs kanten. Men kraven er 
neppe helt nødvendig, og trakten kan godt stå løs nedi hullet. 

Lyskilden 
Selve lysarmaturen er å få kjøpt så å si ferdig i velassorterte el

forretninger (Fig. 3). Den består aven lampeholder (helst i porselen) 
hvortil det er festet tre tykke jerntråder kledd med plast, samt ledning 
og støpsel. Jerntrådene bøyes kjegleformet tilbake omkring selve holderen 
slik at denne kan hvile nedi trakten med lyspæra opp. 

Lysfellefangst bygger på det prinsipp at insekter som påvirkes av 
lys fra en tilnærmet punktformet lyskilde mister orienteringsevnen 
(Verheyen 1958). De vil forsøke å fly i en bestemt vinkel i forhold til 
lyskilden. Resultatet blir at de flyr i spiral inn mot denne. De vil altså 
komme til å surre rundt lyspæra. For lettere å få dem til å falle ned 
gjennom trakten bør det derfor plasseres 4 radiært utstående «vinger» 
over og omkring lyspæra som insektene kan kollidere med. Disse kan 
lages av plater i acrylplast (Terplet eller Perspex-plater). Hvis man ikke 
kan få tak i acrylplater, er plater av samme type som til trakten brukbare. 
Platene utformes og føyes sammen til en enhet som settes nedi trakten 
omkring pæra (Fig. 4). Hvis platene er av plast, bør det være godt rom 
omkring pæra, da denne utvikler ganske mye varme. 

Pæra bør ikke kaste lys på bakken omkring. Hvis nemlig terrenget 
omkring opplyses for mye, vil insektene kunne orientere seg, og de vil 
være vanskelige å fange. Derfor bør toppen av lyspæra stå jevnhøyt med 
øvre kant av trakten slik at de nederste lysstrålene går ut vannrett. 
Dette kan innstilles riktig ved å regulere bøyningen på trådene som er 
festet til lampeholderen. Forskjellige typer av lyspærer kan brukes, men 
de bør kunne kobles direkte til lysnettets spenning (220-230 volt). 
En type som er meget anvendelig, er OSRAM HWL 160 watt. Denne 
gir et intenst hvitt lys som inneholder det meste av det synlige spektrum, 
samt litt ultrafiolett. 

Ledningen til lampeholderen kan ligge ned gjennom trakten eller 
føres inn i fella og ut gjennom et hull perifert i lokket. 

Beskyttelse mot regn 
Et vanskelig problem ved lysfellefangst er å få fella tilstrekkelig 

skjermet mot regn uten at fangsteffektiviteten nedsettes. Her må man 
finne et kompromiss. Både fordi vann i fella kan ødelegge fine sommer
fugler, og fordi den varme pæra kan springe hvis det kommer regn på 
den, må det være en anordning som leder vekk regn. Det kan lages en 
regnhette (Fig. 1) av aluminiumsplate som formes til en spiss hatt, helst 
dobbel for luftingens skyld. Den hetta som er avbildet, leder i det minste 
vekk regn som faller loddrett. 
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Den ?eskrevne regnhetta vil nødvendigvis lage en kjegleformet 
skygge mIdt over fella. Dette vil antagelig nedsette fangsteffektiviteten 
noe. En bedre måte å løse regnproblemet på er følgende: Like over 
lysræra festes en liten hette av klar plast til de radiære «vingene». Derved 
beskyttes selve lyspæra. Vann som renner ned i fella, ledes ut gjennom 
et hull i bunnen midt under trakten. Rundt hullet settes en traktformet 
krave for å samle vannet. Hullet dekkes aven fin messingduk. 

Klargjøring for fangst 
Enkelte bruker å ha stående et bedøvelsesmiddel i bunnen av fella. 

Eter fordamper for lett~ andre stoffer kan være farlige å bruke, og det 
anbefales for amatører a bruke en annen metode: Legg en del sammen
krøllet papir i bunnen av fella. Insektene setter seg da på dette og gjemmer 
seg ofte inne i det istedenfor å fly omkring og kanskje skade vingene. 

Lys som kastes ned i fella, kan gjøre at hele beholderen lyser hvis 
denne er av lys, gjennomsiktig plast. Dette er uheldiO' 00' kan hindres 
ved å male beholderen utvendig med svart maling. '" '" 

Slik fella er beskrevet her, er den meget lett og derfor utsatt for 
å kantre i vind. Den kan enten festes med barduner eller holdes på 
plass med et par stein i bunnen. 
H va koster fella? 

Her e~ lagt vekt .på å gjøre fella så billig som mulig. Amatører med fantasi og 
fingerferdIghet kan SIkkert forenkle og forbedre den. Med forbehold for varierende 
p~iser og forutsatt bruk av aluminium istedet for acrylplast til «vingene», skulle fella, 
sltk den er beskrevet, koste følgende: 

Plast avfallsbøtte m/ lokk . ....... . ..... . ...... kr. 27,-
Lampeholder m / ledning ........ . ............ » 16,-
Aluminiumsplate og epoxy-lim ........... . ... » 10,-
Lyspære Osram HWL 160 W .... . ........... » 32,-

Sum ...... . ................. .. kr. 85,-

I tillegg kommer eventuelt en lengre kabel for å rekke nærmeste stikkontakt. 

SUMMARY 
A simple light trap for insects 

The trap is a modified Robinson light trap. The container is a plastic bucket. 
Through a hole in the centre of the bucket cover is placed a nozzle made from thin 
~lluminium sheets held together with epoxy glue. The lamp socket stands unattached 
III the nozzle. Three flexible metal sticks attached to the socket make it possible to 
regulate the position of the lamp. 

. The lamp (OSRAM HWL) has a power of 160 watts, emitting light from the whole 
vlslble s?~ctrum. Around and above the lamp four baffles made from acryl-plastic 
or alummlum sheets are plaeed . Insects whirling around the lamp collide with the 
baffles and fall into the trap. 

The lamp. must be protected from rain and this can be done by placing a cap above 
the lamp. Ram falltng mto the trap is drained away through a perforation in the centre 
of the bottom. 

Author's address: Det norske Skogforsøksvesen, 1432 Vollebekk. 
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Smånotiser 

Merkelig atferd hos et piggsvin 
Under et opphold i Brandval, Solør, sommeren 1918 noterte jeg noe om en merkelig 

atferd hos et piggsvin, Erinaceus europeus. Fenomenet iakttok jeg flere ganger, så feilaktig 
observasjon er utelukket. Hvorledes det hele skal forklares, er en annen sak. 

En kveld fikk et halvtamt piggsvin ved gården tak i en padde, Bufo buio, og jeg 
ble vitne til følgende: Først tok piggsvinet padda i nakken og ristet den kraftig flere 
ganger. Derpå ga det seg til å slikke og bite sitt bytte på ryggen og nedover lårene. 
Samtidig begynte det å danne seg et kvitt skum i munnen på piggsvinet som så slapp 
padda og med langsomme, stive bevegelser ga seg til å smøre inn piggene sine med 
skummet. Da skummet, som liknet på såpeskum, var oppbrukt, beit og tygde piggsviner 
igjen på padda. Den samme prosess gjentok seg flere ganger etter hverandre. Ved et par 
andre høve oppførte piggsvinet seg nøyaktig på samme måte når det fikk tak i en padde. 

For mange år siden nevnte jeg mine iakttagelser for en zoolog. Han mente at pigg. 
svinet bare prøvde å fri seg fra det skarpe sekretet fra padda ved å gni det av på piggene. 
Men for meg så det ut til at dyret utførte denne «innsmøringa» av piggene helt plan
messig, først på en side av kroppen, og så på den andre og deretter på ryggen så langt 
det klarte å nå med tunga. Prosessen tok stundom flere minutter. 

I pattedyrbindet av Norges Dyreliv (1947) skriver Johan Huus at piggsvinet eter 
frosk, men padder er ikke nevnt. Derimot angis det i Brehms Tierleben, Leipzig og 
Wien 1912, bind X, at dyret også tar padder. l det sistnevnte verk i samme bind, s. 342, 
er det etter brødrene Kothe gjengitt en underlig oppførsel som regelmessig forekom 
hos flere eksemplarer av piggsvin. Dyrene gulpet opp mat som de hadde fortært og 
smurte «absichtlich» ved «Selbstbespuchen» inn piggene sine. Fra munnen kom det 
en skummende masse av matrester som ble smurt på piggene så langt dyret kunne nå. 
Mens dette stod på, ble piggene lagt glatt bakover. 

Dyrenes atferd stemte, som man ser , omtrent med mine iakttagelser. Og når piggene 
ble klint inn med matrester, kan vel neppe hensikten ha vært å befri seg fra noe 
ubehagelig, slik som vedkommende zoolog mente mitt halvtamme piggsvin gjorde. 

Ludwig Heck som har bearbeidet det nevnte bind av Brehms Tierleben, er inne på 
den tanken at piggsvinet kanskje forgifter piggene sine. For ifølge Kothes utsagn kan 
et stikk i hånden aven pigg gi smerter i dagevis helt opp i skulderen. 

Det skulle være interessant å få vite om det foreligger nyere undersøkelser som kan 
gi en forklaring på hvorfor piggsvin kan oppføre seg som ovenfor skildret? 

Summary 
Strange behaviour of a hedgehog 

A hedgehog which was biting and chewing a common toad was observed to be 
foaming at the mouth. The hedgehog dropped the toad, smeared its quills with the 
foam, then resumed eating. The foam formed again, whereupon the hedgehog followed 
the same procedure, which it repeated severai times. The author wonders whether 
the animal was merely trying to dispose of excess saliva, or was coating its quills with 
poisonous secretion from the toad, as suggested in earlier literature. 

A. Bernhoft-Osa 
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Mange grashoppesangere observert på Jæren våren 1969 
I Fauna 1 9~8, .21: 201, ~unne jeg meddele at grashoppesangeren, LoCltstella naevia, 

hadde ruget pa GImramyra l Sola herred våren 1967. Det ble dessuten nevnt at arten 
var hørt der og andre steder på Jæren i 1968. 

Som ventet kom grashoppesangeren også til Sola i 1969. På en ekskursjon til Gimra
myra den 10. mai hørtes 2 O' O' på nøyaktig de samme steder som de foregående år. 
Mellom klokka 22 og 23 sa.ng de bare litt av og til. Det gjorde de også dagen etter i 
! l -tida. Jeg fikk fanget og nngmerket en O' . Så tidlig på våren er det forho ldsvis lett 
". holde øye med grashoppesangeren når den smetter omkring mellom lave busker O" 

fjorgammelt gras. Men når det lir ut på våren og det blir lauv på buskene og nye plante; 
og nytt gras er vokst opp, er det meget sjelden å få se fuglen , om den da ikke sitter 
syngende oppe i en busk. 

I samme slags terre~g hvor disse to O' O' holdt til , men flere hundre meter lenger 
vest,.hørtes den 29. mal fra klokka 2130 til 2300 ikke mindre enn 4 stykker som sang 
s~mt,d,g. En av dem fanget jeg for ringmerking. Da den ble sloppet, fløy den rett bort 
~,I busken. der den hadde gått i nettet. Og straks satte den i å «surre». Den drev på 
l lange penoder nesten. uten et eneste opphold så lenge jeg var på stedet. Det var tyde lig 
at fuglen va r kommet l sterk affekt på grunn av at den var blitt fanget. _ Det kan også 
nevnes at på samme lokalitet er det en del takrøyr, og der hadde 3 syngende sivsangere, 
AeroeephalHs sehoenobaelllls, tilhold . 

Seinere på kvelden .den 29. mai 1969 hørte Kristian Nilsen og jeg 2 grashoppesangere 
ved Harvalandsvatnet I Sola herred, ca. 4 km vest for Gimramyra. - Det e r vel ikke 
mange som p å en og samme kveld her i vårt land har hatt høve ti l :1 høre ikke mindre 
cnn 8 av dette hittil så sje ldne fugleslag. 

Av andre sikre observasjoner av grashoppesanger fra Rogaland våren 1969 kan 
nevnes:. Den 5. omai h ørte Terje 0stbø en O' på Ullanhaug i Stavanger. Fuglen som 
hadde tilhold pa en lyngmark med noe myret terreng, b le om kvelden den 9. mai 
fanget av to skolegutter fra Sola. Etter at jeg hadde ringmerket fuglen, ble den samme 
kveld sloppet der den ble tatt. På Ullanhaug så guttene to eksemplarer samtidig. Men 
? et var bare en av fuglene som sang. Ellers iakttog de at den ene ved et høve bar strå 
l nebbet. Det samme var tilfelle med et individ på Gimramyra den 20. mai 1969. _ 
OlI~ det kan ha væ~t reirmateria ler, er ikke godt å si. Når en grashoppesanger gjør kur, 
s~rmger den omkrmg med helt oppreist kropp. Den bruser opp fjørdrakten, sprer ut 
Vll1gene og synger av alle krefter. Av og til tar den strå eller mose i nebbet O" følO'er 
etter hunnen, stadig syngende. <> <> 

I dagene omkring 15. mai 1969 var der ifølge Anders Ch r. Cederløv 3 grashoppe
sangere ved Søylandsvatnet i H å herred. En av dem holdt seg ved et par høve sammen 
n~ed et individ so~n antagelig var en Cjl . Videre hørte Cederløv og T hor Hansen en o' 
pa en myr oppe l Tak.sdaol, Time her~e?, .om natten til den 23. mai. Tom Eikehaug 
opplyser at den 18. mal I ar sang en O Ivng ved austenden av Lutsivatnet. 

Ved Søylandsvatnet fanget Cederløv siste halvdel av juli i år en Cjl med stor rugeflekk. 

So~ ov~nfor .nevnt, kan grashoppesangeren, som er en utpreget nattsanger, stundom 
synge htt midt pa dagen. Det var tilfelle med en som jeg hørte ved Grudavatnet, Klepp 
herred, mellom klokka 1200 og 1500 den 11. mai 1969. Den holdt seg ute i den fjorgamle 
besta nden av takrøyr, men flV og til fløy den lavt ove r marka bort til noen små busker 
inne pr\ land og sa ng ogs;\ der. 

Foru~en de ~)Venfor .nevnte observasjoner er grashoppesangeren også sett andre 
steder pa Jæren I 1969. Sa I alt skulle antallet komme opp i minst 20 eksemplarer. 

. Om a lle disse fu?lene har vært Loeustelia naevia, er det selvsagt uråd å si med fu ll 
~Ikkerhet. For; so m kjent ble sumpsangeren, L. luseinioides, funnet av Erling Andreassen 
~ St~vanger varen 1968, og observasjonen er godkjent. - Det er ikke så vanskelig 
a skille de to arter fra hverandre hva utseende angår, når en har øvelse. Derimot er det 
ikke lett å høre forskjell på sangen, om de ikke synger samtidig på et sted. Det heter 
at s~mpsange~en.har ~n mer hakkende og avbrutt sang. Men også grashoppesangerens 
surrmg kan til sme tider være svært avbrutt. Dette er tilfelle om dagen og tidlig på 
kvelden, særlig når det lir ut på våren. 
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Ifølge litteraturen holder sumpsangeren seg i Mellom-Europa på lokaliteter med 
sump og takrørbestand. Derimot forekommer grashoppesangeren helst i fuktig terreng 
med gras, skjermplanter og små busker. 

Summary 
Many Grasshopper Warblers observed at Jæren in the spring of 1969 

The author estimates the number of singing males observed at Jæren in the spring 
of 1969 to be about 20. 

A. Bernhoft-Osa 

Bastarder mellom konglebit og andre finker 
Når det gjelder bastarder mellom forskjellige fugleslag, er dette hos oss best kjent 

for hønsefuglenes vedkommende. Men som en vet, forekommer det også krysninger 
hos ender, troster og finkefugler ute i naturen. F .eks. svarttrost x gråtrost og bokfink x 
bjørkefink. Ved å holde forskjellige arter av tropiske og europeiske finker i bur og 
utevolierer, h ar det lykkes å få fram en lang rekke bastarder. Stillits har f .eks. paret 
seg med grønnsisik, tornirisk, gråsisik, bokfink og bjørkefink. Videre er dompap 
blitt krysset med både grønnfink, stillits, tornirisk og gråsisik. Ved å nytte kanarifugler, 
særlig hunner, har en fått mange interessante hybrider med bl.a.: grønnsisik, stillits, 
grønnfink, gråsisik, tornirisk, dompap og bergirisk. I Bergen ble bergirisken ofte holdt 
som burfugl i 1870-80-årene og ble gjerne nyttet til bastardoppdrett med kanarier. 

Av tamme insektetende fugleslag er det ikke lett å avle bastarder, for det er vanskelig 
å få dem til å hekke selv i store flyvebur ute i friluft. Men en englender fikk i 1958 
fram flere unger av gulerle x linerle. 

I Vår Fågelviirld, 15, 1956, og 19, 1960, har jeg omtalt et par konglebit (Pinieola 
enucleator) som hekket i en friluftsvoliere i Stavanger. Fuglene levet flere år i beste 
velgående, men dessverre omkom hunnen ved et uhell. Seinere forsøkte jeg å få tak 
i et nytt par, men fikk bare en hunnfugl. Den ble i flere år holdt sammen med forskjellige 
norske finkefugler i et stort utebur. Ikke før våren 1968 viste denne enslige konglebiten 
tegn p å å ville ruge, men da bygget den et solid reir og la 5 egg. Disse viste seg merkelig 
nok å være befruktet, for alle sammen ble klekket den 6. og 7. juli. Ungene ble flittig 
matet i flere dager og vokste normalt. At det dreide seg om unger av konglebiten, er 
helt sikkert, for både eggstørrelsen og den sterke blå fargen viste det. 

Alt så ut til å gå bra med bastardkullet, men så en natt hadde dessverre en mink 
eller en rotte kommet seg inn i volieren og gjort ende på så å si samtlige fugler som 
befant seg der. Av konglebiten og ungene dens fantes ikke de minste rester igjen. -
Men hvilke av de 3 fugleslag som var sammen med konglebithunnen, kan ha vært far 
eller fedre til bastardene? På den tid da eggene ble lagt, befant det seg hanner av 
grønnsisik, hornemanns sisik* og en båndkorsnebb i volieren. Det ligger nærmest å anta 
at det er båndkorsnebben (Loxia leueoptera) som har paret seg med konglebiten. Noen 
direkte paring ble ikke iakttatt, men båndkorsnebben var i fin form og svært parings
lysten. En annen h ann av denne art som jeg har nå, gjorde i midten av januar stadig kur 
til en grønnfink-hunn som den deler bur med. 

Fuglenes størrelse tatt i betraktning, er det vel mest rimelig å anta at det er bånd
korsnebben som har inngått denne uvanlige forbindelse, selv om det ikke skulle være 
noe i veien for at grønnsisik eller hornemanns sisik kan ha vært faren eller fedrene. 
Av den litteratur som jeg har hatt for hånden, går det ikke fram om det har forekommet 
konglebitbastarder enten ute i det fri eller i fangenskap. Dr. J. Steinbaeher ved Natur
Museum Senekenberg har meddelt meg at slike bastarder neppe er kjent. 

Det var derfor leit at disse hybridene ikke vokste opp. Men da konglebiten hekker 
relativt lett i store flygebur, skulle det ikke være umulig å gjenta forsøket. 

Summary 
Hybrids of Pine Grosbeak and other finehes 

Afemale Grosbeak kept in a eage with males of Siskins, Hornemann's Redpolls, and 
one Two-barred Crossbill laid eggs which hatehed. Unfortunately, all the young were 
eaten by a mink or rat, and it is therefore impossible to tell which male(s) of the 3 species 
in the eage eould have been the father(s). A. Bernhoft-Osa 

* Fra Grønland. 
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Myrsanger i Vestfold 
Natten mellom 2. og 3. juni 1968 ble en syngende o' av myrsanger, Acrocephallis 

palustris (Bechstein), iakttatt i Presterødkilen ved Tønsberg. Et nytt eksemplar av 
arten, også dette en o', ble hørt og sett 24.-25. juni 1969 på samme sted. 

Fuglen fra 1968 ble fanget og er nå oppbevart som beleggsmateriale i skinnsamlingen 
ved Universitetets zoologiske museum, Oslo (J.nr. L 9206). Følgende mål ble tatt p å 
det levende eksemplaret: vinge 71 mm , hale 55 mm, nebb/skalle 15,5 mm, nebb/fjær 
11,5 mm og tars 24,5 mm. Vekt etter nedfrysing: 12,5 g. Vingeformelen er helt entydig 
n1yrsanger. 

Eksemplaret fra juni 1969 ble kun bestemt ved fel tobservasjon. Artens karakterist iske 
sa ng var det viktigste kriteriet ved bestemmelsen. Flere hermelåter inngikk i sang
repertoaret, blant annet av løvsanger, Ph )'l.loscopllS trochillls. Ved begge observasjonene 
besto biotopen for størstedelen av takt'ør, Phmgmites COllllllllllis, og været var ideelt 
for natt-taksering, klart og varmt med ubetydelig vind. 

Fra Norge foreligger det tidligere, foruten flere tvilsomme, bare en sikker observasjon 
avarten. Schaanning (1939, Stav. Mus. Arsh. 1937/38: 113- 124) publiserte myrsangeren 
so m ny art for Norge idet en Cf' ble skutt 8. oktober 1937 p'\ øya Utsira i Rogaland. 
Detre eksemplaret er senere (Holgersen, j)crs. ?nec/d .) vært til grundig undersokelse 
hos ekspert i utlandet, og resultatet ble at det ikke var mulig Cl avgjøre om fuglen var 
myrsanger eller rØl'sanger, A. scirpaceHs. En observasjon 23. september 1954 på Lisra , 
Vest·Agder (Swales 1955, Sterna 1 (ilO. 20): 3-31) bygger kun på visuell fe ltiakttagelse, 
og kan derfor ikke sies å være entydig. En angivelse fra Tinnoset, Telemark, ultimo 
juni 1955 (Kittelsen 1955 , FQl.l1la 8 : 77- 79) er svært dårlig dokumentert og er derfor 
ved kritisk bedømmelse ikke holdbar. Det eneste tidligere sikre funn av myrsanger 
i. Norge er et juv. eksemplar som ble ringmerket 17. september 1967 på Hareid , Sunnm øre 
(Myklebust og Folkestad in press). 

Myrsangeren har i de siste decennier utvidet sitt utbredelsesområde mot nord , og 
denne tendens synes å fortsette. Det vil derfor være av interesse å følge artens videre 
ekspansjon, og mulighetene for il innlemme arten som norsk rugefugl skul le presumtivt 
være store. 

Summary 
Marsh Warbler, A croccj)/wllis palllstris, in Vestfold county 

A singing male of Marsh Warbler was observed on .lune 2-3, 1968 and another 
June 24- 25, 1969 at Presterodkilen , Tonsberg (59 0 16' N, 10 ° 27' E). The bird from 
1968 was trapped and is nolV in the collect ion at the Zoo logicnl Museum, Oslo. 

Jan Michael sen 

Hekkende vierspurv i Hedmark 
Den 10. juli 1969 ble en voksen hunn av vierspurv, Elllberiza l'lIStica, observert 

ivrig Opptatt med ,:'I mare to utfløyne unger i nordenden av Halsjøen , Vider kommune 
i Hedmark. Den voksne fuglens måltrost-lignende varse l låt gjorde det enkelt ,\ lokalisere 
ungene. Den ene av ungfuglene ble fanget og ringmerket. 

Området hvor vierspurvene holdt til, ligger like ved riksgrensen mot Sverige, men 
ska l en dømme etter ungenes flygedyktighet, må reiret utvilsomt ha ligget i nærheten 
av observasjonsplassen og følgelig på norsk side. Biotopen besto av for størstedelen 
granskog med enkelte mindre bjørketrær og med innslag av furu på de tørreste stedene. 
Området var stedvis forsumpet med dominans av torvmose, molte, myrhatt og blåbær. 

Funnet av vierspurv i Våler må sannsynligvis settes i direkte forbindelse med 
tidligere hekkefunn avarten på svensk side. Ehrenroth og Jansson (1966, Vår Fågelv. 25: 
97- (05) fant i 1965 vierspurv rugende p å to lokaliteter i Norra Finnskoga. Det ene 
rugestedet ligger bare 4 km i luftlinje fra vårt funn ved Halsjøen. 

I Norge er vierspurven meget sjelden som rugefugl. Arten hekker trolig i Lierne 
i Nord·Trøndelag (Haftorn 1966, Våre Fugler) og er dessuten påvist rugende ved 
Gratangen i Troms i 1960 (Lundberg 1962, Sterna 5: 34). V åler-funnet utgjør således 
det sørligste kjente hekkestedet for arten i Norge. 
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Summary 
Breeding Rustie Bunting in Hedmark 

One ad. Cf' Rustie Bunting, Emberiza rustica, was seen feeding two fledged young 
on July 10, 1969 in the northernmost part of Lake Halsjoen, Våler in Hedmark county 
(approx. 60° 54' N, 12° 19' E). This is the southernmost record of breeding in Norway. 
The terrain was typical for this species with coniferous forest alternating with marshy 
areas. 

Tore C;ullnarsen/ J all Michaelsen 

Nattergal i Borre 
En syngende nattergal, Luscinia luscinia, ble observert 9. juni 1969 ved Skoppum, 

Borre i Vestfold. Ifølge fastboende på stedet skulle den ha holdt seg der i ca. 2 uker 
før vår observasjon_ Siste gang fuglen ble hørt, var 24. juni (Bjørnar Olsen, pers. medd.). 
Dette er første gang arten er påvist i nordre Vestfold. 

Summa ry 
Thrush Nightingale in Borre 

A singing male of Thrush Nightingale, Luscinia luscinia, was observed on June 9, 
1969 at Skoppum, Borre in Vestfold county. According to local inhabitants the bird 
had arrived ultimo May and stayed until June 24. 

Jan Michaelsen/Ulf Michaelsen/Ragnar Syvertsen 

Hornugle hekket ved Narvik i 1967 
I 1967 ble hornugle, Asio otus, funnet hekkende ved Narvik. Under et av mine 

siste besøk til hekkestedet så jeg fire store unger samtidig oppe i furutrærne. Dessverre 
ble et par av dem steinet til døde av guttunger, som også forfulgte de voksne fuglene. 
Dette møtet med ungdommen var kanskje en medvirkende årsak til at uglene ikke er 
vendt tilbake. 

Hornugle skal være blitt observert lenger nord i landet, bl.a. på Loppa. Men jeg 
kjenner ikke til at den har hekket nord for Narvik. 

Summary 
The Long-eared Owl, Asio OtlLs, found breeding near Narvik in 1967 

As far as I know, no breeding of this species in Norway has been recorded north 
of Narvik. 

Hj. Larsen 

Hegre sett i Segelvik i Nord-Troms 
I 1968 ble en hegre, Ardea cinerea, observert i Segelvik. Den ble første gang sett 

den 4. august, og da jeg forlot stedet den 22. august, var den fremdeles der. 
Hegren streifet endel omkring. Den 6. aug. så jeg den på det nordligste punket, den 

lille øya Brynilen på grensen mellom Troms og Finnmark, 70° 14' N, 21° 15' E. 
Brynilen ligger lenger nord enn Skjervøy, som ifølge H. L. Løvenskiold : Norges 

Fugler, var det nordligst kjente observasjonssted for Norge i 1947. 

Summary 
A Heron, Arclea cinerea, observed in Segelvik in North-Troms 

The bird was seen on the islet Brynilen 70° 14' N, 21° 15 ' E, Aug. 6, 
perhaps the northernmost observation of Heron in Norway. 

Vipe hekker i fjellet 

1968. This is 

Hj. Larsen 

Den 21.- 22. juni 1969 observertes viper, VanellIIs vanellus, utvilso mt hekkende, 
følgende steder i østre Slidre (Valdres): Litt øst for Beitostølen ca. 890 m o.h., ved 
Bergsetseter ca. 1010 m o.h., ved Fjelldokka ca. 980 m o.h. De to sistnevnte steder 
ligger flere km fra nærmeste skog. 

Den 1. juli 1969 såes ett par, antagelig med unger, på Høvringen (nord for Otta 
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i Gudbrandsdal) ca. 970 m o.h. Dette er første år at viper er observert fastboende der. 
Den 13. juli 1969 såes to par ved bilveiens høydepunkt ca. 900 m o.h. nordvest 

for Rundhaugen rett nord for Hundorp (Gudbrandsdal). Ifølge opplysninger fra lokal· 
kjente hekket et par der for første gang for ca. 5 år siden. De siste år har 3-4 par 
hekket der. - Hekking av vipe i flere fjellstrøk er kjent tidligere, men de her nevnte 
lokaliteter har ikke før vært omtalt. 

Summary 
The Lapwing breeds in the mountain 

During June/July 1969 severai pairs were observed in V aldres and in mountain 
areas in central Gudbrandsdal at an altitude of 870 to 1010 m , i.e. partly over the 
tree line. 

Edvard K. Barth 

Villmink i Norge før 1940? 
Masserømning av mink fra farm er hittil kjent fra to steder på Vestlandet i 1930: 

Brandasund og Bergen. Så vidt vites, er første villmink som ble felt i Norge, fra oktober 
1939, Vestfold, Sem herred, Jarlsø verk (verft?) - ZMO. 

Kan noen gi pålitelige opplysninger om andre minkrømninger eller felte villmink 
fra tiden før 1940 ? 

I så fall er jeg meget takknemlig for å få høre om det. 

Konservator Jørgen A. Pedersen 
Zoologisk museum, Oslo 5 

Nordisk Forening for Parasitologi 

Nordisk Forening for Parasitologi er dannet av leger, veterinærer og zoologer 
som arbeider med parasitter. I tiden 15.-17. desember skal Universitetets 
Zoologiske Museum arrangere foreningens årlige symposium. 

Symposiet er gitt hovedtittelen .Parasitter i mat-, og det innbys til foredrag 
med tilknytning til dette. Man vil forsØke å organisere symposiet om fØlgende 
emnegrupper: 

1. Trikinose. 

2. Parasitter i husdyr og vilt. 

3. Parasitter i marine fisk. 

4. Parasitter i ferskvannsfisk. 

5. Parasitter i humanmedisin. 

Ved siden av originale forskningsmeddelelser , mener arrangørene at over
sikter over forekomst og Økonomisk betydning av parasitter innen disse grupper 
vil være av interesse. 

Forskningsmeddelelser som ikke kommer inn under symposiets hovedtittel, 
Ønskes også anmeldt. 

Symposiet og årsmØtet vil bli avholdt på Voksenåsen i Oslo hvor dØgnpris 
for helpensjon er ca. Nkr. 70,-. 

P åmelding av fOredrag og bestilling av innkvartering skjer til univ.stip. 
O. Halvorsen, Zoologisk Museum. Fristen for påmelding er 15. oktober. 

Bokanmeldelser 
WERNER MOHRING : Die Culiciden Deutschlands. 
Untersuchungen zur Taxonomie, Biologie und 6kologie 
der einheimischen Stechmilcken. 
Parasitologische Schriftenreihe Heft 18. 
Gustav Fischer Verlag, Jena, 1969,260 s., 166 figs . DM 54,90. 

I denne serien parasitologiske skrifter som startet i 1955 er det tidligere utkommet 
17 hefter. De omhandler både almene og spesielle parasitologiske emner. 

Forfatteren sier i forordet til boken om Tysklands stikkmygg, at den er ment 
å være et arbeidsgrunnlag for den stadig mer utvidete stikkmyggbekjempning. Stikk· 
myggene er foruten å være plagsomme blodsugere også kjent som overførere av flere 
alvorlige sykdommer til menneskene. De blir sterkt bekjempet over store deler av 
jorden og er en av de viktigste grunner til at Verdens Helseorganisasjon er jordens 
største forbruker av insekticidet DDT. Derved er også stikkmyggene indirekte årsak 
til et av jordens alvorligste forurensningsproblem. Både for bekjemping og naturvern 
er det av største viktighet å få riktige artsbestemmeIser og å ha kunnskap om biologien 
og økologien til de enkelte arter. Boken inneholder bestemmelsestabeller for imagines, 
pupper og larver, illustrert med mange detaljtegninger. Gledelig er at det er lagt vekt 
på bestemmelse av hunner. Bare hunnene suger blod og er lette å fange, men er vanskelige 
å artsbestemme. Omtalen av hver art innholder morfologisk beskrivelse, utbredelse 
og opplysninger om biologi og økologi. Boken er oversiktlig og ikke overlesset med 
detaljer. Den omhandler de tyske stikkmyggene. De fleste norske arter er med, også 
slekten Anopheles, men våre arktiske arter mangler. 

Reidar Mehl 
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E. THOMAS GILLIARD; Fugler. 
Oversatt og bearbeidet til norsk ved Per Hafslund. 
423 s. 397 fotos , 217 i farger . Oslo, 1961. Kr. 170,00. 

IVAN T. SANDERSON : Pattedyr. 
Overs. og bearb. av Per Hafslund. 
313 s. Fotos i farger og svart/hvitt. Oslo, 1962. Kr. 165,00. 

EARL S. HERALD : Fisk. 
Overs. og bearb. av Per Høst. 
314 s. 300 illustrasjoner, 150 i farger. Oslo, 1963. Kr. 165,00. 

ALEXANDER B. KLOTS og ELSIE B. KLOTS : Insekter. 
Overs. og bearb. av Per Høst. 
328 s. 293 ill., 152 i farger . Oslo, 1964. Kr. 165,00. 

RALPH BUCHSBAUM og LORUS J. MILNE : Hvirvelløse dyr. 
Overs. og bearb. av Per Høst. 
331 s. 321 ill., 144 i farger. Oslo, 1965. Kr. 165,00. 

KARL P. SCHMIDT og ROBERT F. INGER: Krypdyr. 
Overs. og bearb. av Per Høst. 
304 s. 269 ill., 145 i farger. Oslo, 1966. Kr. 165 ,00. 

DORIS M. COCHRAN : Amfibier. 
Overs. og bearb. av Per Høst. 
338 s. 220 ill ., 77 i farger. Oslo, 1967. Kr. 165,00. 
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Disse bøker, som er kommet i løpet av 60·årene, er ikke alene oversatt etter den 
amerikanske originalutgave og den danske, bearbeidete utgave, men de er også krydret 
med spesielt norsk stoff, slik at de er større og fyldigere. Omtrent halvparten av de 
utmerkete illustrasjonene er fargefotos, bilder som aldri har vært vist før, og noen 
avartene har aldri før vært fotografert. Papirkvaliteten er bra, så den velutførte trykning 
kommer til sin rett. Det er heller ikke spart på innbindingen, som er aven tiltalende 
plast, og hvert av de sju bind har sin pene farge som liver opp i bokhyllen. - Det er 
gedigne bøker. 

Men innholdet da? - Jeg har utspurt flere kolleger. Samstemmig roser de tekstene, 
som i det store og hele er korrekte, samtidig som språket er uanstrengt. Det er dyrebøker 
av de beste. 

Jeg synes at Hafslund kunne ha tatt med vitenskapelige navn i teksten slik som 
Høst. Til gjengjeld kunne jeg ha ønsket at Høst på samme måte som Hafslund hadde 
laget registeret med såvel norske som latinske navn til de arter og dyregrupper som har 
et norsk navn. Men han kan da med god grunn vise til at NZF på daværende tidspunkt 
ikke hadde gitt ut navnelister for virvelløse dyr. Det var jo først i 1968 at «Norske 
dyrenavn. B. Insekter og edderkoppdyr» kom ut, og arbeidet med navnelister for 
andre virvelløse dyregrupper pågår stadig. 

Jeg vil få anbefale VERDENS DYRELIV til fagfolk og amatører, - ikke minst 
til skoler, læreanstalter og biblioteker. - Bindene selges også enkeltvis, men må i alle 
tilfelle bestilles direkte fra forlaget. 

JØl'gen A. Pedersen 

Foreningsmeddelelser 
Rapport om NZF's sommerekskursjon til Runde 26.-29. juni 1969 

Av mangel på oppslutning ble sommerekskursjonen til Håøya avlyst og påmeldte 
overført til Runde·ekskursjonen. 

Etter å ha sett akvariet og krykkje·fjellet midt i Alesund, samlet deltakerne seg på 
kaien klar til overfarten til Runde kl. 12, torsdag 26. juni. Med kikkert og fotografi. 
apparat foran og ryggsekk bak flokket følgende seg om ekskursjonslederen, Gunnar 
Lid, ZM, Oslo : Arne L Holen, Øystein Bollingsmo, Kjell M. Buvik, Bjørnar Holen 
og Øivind Valsø, alle fra Sunndalsøra, dessuten Jo V. Arnekleiv, Tretten, Jan Michael· 
sen, Tønsberg, Steinar Myhr, Oslo, Solveig og Jørgen A. Pedersen, As, Jan E. Roel, 
Røra , Jesper Schytte, Næstved, Håkon Solberg, Kolbotn, og Tor Svenke, Drøbak. 

Allerede på fergen fortalte zoologistudent Olav Johan'sen, Runde, om en spennende 
ornitologisk severdighet: svarthodespurv, Emberiza melanocephala, som hadde tilhold 
på Runde. - Ganske riktig! Neppe var vi kommet i land før den ble observert og 
fotografert. Det var en hann, og Gunnar Lid kunne fortelle at denne fugleart bare var 
registrert en eneste gang før i Norge, pussig nok også på en kjent fugleøy, Røst i Lofoten 
i 1968. Vi så den bare denne ene gang. 

Denne felles opplev.else var en meget lovende opptakt som straks rystet deltakerne 
sammen. Kontakten var sluttet, og samværet ble det beste hele tiden. Til at ekskursjonen 
ble så vellykket, bidro også kjøpmann I"ngv. Rundø (tlf. 2, adr. 6096 -Runde). Vi var 
innkvartert i campinghytter, og han tok vare på oss på beste måte. 

Da været var innbyaende, dro vi allerede første kveld ut med fiskebåt rundt øya 
for å se fuglefjellene fra sjøen. Inn under den stupbratte Rundebranden med sitt nesten 
ufattelig yrende fugleliv, lå vi lenge med stadig bruk av kikkerter og fotografiapparater 
i dønningene fra storhavet - litt for lenge å dømme etter ansiktsfargen på de fleste 
av oss. 
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Neste dag var det rundtur på øya. Fra Goksøyr gikk vi til toppen av Rundebranden 
for å se fuglefjellene fra land. Vi fulgte den oppmerkete stien langs lundeura, hvor 
«sjøpapegøyen» ble studert og fotografert på kloss hold. Videre gikk stien inn over 
den fredete øyas høye platå forbi oppdemmete ferskvann, som minnet oss om de 
4- 5 særdeles vel bevarte kvernhus ved bekken som vi fulgte på ve ien opp. Som av· 
slutning på en lang dag fikk vi et interessant og levende foredrag med tallrike lysbilder 
av cand. mag. Gunnar Lid om «Fugl og fly». 

Om enn enkelte av oss følte tegn til tretthet, samlet vi oss hver eneste kveld til 
«daglig logg» med utfylling av utleverte observasjonslister og gjennomgåelse av dagens 
opplevelser med fyldige kommentarer av ekskursjonslederen. 

Tredje dag dro vi ut i båt den andre veien rundt øya for å gjenoppleve det ufor· 
glemmelige inntrykk fug lefjellene gir. Vi kom også inn på få meters avstand av svøm· 
mende, meget fotogene havhester, som jo har ynglet på Runde i bar\! 20-30 år. Denne 
lørdagskvelden hadde vi strandkos med bål og pølser på spidd, etter at vi igjen hadde 
vært til sjøs på fisketur. Noen prøvet også lykken fra brygga, mens andre drev med 
krabbeteiner, som foruten den forventede fangsten, til alles forundring også brakte 
i land en mer enn meterlang havål. Ved bålet gikk snakken ivrig om felles interesser: 
dyr og dyreliv, faunaregistrering, arbeidet i foreningen og lokalavdelingene m.m. 

Siste dag var det tur langs stranden, hvor vi foruten fuglelivet også studerte andre 
deler av fjærefaunaen, bl.a. praktfulle, røde sjøanemoner, Spirorbis, og meget mer. 
En ærfugl på redet fant seg tålmodig i selv de mest nærgående fuglefotografer. Et 
tjeldreir ble forunderlig nok funnet på en hylle i fjellet flere meter over bakken. -
I dag går det jo ikke an å interessere seg for dyr uten også å prøve å forstå bakgrunnen, 
miljøet. Vi fikk da også orientering om f.eks. plantelivet, bl.a. algesonene nedover 
med sauetang, blæretang, sagtang, grisetang, tare, rødalger osv. 

I alt ble 49 fuglearter observert 
og identifisert. Bortsett fra tidligere 
omtalte svarthodespurv var de 
imidlertid alle velkjente på øya fra 
før, uten at resultatet derfor ble 
ringere for oss. - I FAUNA, 1949, 
kom den første rapport om noen 
få ynglende par av havsule på 
Runde, og nå, 20 år senere, talte vi 
på denne ekskursjonen ca. 550 
sittende havsuler på hyller i fjellet. 
- Ved det oppdemmete vannet 
inne på øya fant vi egg, «klekke
skall», av strandsnipe. - Nærmere 
plassen, Runde, fant vi oppe på 
platået en del fjær av hubro. -
Tyrkerdue så og hørte vi nær 
Goksøyr hvor de så ut til å ha 
fast opphold. - Små skarv var det 
tydelig blitt flere av etter at egg
sankingen opphørte. - En svart
kråke ble også observert. - Det 

Krykkjekoloniene. (Foto: Jørgen A. Pedersen). var spennende å se to grågjess 
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passere over oss. - Ørn så vi ikke, 
men andre «fugletittere» fortalte 
at det var kommet en til lundeura 
straks etter at vi gikk derfra. _ 
To husmus kom frem på nært 
hold da vi satt rundt bålet lørdags, 
kvelden. Villmink var om 
fredagen observert på Runde ved 
Måkenes aven fastboende fisker. 
Han fortalte at den var gått til 
angrep på en ærfugl som verget 

Lundefugler (Foto: Gl/nnar Lid). sine unger. Etter et ganske vold, 

somt basketak ga minken opp, og moren svømte ut til de små. Det 
skulle vært interessant å få vite hvor lenge det har vært villmink 
på Runde. 

Dette fugleparadis er nå fredet, ikke fordi noen for alvor kan mene at rasjonell 
utnyttelse av denne overdådige naturressurs ved jakt og fangst kan spille en avgjørende 
rolle for bevarelse avartene; men fordi fredningen forhåpentlig har satt en stopper 
for at enda flere mennesker setter livet til ved å klatre i fug lefjellet, og fordi det økende 
anta ll av besøkende naturvenner da formentlig holder seg til oppmerkete stier og 
viser respekt for stedet. 

«Takk for sist og mange takk for en fremragende ledelse og et hyggelig og lærerikt 
samvær under Runde-ekskursjonen», skreven av deltakerne. La dette gjelde som en 
takk til ekskursjonskomiteen og spesielt til lederen G unnar Lid fra oss alle, med ønsket 
om at en Runde-ekskursjon med NZF vil bli arrangert hver sommer. 

Jørgen A. Pedersen 

Ferdigpakkete lysbilde,foredrag til lokalavdelingene 
Til hvert av bindene i bokverket VERDENS DYR har NZF fra Studieforlaget AlS 

mottatt so m gave en serie fargedias og et teksthefte skrevet av Per Hafslund og Per Høst. 
Tingene kan lånes av lokalavdelinger som vil arrangere en møtekveld i selskap med en 
av de store dyregruppene. JAP 

Til medlemmene! 
NZF's medlemstall og aktiviteter er stadig økende, og med dette fø lger også økete 

administrasjons byrder på foreningens valgte tillitsmenn. 
Vi skal nå gjennomgå medlemskartoteket for å sende ut innbetalingstalonger til 

dern som ennå ikke har betalt årets kontingent og inkasso til dem som skylder mer. 
Det vil være til stor hjelp om alle som ennå ikke har ordnet sine innbetalinger til NZF, 
kommer oss i forkjøpet. Betal omgående, og NZF sparer penger og arbeid. Husk pgf. 3 
i vedtektene: «Medlemsskap er bindende inntil utmelding er skjedd skriftlig til styret.» 

Kassereren 

NIF (Norsk zoologisk forening) 
DU er interessert i zoologi. Flere av DINE VENNER har samme interesse! 
Vil DU at ogsa DE skal bli bedre orientert om zoologi? 
Fortell DINE VENNER om NZF! 
Skriv etter noen orienterende foldere til utdeling og oppslag. 

Admse: NORSK ZOOLOGISK FORENING, ZOOLOGISK MUSEUM, OSLO 5 
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OPPROP! 
Undertegnede arbeider med en større publikasj on i bo kform ~ver arten spurve
ugle (Glaucidium passerinum) og mottar med takk opplysnlllg~r om denne. 
Næringsbiologiske og adferdsmessige opplysninger er av størst lIlt~resse , .men 
jeg mottar også gjerne andre data , f.eks. utbredelse o~ forekomst . SærlIg verdIfullt 
toff er gull peboller og næringsoversikter fra vlllterlagerplasse;,e,. dessuten 
~okale navn på spurveugle, og eventuelle historier i tilknytning tIl dIsse .. Som 
hos de fleste ugler foreligger det sikkert enkelte steder gammel overtro. I for
bindelse med arten. Kommune og fylke, gjerne bygd eller gard opplysnlllgene 
skriver seg ifra, må alltid oppgis. 

Jeg er også takknemlig for opplysninger om hek kende fugler både innenfor 
og utenfor normalt hekkeområde. 

Alle bidrag vil være av svært stor verdi. 

A rild Hagen 
Adr.: 2120 Sagstua 

Brennaktuell bok ! 

PESTICIDER, MAT OG NATUR 
Av dr . philos. LAURITZ SØMME 

PESTICIDER er betegnelsen på kjemiske midler mot insekter, sopp og ugress. 
Søkelyset er i den senere tid blitt sterkt rettet mot de faremomenter de fører 
med seg. 
Er menneskene i ferd med å forgifte seg selv og dyrelivet i naturen? 
Hvilken betydning har rester av insektmidler og andre pesticider i våre matvarer? 
Hvorledes er situasjonen i Norge, og hvilken kontroll føres med bruken av 
pesticider ? ., 
Kan vi klare oss uten disse stoffene i kampen mot skadeorganIsmer som angriper 
matnyttige vekster? . 
I denne boken blir pesticidenes betydning og uheldige sidevirknlllger ~t~ ~pp 
til vurdering. Forfatteren mener at det store behov for en .øk~t matI~ro u sJon 
gjør at landbruket i lange tider fremover er avhengig av kjemIske ~Idler .. ~en 
p.g.a. uheldige virkninger i naturen må det satses på å finne frem ti pestlcl er 
uten skadelige bivirkninger. 

130 S. , pris heft. kr. 13 ,50. 
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