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Hva taper vi ved å utrydde dyre- og plantearter? 

ROLF VIK 

Alle levende dyr, innbefattet mennesket, er 
det nåværende endepunkt av 20 millioner år
hundreder av utvikling. Siden livet begynte har 
stadig nye typer av dyr oppstått ved en kombina
sjon av de to prosesser, kjent som adaptiv strå
ling og naturlig utvelgelse. Andre typer som 
ikke har vært i stand til å tilpasse seg de forand
rede forhold, dør ut. Et lite utsnitt av disse ut
dødde arter kjenner vi som fossiler. 

l løpet av de siste 200 år - i geologisk me
ning en usedvanlig kort tid - har en direkte el
ler indirekte innflytelse av menneskets fremgang 
mer enn fordoblet hastigheten av utryddelse av 
arter, og prosessen tiltar fremdeles i hastighet. 

Fig. 1 
Geirfuglen - et offer for 
tankelØs utnyttelse av natur
ressursene. De siste eksem
plarer ble drept på Island i 
1844. (Prep . i Zoologisk mu
seum, Oslo. For. B. Mauritz). 

l dag er mer enn 1000 hvirveldyrarter eller -raser i fare for å bli utryd
det på grunn av mennesker. De er truet av hensynsløs eller lite gjennom
tenkt, kortsiktig utnyttelse, eller også ved uvitenhet og ren likegyldighet, 
fordi de ikke synes å ha noen verdi og deres forsvinnen derfor ikke har 
noen konsekvenser. Noen blir betraktet, ofte feilaktig, som farlige for 
menneskenes interesser og blir derfor systematisk forfulgt og utryddet. 
Det er riktig å si at menneskets hensynsløshet og mangel på kunnskap 
i nesten hvert eneste tilfelle er de virkelige årsaker til at dyre- og plante
arter forsvinner. 

l denne sammenheng er det interessant å merke seg at ikke ett eneste 
dyr som er blitt utryddet i historisk tid, som dodoen, guaggaen, geirfuglen, 
vandredua, den blå antilopen, labradoranden, carolinapapegøyen og enda 
flere hundrede, kunne ha forsinket utviklingen av Homo sapiens i den 
aller ringeste grad om de hadde fått leve. 

Men allikevel må de som er forutseende nok til å advare mot videre øde
leggelse både av dyre- og plantearter være de som må overbevise om og 
bevise at de enkelte former er av verdi og at vi taper noe ved at de blir 
borte. 

Som vitenskapsmenn blir vi oftere og oftere konfrontert med proble
met: Hvilken rolle spiller den og den dyre- eller planteart for oss men
nesker? Hvorfor skal vi gå inn for å bevare dem? Vi må ta dette opp til 
alvorlig vurdering for å bli i stand til å svare med argumenter som blir 
forstått. 
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I en slik situasjon er det utvilsomt en rekke moralske og etiske betrakt
ninger som kommer inn i bildet. Mange mener at vi har en klar moralsk 
forpliktelse til å holde aven plass i solen for de plante- og dyrearter som 
vi deler jorden med. De ser på det som galt å drepe, enn si utrydde noen 
dyreart. Andre mener at utryddelse avarter kan rettferdiggjøres når de 
moralske grunner overfor oss selv er sterke nok, som f.eks. for å unngå 
menneskelige lidelser i stor skala ved overføringer av sykdommer eller øde
leggelse av næringsgrunnlaget. 

Et annet etisk argument er at vi er ansvarlige overfor fremtidige gene
rasjoner for hva vi gjør med naturen rundt oss. På samme måte som vi 
ikke har noen rett til å tillate radioaktivt nedfall som kan true helsen for 
kommende generasjoner, har vi heller ingen rett til å ødelegge naturen 
med dens flora og fauna. Den er den rettmessige arv til kommende ge
nerasjoner. Enten disse argumenter har vekt eller ikke, er det klart ufor
svarlig å tillate noe så uopprettelig som utryddelse avarter på grunn av 
likegyldighet, uvitenhet og dårlig vurderingsevne. 

Det er kraftige også estetiske argumenter for å prøve å redde jordens ville 
dyr og uberørte områder. Folk gleder seg over planter og dyr. De finner 
dem vakre, liker å se dem og oFpnår åndelig fornyelse ved studiet av dem. 

Det er videre vitenskapelige grunner, fordi en hel del fremdeles må læres 
gjennom studier av formene. Ikke bare er det galt å fjerne poten~ielle ?b
jekter feir botanisk og zoologisk forskning, men på det mer mateneIle mvå 
av menneskelig fremskritt er det tåpelig å utrydde et dyr eller en plante 
som senere kunne vise seg å bli av praktisk betydning for menneskeheten. 

Og her begynner vi da å bringe verdibegrepet over på et nivå som ikke 
kan blåses bort med at det er romantikk. Verdi i form av cash er lettere 
vutderbart enn verdi i form av f.eks. opplevelse og etikk. 

De store bardehvaler er snart utryddet. Hvalfangsten har betydd en god 
del økonomisk også for vårt land. Nå er det nesten ikke mer å høste. Dette 
skyldes rett og slett politisk uforstand. Når det gjelder å skaffe næring i 
fremtiden, stiller mange store forhåpninger til havet. Hvis vi skal utnytte 
de planktonmengder som er i havet direkte, kreves det til dette enorme 
mengder med energi. Med de energikilder vi kjenner i dag, vil dette for
årsake en ytterligere forurensning av det miljø som vi ønsker å høste fra . 

Hvis vi bare tenker på oljen og ikke på kjøttet, vil bardehvalene være 
våre mest økonomiske høsteapparater. Her går oppsamlingen direkte på 
planktonet. Skal vi gå veien om spermhval eller andre tannhvaler, vil ut
byttet reduseres med 10 for hvert steg opp i næringskjeden hvalartene 
henter sin næring fra. 

Aksjonen for å redde hvalartene fra undergang behøver altså i realiteten 
ikke å appellere til vår medlidenhet med forsvarsløse dyr som vi ikke 
unner livets rett. Forsvaret kan med større tyngde og rett legges på det rent 
økonomisk uforsvarlige i å ødelegge en effektiv maskin for innhøstning av 
havets produksjon. 

På samme måten klln vi si at å utnytte produksjonen i våre høyfjells
områder på noen' mere effektiv måte enn gjennom villrein, rype og hare, 
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kan vi neppe finne. Selv om den kalorimengde som fjellet produserer re
duseres meget ved å passere gjennom dyreorganismene, vil det allikevel 
ikke overstige det kolossale forbruk av kalorier vi måtte ha for å kunne 
utnytte denne primærproduksjon direkte. 

Disse dyr må ikke passes på noen annen måte enn at de høstes med for
nuft. Det koster ikke noe å hente denne produksjon ned fra fjellet for det 
går på konto rekreasjon, som igjen er en positiv faktor økonomisk. Mere 
dyreliv i fjellet vil også skape større interesse for å ferdes der også utenom 
jakttidene. Dette øker turiststrømmen og er et pluss på rekreasjonsstiden. 

Områder med dyr og planter i en noenlunde naturlig balanse tiltrekker 
et flertall av oss mennesker. Dette kan man ta konsekvensen av ved 
å la områder få utvikle seg slik at de appellerer til oppdager- og opplevel
sestrangen hos oss. Og dette kan gjøres så meget mer som det ofte er pro
duksjonsmessig lønnsomt i tillegg til øket avkastning av turistindustrien. 

Dette kommer jo så klart til uttrykk når det gjelder de store nasjonal
og naturparker i Afrika og Nord-Amerika. 

I dag appelleres det til statsmenn og internasjonale samarbeidsorganisa
sjoner forat man skal redde alle de særpregede dyreformer som Afrika er 
så kjent for. Det appelleres til nestekjærlighet og ansvar for fremtidige 
generasjoner. Og det pekes på verdien av turistlivet i forbindelse med re
servatene. 

I dag kan man faktisk regne i penger eller protein at det er uklokt å 
eliminere noen av de former som utgjør helheten i savannenes dyre- og 
planteliv. 

I sin bok African Game Ranching forteller Raymond Dasmann (Per
gamon Press, Oxford 1964) om sitt regnskap, og han sammenligner avkast
kastningen av krøtter med avkastningen av vilt i samme område. Riktig 
drevet og velpleiet ville hans område gi en avkastning på 3 pund per acre 
av storfekjøtt. A vkastnnigen av vilt er 4 pund per acre pr. år. Men det å 
holde krøtter er kostbart, mens det å høste vilt er billig. Avkastningen av 
krøtterhold ville på hans område bare bli 506 pund pr. år, mens avkast
ningen med vilt ville bli 3200 pund netto pr. år, altså mer enn 6 ganger så 
høyt utbytte. En annen ting er at utgiftene til slakting og transport til mar
kedet, kunne bringes til inntekt hvis avskytningen ble leiet bort til jakt. En 
ting til som er av betydning er at intensivert husdyrhold ville ødelegge beite
områdene, mens viltproduksjonen er i balanse med miljøet. Men det som 
er viktig i hele dette bildet, er at det er viltbestanden som helhet som må 
bevares fordi hver arts inngrep i de forskjellige deler av vegetasjonen er 
betingelsen for vegetasjonens hensiktsmessige sammensetning. 

De forskjellige beitedyr beiter sine bestemte beiteplanter på en slik måte 
at de ikke ødelegger dem. Giraffen f.eks. beiter tydeligvis hele tiden plan
tene fra undersiden, slik at den ikke ødelegger toppskuddene. Resultatet av 
denne velordnete, økologiske beiting blir at vegetasjon og dyreliv er i fin 
balanse med hverandre. Akkurat det motsatte forhold ser vi mellom 
skogsbandsvegetasjonen hos oss og forholdet til sau, geit og husdyr, hvor 
faktisk disse dyrene er aktivt med på å senke skoggrensen. 
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Fig. 2 
Hver dyreart utnyrter spesielle deler av vegetasjonen. (Etter R. F. Dasmann, 1964). 

Giraffer, elefanter, elandantiloper, gnu, struts og zebraer trekker turister, 
produserer kjøtt og lever i balanse med vegetasjonen. Husdyr trekker in
gen tilskuere, produserer mindre kjøtt og ødelegger næringsgrunnlaget. 
Skulle valget være vanskelig fra noe synspunkt i det hele tatt? 

Fiskeavkastningen sank katastrofalt i Albertsjøen da flodhesten ble ut
ryddet. Flodhestenes ekskrementer og ekskreter gjødslet sjøen slik at den 
ga grunnlag for den primær- og sekundærproduksjon som fiskene skulle 
leve av. 

Da krokodillene ble nesten utryddet i Viktoriasjøen, gikk fisket tilbake. 
Nilgjedden som er uspiselig for mennesker, er krokodillens viktigste næ
ringsgrunnlag. Færre krokodiller, flere nilgjedder, - mindre matfiskavkast
ning. Krokodillen kunne regnes om i cash eller protein, selv om det ellers 
stort sett er dens skinn som kan omsettes. 

Når det gjelder å vurdere om en art er av betydning eller ikke, er dette 
uhyre vanskelig, og det er svært ofte først når man ser den negative effekt 
ved at den forsvinner, at man blir klar over hvilken verdi arten hadde. 

Dvergålegresset ble i 20-årene angrepet aven pest langs Europas kys
ter, og ble så å si utryddet. Det overlevet i noen få isolerte viker her og 
der. De dyrearter som var helt avhengig av ålegress-samfunnet, døde di-
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rekte ut. Alegresset ga yngleplass for en rekke fiskearter som ikke kunne 
tilpasse seg andre yngleområder. Både næringsdyr for fiskene og fiskene 
selv forsvant altså på grunn av at ålegresset forsvant. Ingen ville vel ha 
vurdert ålegresset til å være en planteart som man ville gå alvorlig inn for 
å beskytte. Det var først da det ble borte at man virkelig forstod hvilken 
verdi det var i denne planteform. 

En stor del av de blomsterplanter som finnes i et miljø, er avhengige av 
ganske bestemte insekter for sin bestøvning. En slik omfattende utryddelse 
av insekter som foretas med uspesifikke pesticider, vil kunne bidra til å 
ødelegge viktige insekter og derved ødelegge planter som er av betydning 
i økosystemet. Den utstrakte bruk av insektmidler i enkelte fruktdyrkings
områder har innvirket så sterkt på de pollinerende insekter at avkastnin
gen av fruktdyrkingen er blitt redusert. Noen steder har menneskene selv 
måttet overta bienes arbeid med bestØvningen slik det fremgår av rapporter 
fra Japan. 

Ulven er sterkt i søkelyset hos o~s og i mange andre land. I sitt natur
lige miljø er den utvilsomt av betydning for å opprettholde sunnheten hos 
hovdyrpopulasjonen i området. Dette viste seg med all tydelighet i Alaska 
og Nord-Canada hvor en bakteriesykdom som angrep klovene og leddene 
i bena hos rein, spredte seg med rivende hastighet da ulven ble sterkt be
kjempet og så å si utryddet. Tidligere lå ulven på sporet av reinflokkene og 
hadde selvsagt lettest for å overvinne dem som hadde et begynnende bakterie
angrep i bena. Nå fins det rapporter om at det under reintrekket er rein som 
kryper på knokene på grunn av denne bakterieinfeksjonen, og det er ingen 
ulv til stede for å eliminere dem. Sykdommen blir i sporet og har sjanse 
for å infisere langt flere. 

En liten ulvepopulasjon i våre sentrale sydlige fjellpartier ville utvil
somt, når det gjelder reinbestanden, ha sin positive mis jon med å bidra til 
at langt færre svake dyr er med på å trampe ned og ødelegge vinterbeitene. 

Foruten dette er jo ulven sammen med sjakalen, etter det man mener, 
hundens ville stamform, og skulle man en gang ha behov for et bidrag av 
egenskap hos ulv inn i våre domestiserte hunderaser, vil det være av be
tydning å ha denne villform med dens rike genetiske lager. Det vi har i dag 
av potensielle muligheter genetisk sett, både i dyre- og planteriket, er det 
som vi må benytte oss av i fremtiden. Det som blir borte, er borte for all
tid, og kan hverken bli gjenstand for studier eller for fornuftig økonomisk 
utnyttelæ. Vitenskapelig sett er det selvfølgelig et stort tap så snart en orga
nisme, man har relativt lite kjennskap til, forsvinner. Derved blir man 
unndratt den vitenskapelige erkjennelse som denne dyre- eller planteform 
kunne gi oss. Særlig når det gjelder evolusjonistiske undersøkelser, er slike 
tap uvurderlige. Så lenge en organisme eksisterer, er forsøk og gjentagelse 
av forsøk mulig, men så snart den er gått over i historien, er mulighetene 
for prØving av enhver form eliminert. Ut fra disse betraktningsmåter er 
våre zoologiske og botaniske haver av uvurderlig verdi for fremtiden, idet 
de tar vare på den gene-pool som hver dyre- eller planteart representerer. 
Det er bare å håpe at man også forstår at det ikke er å ta tilstrekkelig vare 
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på en dyre- eller planteart bare å ha individer aven enkelt populasjon. Det 
som man blir mer og mer klar over er at de forskjellige populasjoner har 
utviklet forskjellige toleranse-egenskaper, og at de derfor samlet blir av 
større verdi. 

De heldige egenskaper hos den ene populasjon kan man overføre til in
divider fra en annen populasjor.. som mangler disse, men har andre som vi 
setter pris på. ]0 større genetisk spennvidde vår genetiske pool har, desto 
større muligheter har vi for at disse pooler kan bli av betydning i frem
tiden. 

Bison er blitt anvendt for å bringe positive egenskaper inn i tamkveg 
og selv om det er innenfor planteforedlingen at man er kommet lengst 
med manipulasjon med egenskaper, er også lovende ting utført med dyr 
hvor viltformenes genetiske rikholdighet blir utnyttet. Som eksempel vil 
jeg nevne de uhyre interessante seleksjonsforsøk som er satt i gang med 
ørret på avdelingen for husdyrhold ved Norges Landbrukshøgskole av 
professor Skjervold. Vår egen hjemlige fjellørret er blitt gjenstand for et 
inngående studium for på grunnlag av dens enorme genetiske kapasitet å 
finne frem til former som passer i de forskjelligste miljø, og som ventes å 
ville gi den beste avkastning under de varierende miljøforhold. 

Hittil har vi her i landet drevet en hasardiØs utsetting av fisk, fremmed 
for våre vassdrag, med den risiko for overfØring av farlige fiskesykdommer 
som dette medfører, uten først å konsentrere oss om utforsking av våre egne 
verdifulle fiskearter. Det pionerarbeidet som her er satt i gang synes å tyde 
på at ørreten, som er vår egen, har mulighet for å oppfylle alle de for
skjellige krav som vi innbiller oss at vi skal få oppfylt ved å sette ut nye, 
dårlig tilpassede arter fra utlandet. 

Botanikerne ligger her langt foran zoologene som så ofte ellers når det 
gjelder å kartlegge og utnytte former til vårt behov. Det internasjonale 
biologiske program som spesielt arbeidet med produksjonsproblemer, har 
innenfor sin seksjon, produksjonsprosessene, foreslått at man skal konsen
trere seg om primitive raser og ville slektninger av kultiverte arter p.g.a. 
det følgende : 

a) slikt materiale er av stor vitenskapelig interesse i genetiske, utviklings
messige og taxonomiske studier. 

b) det er et reservoir av gener og genekombinasjoner som muligens ikke er 
tilstede i sterkt kultiverte varieteter, men er av stor potensiell verdi i 
plantedyrking for motstandsdyktighet mot parasitter og utøy, ekstreme 
klimaforhold og mange andre grunner. 

c) det har ikke vært omfattende og systematisk undersøkt og samlet inn i 
verdensmålestokk. Noen arter er blitt omfattende innsamlet, i det 
minste i noen regioner, mens det er en hel delområder i mindre ut
viklede områder av verden hvor rikdommen av genetiske variasjoner 
ikke på noen måte er blitt tilstrekkelig undersøkt eller vurdert. Slike 
aktiviteter har behov for internasjonalt samarbeid fra de vitenskapelig 
mer utviklede land. 
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d) i mange av disse områder må de mindre produktive, primitive typer gi 
plass for høyere produserende moderne varieteter. Noen av de ville 
slektninger av dyrkede arter er ugress eller opptrer i udyrkede områ
der og er truet ved sivilisasjonens fremmarsj. Derfor er det et virkelig 
og øyeblikkelig problem å bevare disse naturlige kilder som er av stor 
vitenskapelig interesse og potesiell brukbarhet. 

Den voldsomt økende kunnskap som, vi nå har fått når det gjelder de 
arvelige egenskapers overføring og påvirkelighet, åpner også muligheter for 
en utnyttelse av genetiske egenskaper både hos planter og dyr på en måte 
som vi tidligere anså for umulig. Strengt tatt er det jo nå mulig å finne frem 
til kjemiske stoffer i cellemiljøet som vil påvirke arvestoffet i ønskede ret
ninger. Derved blir enhver organisme som viser spesielle egenskaper av 
interesse idet man i alle fall teoretisk kunne si at man kunne analysere seg 
frem til hvilke kjemiske forhold i cellemiljøet det er som betinger en be
stemt egenskap. Denne egenskap kunne man så tenke seg anvendt til å få 
frem ønskede egenskaper hos helt andre former. Man kan stemple slike an
tagelser som science fiction, men det er forbausende hvordan det som bare 
for 10-15 år siden ble betraktet som ren science fiction, i dag virkelig er 
gjennomført. Det ser nærmest ut til at det som den menneskelige hjerne kan 
gi seg i gang med å fabulere om, virkelig kan settes ut i livet når tiden er 
moden. Vår økende innsikt i de muligheter til utnyttelse som foreligger og 
vår manglende kunnskap om den biologiske verden, er faktorer som begge 
peker i retning av at vi skal være uhyre forsiktige med å avgjøre at dette 
eller hint kan vi godt eliminere, dette kan vi være foruten for dette spiller 
for oss ingen rolle. 

I vår kamp mot forurensningene og i kontrollen av vårt miljø er indi
katororganismer stadig kommet mer og mer frem i søkelyo:et. Vi kjenner 
til at lav dør av relativt lave SO,,-mengder, og andre planter er ømfintlige 
overfor bly, bor, kvikksølv og andre forbindelser. Dyreorganismer reagerer 
helt forskjellig på f.eks. pesticider og andre livsgifter som spres i naturen. 
Hvis vi lar vår natur degradere over det hele uten å forsøke å ta vare på 
slike indikatororganismer, faller faktisk disse bort som mulig hjelpemiddel 
til å forutsi hva som er i vente. Det er vel ingen som har glemt Rhinkata
strofen? Der ble laksefisker satt inn i drikkevannbassengene for at de skulle 
melde fra ved sin død at vannet var farlig. 

Våre rovfugler og våre Eiskeetende fugler er meget sterkt utsatt for for
urensninger som akkumuleres i næringspyramiden. Reproduksjonen ned
settes og de mest utsatte arter vil dø ut selv om vi ikke forfølger dem. 

Havørn, kongeørn og fiskeørn står øverst på næringspyramiden og ut
nytter fisk og vilt i naturlig miljø. Tar vi vare på disse fugler har vi her 
indikatororganismer på forurensningen av vårt miljø med gifter som virker 
inn på livsviktige fysiologiske prosesser hos hvirveldyr. Så lenge det wever 
Ørn over våre fjorder og fjell, er i alle fall den akutte forgiftningsfare for 
våre jaktbare ressurser ikke overhengende. Ørnen i vår natur gjør samme 
tjeneste som ørreten i drikkevannsreservoaret til Amsterdam og Haag. 
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Vi mennesker er selvsagt meget opptatte av vår helsetilstand og av å 
finne frem til hjelpemidler som kan avverge og avhjelpe sykdommer og 
svakheter. Mange dyreformer er nettopp truet av denne grunn, mens 
andre vil overleve fordi vi har oppdaget at vi trenger dem. Mel av neshorn
horn hjelper slappe maharajaer til større livsutfoldelse i deres harem. Dette 
har særlig de asiatiske neshorn måttet bøte for og det vil sikkert bli deres 
undergang. Saigaantilopens horn er tillagt en lignende effekt, og dyrene 
var nesten utryddet på grunn av etterstrebelsene. Nå er arten sikret liv i 
f~emtiden, fordi man har tatt hånd om de gjenlevende nettopp av hensyn 
til bevarelse av mannens potens og andre vidunderlige virkninger på men
neskers velbefinnende. Nå forekommer saigaen i hundretusener igjen. 

En stor del av de medisinske fremskritt som er gjort skyldes arbeid med 
forsøksdyr. Ikke alle forsøksdyr egner seg til alle mulige forsøk. Vi vet hel
ler ikke enda hvilke dyrearter vi etter hvert vil kunne komme til å dra 
nytte av i så henseende. Når artene er utryddet vet vi iallfall sikkert at dem 
kan vi ikke få nytte av i fremtiden. Og ofte gjelder dette med forsøksdyr 
dyrearter som vi ellers ikke betrakter som så meget verdt. Mus og rotter 
verdsetter vi ikke med positive tall i naturen, men som forsøksdyr kunne vi 
ikke unnvære dem uten at vi fant andre som kunne erstatte dem. Garrett C. 
Clough fant i 1966 en populasjon aven antatt utdødd smågnager, Geo
capromys ingrahami, på en liten ubebodd øy i Bahamaøygruppen. Selvsagt 
er det interessant å finne igjen dyrearter som man mente var forsvunnet for 
godt, men det som interesserer mest i denne sammenheng er at disse dyr er 
blitt mottatt med entusiasme av legevitenskapen. Hvorfor? Jo, fordi disse 
dyrene har utviklet en rekke symptomer som opptrer i forbindelse med en 
sykdom, som kanskje kan bidra til mer kunnskap om sukkersyke hos men
nesker. (The Bahama Hutia : a Rodent Refound. Oryx, la, 2: 106-108, 
og personlig meddelelse fra dr. Clough.) 

Man sier vanlig at en ledig plass i naturen alltid blir utnyttet og det er 
utvilsomt riktig. Men det er ikke regelen at denne plassen alltid blir ut
nyttet til noe som vi kan bruke. Vi ville vel ikke umiddelbart finne at vi 
hadde vært heldige med forandringen av plassens utnyttelse hvis markmus 
overtok områder som tidligere produserte rikelig med hare. 

Når det gjelder å vurdere natur, blir vi stadig bragt opp i den situasjon 
at vi skal angi verdien i kroner. Opplevelse, rekreasjon og vitenskapelig 
verdi verdsettes ikke nok fordi det ikke kan prissettes. Men vi mennesker 
er rare. 

I Louvre henger et lite maleri, Monalisa, som er uerstattelig. For denne 
lille lerretslappen med maling på, kunne man uten tvil ha kjøpt opp hele 
Galapagos og beholdt det for all fremtid som det uerstattelige biologiske, 
levende beleggsmateriale som det representerer. Kom Monalisa på avveie 
ville ingen anstrengelser og utgifter bli spart for å få det på plass igjen. 
Galapagos's verdier går langsomt og sikkert tapt fordi hvemsomhelst har 
kunnet tukle med fauna og flora der etter eget forgodtbefinnende. 

Hva vi taper ved å miste noe i naturen er avhengig av den verdimåler 
som brukes. Hittil har naturens verdi så og si bare blitt vurdert i penger. 
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Forhåpentlig før det blir for sent, vil den berikelse av livsinnhold naturen 
gir os~, også bli verdsatt. Men inntil da får vi prØve å bruke pengeverdi på 
lang SIkt som argument mot kortsiktig profitt der dette er mulig. 

SUMMARY 
WHAT DO WE LOSE BY EXTERMIN A TING ANIMAL- AND PLANT SPECIES? 

Th~re are ethical, aesrhnic, . scientific and economic arguments in favour of saving the 
world s ammal- and plant speCies threatened by man's activity. 

As it is obvious that the economic arguments are those most easily understood by 
people, we must do ou.r best to find such reasons for saving the threatened species until 
ethiCal , aesthetIc and SCIentIfiC values are also considered significant. 

Author' s address: 
Zoological Museum 
Sarsgt. l 
Oslo 5 

Bjørn i Sør-Varanger 

STEINAR WIKAN 

Innledning 

. BjØrnen er ikke noe nytt. dyr i Finnmarks fauna. I samiske eventyr spiller 
bjørnen samme rolle som I de norske. Det samiske språk har hele 30 ord 
for bjørn. Bjørnen ble bekjempet og etterstrebet i Finnmark som i resten av 
landet, og særlig omkring århundreskiftet ble mange bjørner nedlagt i SØr
Varanger. I vår~ dager da de store rovdyrene stadig går tilbake i antall, 
ser det ut som bJ~rnebestanden er i framgang i Pasvikdalen og de tilgren
sende strøk av FlOnland. Jeg har prøvd å finne grunnene til dette ved å 
~amle opp.lysninger gjennom intervjuer, gransking av lokalaviser, litteratur, 
JaktstatestIkker og egne iakttagelser. Jeg har prøvd å begrense meg til for
holdene etter 1925. 

Jeg takker alle som har gitt meg hjelp og støtte, og en særlig takk til 
politibetjent Arne Hein og reingjeter Arvo Sotkajærvi som har stilt foto
materiell til disposisjon. 

Tidligere ubredelse 

På fig. 1 ser en at bjørnen i Sør-Varanger tidligere var utbredt i to ad
skilte områder, kun bundet sammen gjennom Sovjet. 

Det ene området - Jarfjord og Grense-Jakobselv - ligger nordøst i 
h.erredet. Naturen er åpen med snaufjell og vidde. I dalene og liene mot 
fjordene er det løvskog og vidjekratt. I nord ligger Varangerfjorden, og i 
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Fig. 1 
Utbredelse av bjørn i Sør-Varanger. Dobbelt skravering: områder hvor bjørn og bjørne
spor årlig er observert i 1960-årene. Trolig fast bestand. Enkel skravering: områder hvor 
bjørn er observert etter 1950, men ikke har fast bestand i dag. Trekant: bjørn felt i tids-

rommet 1925-50. Fylte sirkler: bjørn felt i tidsrommet 1951-68. 
The distribution of bears in South-Varanger. Double hatehing: Areas were bear and bear 
traeks were observed every year during the 1960's. Probably permanent stoek. Single 
hatehing: Areas where bear has been seen sinee 1950, but no permanent stoek at present. 
Triangle: Beat' shot during the period 1925-50. Filled eireles: Bear shot during the 

period 1951-68. 
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øst ligger Sovjet. Fra 1920 til 1944 var det Finnland som dannet østgren
sen. Området er bebodd i Grense-Jakobselv og langs Jarfjorden. Fjellet er 
rikt på fiskevann og et yndet utfartssted for befolkningen i Kirkenes. 

I dette område var det mye bjørn fra århundreskiftet framover mot 1960-
årene. Iflg. T. Bye (pers. medd.) var det særlig mye bjørn omkring de seks 
hvalstasjonene som fantes der før 1903. I tidsrommet 1925-68 er sju 
bjørner skutt på norsk side i dette området. På finsk side av Jakobselva ble 
det i tillegg skutt flere dyr i 1920-}0 årene, jaget av nordmenn og finner 
i fellesskap. 

I det andre området, Pasvik, er naturen en helt annen. Furuskog og myrer 
dominerer, og det finnes nesten ikke snaufjell. Pasvikdalen ligger som en 
kile mellom Sovjet og Finnland. 

Også i Pa svik er bjørnen vanlig til langt tilbake. Både Wessel (1902) og 
Schaanning (1916) nevner at bjørnen ikke var sjelden gjest. BjØrnen kunne 
gjøre skade og det ble skutt en og annen av dem, ofte i hi. Fem bjørner er 
skutt her i perioden 1925-68. 

Tilsammen er 12 bjørner skutt i sør-Varanger i tidsrommet 1925-68 
(tabell l). 

For fem av disse 12 var selve bjørnejakten bakgrunnen for etterstrebel
sen, derav et tilfelle av regulær hijakt (høst 1927). Tre var foranlediget av 
drepte husdyr. I tre tilfeller ble bjørnen skutt under tilfeldig møte, derav 
en ved hiet (vinteren 1927). I et tilfelle er drepte elger motivet for etter
strebelsen. 

Selv om antallet felte bjørner er lite (12 drepte i løpet av 44 år), er det 
påfallende at 10 av 12 er hanner. Materialet er for lite til å trekke noe 
sikre slutninger av, men samme store overvekt av hanner finnes i de finske 
undersøkelsene. Forholdene mellom kjønnene av drepte bjørner i Finland 
i tidsrommet 1954-62 var 7 hanner til 3 hunner (Pulliainen 1963). Det 
er altså mulig at bjørnepopulasjonen også i Sør-Varanger, vesentlig består 
av omstreifende hanner, skjønt binner med unger er påvist både tidligere 
og nå. 

Forandringer i 1960-årene og nåværende utbredelse 

I de Østlige deler av sør-Varanger (Jarfjord og Grense-Jakobselv) for
svant bjørnen i begynnelsen av 1960-årene. BjØrnen var temmelig vanlig 
der i 1950-årene, men etter 1963 har ingen sett tegn som tyder på at det 
finnes bjørn der lenger. Jarfjordområdet var det virkelig store bjørneom
råde i Sør-Varanger, og før 1960 ble de fleste bjørneobservasjonene gjort 
der. Hva kan grunnen være til den plutselige tilbakegang? Mange momen
ter kan spille inn; økt ferdsel, veibygging og turisme, men dette kan ikke 
være hovedgrunnene. Jarfjordfjellet var yndet utfartsområde også i 1950-
årene. Viktigste grunn til at bjørnen er forsvunnet fra dette område må 
søkes i Sovjet, og ha sammenheng med grensebevoktningen der. 

I disse Østlige områder var det trolig ingen fast vinterpopulasjon av bjørn. 
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Bjørnen kom hver vår fra Sovjet og vandret tilbake om høsten. Dette nærings
trekk stoppet plutselig opp, og det er lite trolig at det er generell nedgang 
i den russiske populasjonen som betinger den plutselige stopp. SpØrsmålet 
blir da om det finnes noen grensehindringer som setter en stopper for 
vandringene? 

TABELL l 

Oversikt over bjørner skutt i Sør-Varanger etter 1925. Etter intervjuer og avismeldinger. 
Survey of bears in South-Varanger since 1925 . 

KjØnn 
År Dato Lokalitet StØrrelse Årsak til bjørnejakten Jegere 

Year Date Locality Sex Reason for bear-hunting Hunters 
Size 

1925 7. okt. Korpmyr, Enslig binne BjØrnejakt på sporsnØ lA. Bjø,",',"" 
Gr.-Jakobselv H . Dahl, 

V. Nilsen 

1927 vinter Lyngklumpen, ILiten hann Tilfeldig skremt ut av IN.J. Harjo 
Vaggetem hiet 

1927 høst FØlelv, Liten hann Hijakt på sporsnØ T. Schaanning, 
Vaggetem E. Sotkajarvi 

1930 aug. Noatun, Hann, Drept ku T. Schaanning 
Kjerringneset ca. 150 kg 

1932 sommer Gr.-Jakobselv Direkte bjørnejakt K. Hansen 

1933 høst Tammasjok, Stor hann Posteringsjakt i forbin- K. Knutsen, 
Jarfjord deise med drept sau A. Mortensen 

1954 9. juni J arf jordfjellet Hunn, Tilfeldig møte M. Trasti 
ca. 150 kg 

1954 25. okt. Kobbholm- Liten hann Direkte bjørnejakt A. Mortensen 
fjord 

1955 21. sept. Kobbholm- Hann, Direkte bjørnejakt L. 1. Sandnes 
fjord ca. 150 kg 

1957 15. mai Jarfjord Hann, Tilfeldig møte H. Nilsen 
ca. 100 kg ø. Nilsen 

1968 
I 

24. mai Følvann, Hann, 120 kg Bjørnejakt i forbindelse A. Sotkajarvi 
Pasvik med drept elg 

1968 27. juli I Elgryggen, Hann, BjØrnejakt i forbindelse R. F igenschau 
Pasvik ca. 220 kg med drept sau 
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Fra Pasvik vet en at bjørnen med letthet går gjennom de norske rein
gjerdene som finnes på norsk side av grensen. Fra grensepoliti og rein
gjetere som ved spesielle anledninger har hatt adgang til russisk territorium, 
har jeg fått vite at det finnes et 3- 3 Y2 m høyt piggtrådgjerde med utlig
gere til begge sider, et stykke inne på russisk område. Dette gjerdet som 
enkelte steder kan sees fra Norge, mens det andre steder går langt bak 
grensen, er så tett at selv ikke en rev kan komme gjennom. Akkurat i be
gynnelsen av 1960-årene da bjørnen forsvant fra Jarfjord-Grense-Jakobs-
elvområdet, ble oppsettingen av dette gjerdet fullført, og det er helt opplagt 
at det er til hinder for vandringer og næringstrekk hos de større pattedyrene. 

Jeg vet ikke ikke om noe tilfeller der bjørnen har greid å komme gjen
nom dette gjerdet, men russiske grensevakter har opplyst at bjørnen har 
gjort skader på gjerdet uten å komme gjennom. 

I Pasvik er utbredelsesområdet i dag omtrent det samme som før 1960. 
Her finnes også vinterpopulasjon. BjØrnen overvintrer årvisst i Pa svik, men 
sommerpopulasjonen er trolig større enn vinterpopulasjonen p.g.a. vandring. 

Fra 1965 har tallet på bjørneobservasjoner og skader på husdyr vært 
økende. Akkurat på grunn av skadene legger folk mer merke til sportegn 
nå, men det synes likevel som om bjørnepopulasjonen har vært økende. 
Økningen skyldes trolig ikke oppgang i noen særnorsk bjørnestamme, men 
må ha sammenheng med øket innvandring fra øst. 

En skulle tro at det tidligere nevnte grensegjerdet i Sovjet skulle være 
til hinder for innvandringen til Pasvik, og det vites ikke om tilfeller hvor 
bjørnen har klart å bryte seg igjennom. Men like sØr for Pasvik, på den 
finsk-russiske grense finnes steder hvor bjørnen til stadighet krysser gren
sen. Gjerdene er aven annen beskaffenhet her, men det er likevel trolig 
at det er disse som gjør at kryssingene hoper seg opp på enkelte steder. 
Jaktsjef Pasi Puttonen i Rovaniemi opplyser (pers. medd.) at bjørnen flere 
steder river ned grensegjerdene for å komme gjennom. Pasvik mottar altså 
innvandringer fra øst via Finland. 

Utbredelse i de tilgrensede strøk av Finland og Russland 

I Enaretraktene i Finland synes også bjørnebestanden å øke (iflg. befolk
ningen i dette strøk). Det skytes årlig mellom 50 og 100 bjørner i Fin
land. Tallet har vært økende i 1960-årene til 97 felte bjørner i 1966, da 
våren gav muligheter for effektiv jakt med snøscooter. I 1967 ble det felt 
56 dyr derav 23 (41 %) i Lapplands len (Pulliainen 1963 og 1969). Be
standen er tettest ved østgrensen i områder ved Kemielvens kilder. Jakt
tiden er fra 15. april til 15. oktober. Snøscooterjakt er nå forbudt, likeledes 
hijakt. 

Fra Sovjet har en få opplysninger om bestand og avskytning. Finske 
arbeidere på kraftverkene i Tulamovassdraget i Sovjet forteller at bjørn 
omtrent daglig sees på veiene mellom Tulamo og den fiske grense. Pulliai
nen (i brev) sier at kraftutbyggingen i Tulamo-distriktet (i de store øde
marker på Kola) har virket på populasjonen av de store predatorene i disse 
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områder og har øket deres mobilitet. Denne økning har de observert i 
økende antall grensekryssinger av særlig jerv og bjørn. 

Iflg. Myrberget (1967) er bjørnejakt tillatt hele året i Murmansk-di
striktet. Hijakt er meget utbredt. 

Hi og hijakl 

Fra Jarfjorddistriktet kjenner en få hi, og det er ikke kjent at bjørn er 
skutt i hi her. Bjørnejeger Anders Mortensen visste bare av to hi i de øst
lige deler av Sør-Varanger. 

I Pasvik har bjørnen ligget årviss i hi. Arvo Sotkajarvi og Ragnar Figen
schau kjente til 22 forskjellige hi (gamle og nye) i området omkring Vag
gatem. Mang en bjørn er tatt i hi her gjennom tidene. Skogvokter Klerk 
tok ei binne med to unger en gang før 1920, men årstallet er usikkert. 
Etter 1925 er to bjørner skutt enten i eller nær hiet. 

Det ene hiet som lå under et vindfall tett ved en stor stein ved Lyng
bukta nær Vaggatem, ble funnet helt tilfeldig vinteren 1927, ved at Tor
vald Mortensen kjørte seg fast med tømmerslede i nedfallet. Da han 
skulle hogge seg løs, spratt en liten bjørn fram fra hiet. Den var helt hjelpe-
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Fig. 2 
BjØrnehi fra Tommamoen i 0vre-Pasvik. (Foto A. Sotkajarvi.) 

Bear's winter fair /rom Tommamoen in Upper Pasvik. 

løs i den dype snØen, og ble beskutt med både pistol og hagle før Nils 
Johan Harjo fikk avlivet den med et rifleskudd (T. Mortensen pers. medd.). 

Det andre tilfellet er fra høsten etter (1928). Da ble et hi lokalisert på 
sporsnØ, og bjørnen ble siden ertet ut og skutt av Torolf Schaanning og 
Essaias Sotkajarvi. Hiet lå mellom store steiner ved Følelva i ø. Pasvik 
(G. Schaanning og A. Sotkajarvi, pers. medd.). 

Også senere er bjørn observert ved hi i Pasvik. Den 16. april 1963 var 
to reingjetere, brødrene Hugo og Nils Kalliainen på jervejakt ved Hare
ryggen øst for Elenvann i ø. Pa svik. De traff en bjørn som labbet i dyp
snøen. Guttene fikk tatt noen bilder av bamsen, men hadde ikke interesse 
av å skyte. Hiet som lå like ved, var gravd inn i ei maurtue. Vegger og tak 
var ca. 20 cm tykke, og vann hadde kommet inn da snØen hadde smeltet 
på toppen av tua. Dette var antagelig grunnen til at bjørnen hadde gått ut 
såpass tidlig - i april er de ennå full vinter iPasvik (H. Kalliainen, pers. 
medd.). 

Hi i maurtue er ikke uvanlig iPasvik. A. Sotkajarvi kjenner flere slike 
hi. Ellers kjenner en til hi under og mellom store steiner, under vindfall 
eller gravd direkte i sandbakken som hiet på fig. 2. 

Skader 

Skader på mennesker. 
Det vites bare om ett tilfelle i Sør-Varanger hvor mennesker er kom

met til skade forårsaket av bjørn. Det skriver seg fra 1906 da den nå 82 
år gamle Tharald Bye var 19 år gammel. På en bjørnejakt sammen med 
Olav Dahl hadde de nedlagt en og skadeskutt en annen bjørn. Under le
tingen etter det skadeskutte dyret gikk Dahl rett på det, og det kom til kamp 
da han mistet skuddet. Bye skaut, men traff uheldigvis sin kamerat i kneet. 
Bye fikk til slutt tatt livet av bjørnen med en kniv. Han hadde 30 sår på 
kroppen etter tenner og klør, mens Dahl fikk ødelagt en fot for livstid 
(T. Bye, pers. medd.). 

Det finnes derimot mange tilfeller der situasjonen var slik at det kunne 
vært farlig, men bjørnen ikke har gått til angrep. Grenseoppsynsmann 
Heimdal overrasket ca. 1. august 1956 ei bjørnebinne i et tett ktatt ved 
Grense-Jakobselvvannet. Han la på sprang og oppdaget til sin forbau
selse at to bjørneunger løp ved siden av ham. Binna gjorde ingen tegn til 
å ta affære (Sør-Varanger Avis 4. august 1956) . 

Det ser ikke ut som bjørnen betrakter mennesket som bytte (Myrberget 
1966), men i noen sjeldne tilfeller er det trolig ikke ufarlig å ferdes i om
råder der bjørnen daglig slår sau. Bjørnen som Figensehau skjøt den 27. 
juli 1968, gikk tydeligvis etter mannen (fig. 3). Jegeren hørte bjørnen 
flere ganger, og sporene viste at bjørnen hadde forfulgt jegeren. Nå er det 
jo kjent at bjørnen kan gjøre omgående bevegelser og følge forfølgeren 
dersom den blir forstyrret, men jeg vet ikke om tilfeller hvor bjørnen går 
til angrep uprovosert i en slik situasjon. Jegeren er imidlertid ikke i det 
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Fig. 3 

Jegerens 
tandplass 

Skisse av området ved Elgryggen i Pasvik hvor bjørnen hadde fulgt jegeren minst 50 m 
før den ble skutt. (Etter egne undersøkelser supplert med opplysninger fra jegeren.) 

Ccetch o/ the area at Elgryggen in Pasvik where å bear had /ollowed the hunter at least 
50 1n be/ore being shot. 

minste tvil om at bjørnen var ute etter ham, og at han selv var blitt tatt 
dersom han ikke fikk skutt. BjØrnen var i fullt sprang etter mannen da 
skuddet felte bjørnen fra 25 m hold. 

Iflg. Haglund (1964) er møte med bjørn like etter at den har drept byt
tet, forbundet med risiko for angrep. Den bjørnen som Figenschau felte, 
hadde trolig slått flere sauer samme dag og dagen før den ble skutt. Minst 
åtte saueskrotter lå mindre enn en km fra der bjørnen falt, nærmeste bare 
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10 munna. Mageinnholdet viste at et lam nylig var spist, og det er trolig 
samme bjørn som ca. en time før den ble skutt, hadde skamslått et lam 
(funnet av Hasselberg). BjØrnen ble da jaget med hund. 

Tidligere skader på husdyr. 
BjØrnen gjorde trolig liten skade på husdyrene i Jarfjord og Grense

Jakobselv før 1930 selv om to slagbjørner riktignok herjet blant kyr og 
hester i Jarfjord like etter århundreskiftet. Disse dyrene ble skutt, og en 
ble kvitt plagene, iflg. T. Bye og N. Nilsen (pers. medd.). Omkring 1930 
var det som bjørnen fikk smaken på kjøtt og ble en plage for husdyrholdet. 
Hvert år ble ku slått ihjel eller skadet av bjørn. (O. Nilsen, pers. medd.) 

Etter krigen kom det til en omlegging av husdyrholdet i Grense-Jakobs
elv. Sauene som tidligere beitet på holmene ute ved kysten, ble nå holdt 
hjemme nær gårdene. Dette var lett bytte for slagbjørn, og bjørneplagen 
på sauebeitene ble større samtidig som kyrene fikk gå i fred. Nilsen mistet 
2-3 sauer hvert år, og de andre saueeierne hadde lignende tap. Om for
middagen den 4. juni 1947 kom to bjørner jagende etter sauene helt fram 
til tunet på gården Bjørnstad i Grense-Jakobselv. 

I 1950-årene var bjørnen plagsom i Jarfjord, hvor den bl.a. rev ihjel 
sauer i det organiserte sauebeitet i SmåstrØmmen. Selv om tre bjørner ble 
skutt i 1954-55, fortsatte bjørneobservasjonene og plagene utover mot 
slutten av 50-tallet. Gårdbrukerne i Jarfjord søkte i 1957 Sør-Varanger 
kommune om erstatning for åtte sauer (kr. 2170,-), men de fikk avslag. 

Fra Pasvik nevner Wessel (1902) at bjørnen hadde slått ihjel 13 sauer 
for Nils Rautiolla på en av holmene nedenfor Hestefoss. 

Sommeren 1928 herjet en bjørn i Skogfossområdet. Fem storfe (en okse, 
to kyr og to kviger) ble tatt. Til tross for en organisert jakt bl.a. ved hjelp 
av soldater, lyktes det ikke å nedlegge bamsen (E. Kalliainen, pers. medd.). 
To år senere forsvant ei ku og ca. 12 sauer på Kjerringnesset, 4-5 mil len
gere opp iPasvikdalen, Torolf Schaanning skaut her bjørnen mens den 
spiste på kua. En trodde at det var samme bjørnen som tidligere var obser
vert ved Skogfoss (G. Schaanning, pers. medd.) . 

Vi må helt fram til 1958 for å finne neste sikre bevis for at bjørn tar 
sau. Den 6. oktober ble sju sauer tatt bare 400 m fra bebyggelsen i Nam
dalen ved Langfjordvannet (25 km fra Kirkenes). Spor og ekskternenter 
viste at det var bamsen som hadde vært på ferde (sør-Varanger A vis, Il. 
okt. 1958). 

Aret etter var bjørnen igjen på ferde i Nedre-Pasvik. 15 sauer ble borte 
ved Bjørnsundhøgda mellom Holmfoss og Svanvik. Atte sauekadavere ble 
15. juli funnet lagt i en haug. Bjørnen ble sett av samvirkelagbestyrer Odd 
Jensen (pers. medd.). Etter dette var det ingen skade i Pa svik før 1966. 

Skader på husdyr 1966-68. 
Det har overhode ikke forekommet skade på storfe forårsaket av bjørn i 

Pasvik i denne periode. Riktignok har det forekommet at kuflokkene har 
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kommet styrtende hjem i redsel, og befolkningen antok bjørnen var etter 
dyrene, men ingen kyr eller kalver er skadet. 

Anderledes er det med skadene på sau. Fra 1966 begynte det å forsvinne 
sau fra beitet ved Skjellbekken i ø. Pasvik. Her har beitet sau i tyve år 
uten større tap, men dette år ble det borte 17 sauer. Da det hele sommeren 
1966 var sett spor av bjørn og selve dyret også observert, og da det dess
uten var funnet eksempler på at bjørnen hadde slått ned en elg, antok be
folkningen at bjørnen hadde vært på ferde i sauebeitet. Bjørnespor var 
også funnet i sauebeitet (A. Sotkajarvi), men ingen kadavre eller andre 
direkte bevis kunne underbygge befolkningens antagelser. 

Saueeierne henvendte seg til Sør-Varanger kommune med krav om er
statning for 15 sauer på tilsammen kr. 4950,- , men kravet ble avslått i 
jordstyret p.g.a. bevisets stilling. Det var på dette tidspunkt dårlig kjent 
blant gårdbrukerne at Staten utbetaler ersatning gjennom Vilfondet. Der
for ble ikke erstatningskravet sendt til Direktoratet for jakt, viltstell og 
ferskvannsfiske. 

TABELL 2 

Antall sauer tapt på sauebeitet ved Skjellbekken, øvre·Pasvik og erstatningssaker i for· 
bindelse med sauetapet, 1966-68. Opplysningene er innhentet fra Herredagronomen i 

Sør-Varanger og Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske. 
Number of sheep lost on the grazing area Skjellbekken, Upper Pasvik, and claims for 

compensation 1966-68. 

Antall sauer I Antall 
Antall sauer Sum det er søkt erstatning 

Sum 
sluppet på Antall sauer bjørneslåtte erstatning erstatning 

År beite tapt I sau funnet for søkt innvilget 
Year No. of sheep No. of sheep No . of bear· No. of sheep kr. kr. Compensation 

in grazing lost I killed sheep claimed applied for Compensation 
area found compensa· kr. 

granted kr. 
tion for 

1966 209 17 - 15 4 950 ' -
1967 356 34 20 34 12775 7200 
1968 354 131 50 122 64314 28850 

• I 1966 ble det kun søkt til kommunen. 

I 1967 forsvant 34 sauer ved Skjellbekken (tabell 2). Denne gang 
ble fire slakteplasser med rester av tilsammen 20 sauer funnet. 10 kada
vere ble undersøkt av politibetjent Arne Hein og her var det beviselig at 
sauene var tatt av bjørn. Av de 14 savnede sauene ble 6 sett, skutt eller 
fanget i Finland, så det var tydelig at sauene var blitt skremt langt avsted. 
Det ble ikke gitt noen form for betaling eller erstatning for disse forvillete 
sauene, og det var forbundet med stOre vanskeligheter for de norske saue
eierne å hente sauer i Finland. Disse gikk dermed tapt. Staten gaven billig
hetserstatning på kr. 7200,- for de sauene som var tatt av bjørn. 
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Sommeren 1968 var mer ille enn noensinne i Pasvik. Sauene var skremte 
og oppjagete hele sommeren, var magre og i dårlig form. Mange bar klor
merker på rygg og hals. Slakteplasser ble funnet i større områder enn i 
1967, og få dyr var nedgravd. 131 sauer var meldt savnet, og 50 saueka
davere ble funnet. En bjørn ble skutt midt i sauebeitet den 27. august (Rag
nar Figensehau), etter at bjørnen like før hadde slått inn hodet på et lam. 
Lammet levde ennå da det ble funnet av Olav Hasselberg. 

Jeg var med på å undersøke mageinnholdet av denne bjørnen, og det var 
ikke tvil om hva den levde av. I magen fantes omtrent bare deler av sau -
store klumper med saueull, skinnbiter, brusk og beinrester. Mellom dette 
lå tarmer og andre innvollsdeler av sau pluss en klauv. Det var tydeligvis 
et lam som her var fortært. A v vegetabilsk materiale fantes kun tre frag
menter grønt gras, hver del på ca. 2 cm, og en tørr bjørkekvist på ca. 5 cm. 
Dette kunne ha kommet inn ufrivillig med ull o.l. Bjørneplagen fortsatte 
imidlertid etter at denne bjørnen var skutt. Nye slakteplasser ble funnet, og 
bjørnen slo ihjel sau samtidig som saueleitinga pågikk. Sauesankinga ble 
et kapplØp mellom mann og bjørn. Etter sporene å dømme hadde tre nye 
voksne bjørner forsynt seg av kadavrene, derav ei binne (med unger). 

I 1968 forsvant 37 % av sauebestanden i Øvre Pasvik, noe som var til 
hard økonomisk belastning for saueeierne. Foruten de direkte økonomiske 
tap ved tapte dyr, gikk det mye tid til jakt, leiting og unsettelsesekspedi
sjoner når bjørnen herjet i området, noe som igjen gav tapt arbeidsfortje
neste og lavere produktivitet i jordbruket. Dette år ble det søkt om erstat
ning for 122 sauer på tilsammen kr. 643 14,-. Det var beviselig at bjør
nen her hadde herjet, og staten betalte erstatning for alle sauene det var 
søkt om. Erstatningssummen lød på kr. 28850,- (opplysning fra Dir. for 
jakt, viltstell og ferskvannsfiske). 

Ifølge reglene for erstatning av sau drept av bjørn, har ingen juridisk 
krav på erstatning for viltskade. Det gis bare delvis erstatning og den be
traktes som billighetserstatning. Satsene for erstatning er øket fra og med 
1968 og er nå fØlgende: Premiert sau kr. 400,-, upremiert sau kr. 300,-, 
lam kr. 175,-. For Sør-Varanger ble det betalt kr. 225,- for lam av pre
miert sau. 

Skade på rein 
I Sverige er bjørnen et problem i enkelte områder der reinen kalver 

(Haglund 1964). I Pasvik har bjørnen periodevis gjort noe skade ved å ta 
reinkalver i kalveområdet ved Haglklumpen, men bjørneskadene har vært 
små sammenlignet med de skader jerven og tidligere ulven gjorde (A. 
Sotkajarvi, pers. medd.). Det er heller ikke lett å få kontroll med rein
kalvinga og en kan ikke med sikkerhet si hvordan savnede kalver er kom
met av dage. 

Reineier Einar Kalliainen (Langfjorddalen) visste bare om ett tilfelle 
fra de sist 40 år der bjørnen med sikkerhet hadde tatt voksen rein. Denne 
reinen (en kjørerein) hadde dårlig syn og var derfor et lett bytte. 
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Hittil har bjørnen trolig ikke vært til stor skade for reindriften. Jerven 
er til større skade og det vites om et tilfelle fra mai 1967 der jerven hadde 
drept 5 reinsdyr. Bjørnen tok tilhold ved denne slakten i lengre tid og spiste 
opp dyrene etter hvert (R. Figensehau, pers. medd.). 

Elg og byttedyr 

Jeg kjenner ikke til konkrete tilfeller fra før 1960 der elg er tatt eller 
spist av bjørn i Pasvik. I tidsperioden 1966-68 vites om mange slike til
feller. Dette har utvilsomt sammenheng bl.a. med økningen av elgbestan
den, men også trolig med økende skader på bufeet i denne periode. 

Våren 1966 ble det konstatert at bjørnen hadde spist og fraktet bort en 
hel elgskrott av et dyr som hadde druknet i en kilde på Hestfossrnyrene. 
Elgen var dratt opp på tørt land av reingjetere (A. Sotkajarvi, pers. medd.). 
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Fig. 4 
Kartskisse over vestre del av Pasvik, hvor det foregikk jakt på slagbjørn fra 15. til 24. mai 
1968. Stiplet linje: bjørnespor fulgt. Prikket linje: antatt bjørnetråkk. Fylte sirkler med 

nummer angir elgslaktene. Kors: bjørnen felt. 
Scetch o/ map o/ the western part o/ Pasvik, where a cattlekilling beM was hunted 
15-24 May 1968. Stippled line: Tracks o/ hunted bear. Dotted line: Assumed bear track. 

Filled circles with number: Moose·slaughters. 

I mai samme år fant skogfullmektig Arve Martinsen spor av bjørn ved 
Ivar Gammevann i 0vre-Pasvik, der bjørnen hadde fulgt en ettårig elg og 
slått den ned. Elgen var tildekket med furubar (Vik 1967). 

Også i 1967 ble det funnet rester av elg der bjørnen hadde forsynt seg, 
men ikke i noen kjente tilfelle kunne det avgjøres hvordan dyret var kom
met av dage. 

I 1968 søkte Pasvikdalens Bonde- og Småbrukerlag om fellingstillatelse 
for slagbjørn uansett årstid. Et jaktlag på fem medlemmer fikk tillatelse 
til å felle bjørn innenfor et bestemt område i tidsrommet 15. mai-15. juni 
1968 (fig. 4). Da denne tillatelsen ble gitt, var en slagbjørn kommet inn i 
Norge. 

BjØrnen kom den 13. mai tidlig om morgenen fra Sovjet. (Det før om
talte grensegjerdet går her langt inne på sovjetisk territorium.) Folkene på 
Skogly gård ble vekket av reingjeterhundene, og sporene på tunet viste at 
en bjørn hadde jaget elg. Denne elgen kom seg tydeligvis unna på bilvegen 
ved Skogly. Den 15. mai gikk jegerne ut, og jakten pågikk i 10 dager før 
bjørnen ble skutt. 

TABELL 3 

Oversikten over bjørnens elgslakt under bjørnejakt 15.-24. mai 1968, etter opplysninger 
gitt av bjørnejegerne 0.'5 jaktkonrrollØr. 

Survey o/ the bear's killing o/ moose during the bear-hunt 15-24 May 1968. 

Slakt Elgens nr. Lokalitet Del spist Tildekkin.'5 
Slaugh- Locality størrelse Part eatGn Covering 
ter No. Size o/ moose 

1 Lyngklumpen 2-åring Alt spist (bortsett fra ett lår Ingen 
og nederste del av beinene) 

2 Vildrenåsen l-åring Bogen og ene låret spist Ingen 
3 l. Følvann l-åring Litt av halsen spist Ingen 
4 l. FØlvann Voksen elgku Underkjeve, tunge, hals og Delvis med furubar 

deler aven skulder spist 
5 Følvann Voksen elgku Alt spist (bortsett fra ett lår) Tildekket og senere 

avdekket igjen 
6 Finland 
7 Finland 
8 Finland Bare ett lår funnet 

På disse 10 dager nådde bjørnen å slå åtte elger (fem i Norge og tre i 
Finland). Tabell 3 gir nærmere beskrivelse. 

Jakten foregikk som sporjakt og posteringsjakt ved slakt 3 og 4 (fig. 5). 
Bjørnen drog over til Finland den 18., og ble der jaget av finske jegere. Det 
ble funnet to hele slakt i Finland pluss et elglår som bjørnen ikke fikk med 
seg gjennom grensegjerdet da den kom tilbake til Norge den 22. (Ingen av 
de to andre elgene manglet noe lår.) Om kvelden den 24. mai kom Sotka
jarvi på skuddhold. Etter første skudd for bjørnen i raske byks 6-7 ill opp 
i ei furu (fig. 6-7). 
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Fig. 5 
Elgku med fullbåren kalv (slakt nr. 4), delvis tildekket med furubar. Bjørnejegerne har 

snittet ut kalven. (Foro A. Hein.) 
Female moose with /ully developed embryo (slaughter No . 4) partly eovered with pine

twigs. Bear hunter s have extraetcd the et/lf. 

Det er intet som tyder på at det var flere bjørner om disse elgdrapene. 
Områdene nord og sØr for jaktområdet ble patruljert uten at andre spor ble 
funnet. Også finske jegere som kom over etter at bjørnen var skutt, bekref
tet dette. En bjørn var kommet over fra Norge og samme bjørn drog til
bake noen dager senere. 

Sporene fortalte ellers mye om hvordan bjørnen jaktet. Den fløt på skare
snøen, mens elgen gikk i gjennom. BjØrnen hadde ålet seg gjennom kratt og 
småskog fram mot hvilende elgflokker, og så hadde den bykset fram fra 
kloss hold. Ofte lyktes det altså, men ikke alltid. En gang hadde den bom
met etter et kjempehopp på 6 m. Bjørnen hadde også fulgt elgflokkene på 
avstand, og det så ut som om den hadde sittet på bakketoppene på avstand, 
og lyttet til elgene hadde roet seg eller kommet i løs dypsnø. Ved slakt 
nr. 4 (elgku) hadde bjørnen sprunget opp på siden av elgen og hoppet opp 
på dens rygg. Elgen hadde falt etter 2-3 skritt, men kommet ~·eg opp igjen 
og båret bjørnen ca. 15 m før den hadde tippet for godt. Jegerne så mye 
elgspor i området, og Sotkajarvi regnet med at det var 30-40 elg i Føl
vannsdistriktet. 
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Fig . 7 

Fig. 6 
E((er første skudd klatret 
bjørnen lynraskr 6-7 m 
opp i ei furu. 
(Foro A Sotkajarvi.) 
A/tor the first shot, the 
bear elimbed swi/tly 6 
-7 m up a pine tree. 

Etter et nytt skudd falt bjørnen ned. (Foro A. Sotkajarvi.) 
A/ter the secoud shot, the bear fell down. 
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Sporene viste også at bjørnen hadde vært syk ved slakt nr. 4. Fire elger 
på to døgn ble for mye. Den hadde rullet seg i snØen, kavet opp en tyrirot, 
revet opp ei bjørk og kvistet den ren, og så hadde den spydd kraftig. Ca. 
4-5 kg kjøtt var spydd opp i klumper på opptil et halvt kilo. 

Slagbjørn - grasbjørn 

Klassifisering i slagbjørn/ grasbjørn er ikke lett da det viser seg at mage
innholdet av felt bjørn kan inneholde både animalske og vegetabilske næ
ringsemner. Det er imidlertid ikke tvil om hva som var hovedføden for de 
felte bjørnene i 1968. Det er imidlertid også funnet spor av bjørn i Pa svik 
der bjørnen har gått og beitet gras. Det er derfor lite trolig at hele bjørne
populasjonen er kjøttetende. Problemet er hvorfor så mange bjørner plutse
lig har lagt seg etter kjøttmat. Skadene stoppet ikke selv etter at slagbjør
ner ble skutt i 1968. Skyldes den store frekvensen slagbjørn en alminne
lig økning i bjørnepopulasjonen eller er en større prosent av populasjonen 
nå kjøttetere? 

Jeg tror bjørnen i Pasvik litt etter litt er blitt tilvendt på kjøttmat og har 
funnet at sau på beite eller elg på vårfØre er lett bytte, og gradvis er en større 
og større del av bestanden blitt slagbjørn. J litteraturen finnes flere eksemp
ler på at bjørn kan tilvennes animalsk føde, ved at de først får smaken på 
kjøtt. Slik tilvenning har vært mulig i Pasvik i 1960-årene. Reinkadavre 
etter jervens måltider har ligget i terrenget. Sterk økning i elgbestanden gir 
flere muligheter for selvdøde dyr og muligheter som byttedyr i gunstige 
årstider. Jakttillatelsen på elg (fra 1961) kan gi flere skadeskutte dyr. Etter 
bjørnejakten i mai 1968 ble fem elgskrotter liggende igjen i 0vre-Pasvik. 
(VårlØsningen hindret berging.) Hundretalls saueskrotter etter minst to 
slagbjørner er mat for andre. 

Befolkningen i 0vre-Pasvik er interessert i å avlive de verste skadebjør
nene, men loven gir dem visse begrensninger. Fra 1966 er bjørnen fredet 
i tidsrommet 1. september-15. juni. 

Sporjakt om våren er dermed umulig. Det kan gis tillatelse til felling 
av bjørn i fredningstiden. Slik tillatelse ble gitt i 1968 under forutsetning 
av at bjørnen gjorde skade på elg eller rein. 

Konklusjon 

BjØrnepopulasjonen i Sør-Varanger er avhengig av forholdene i våre 
naboland, og kan variere fra år til år. I 1966-68 var bestanden høyere enn 
normal, og trolig oppe i 10-12 dyr innenfor kommunens grenser på en 
og samme tid. Skadene på saueholdet har i denne periode vært større enn 
noensinne, og til stor økonomisk belastning slik at en i 0vre-Pasvik i 1968 
kunne stille spørsmål om en skulle ale opp sau eller bjørn. Da det med 
den forlengede fredning er gitt større beskyttelse av bjørnen, burde vi kunne 
komme fram til ordninger som gir fullverdierstatninger når det kan be-
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vises at husdyr eller rein er tatt av bjørn. Selv ikke blant saueeierne er det 
direkte interesse for å utrydde bjørnen i Pasvik, men tapene kan være van
skelige å bære. 

SUMMARY 
BEARS IN SOUTH-VARANGER 

Previously a stable summer population of bear was found in the north-eastern part of 
South-Varanger, Finnmark county. This population disappeared suddenly in the early 
1960'5, for reasons p robably related to the guarding of the Norwegian-Russian border. 
A high barbed-wire fence hinders bear movements. 

In Pasvik, the southern part of South-Varanger, the bear range today is about the same 
as it was before 1960, and it seems that the population here has increased since 1966. 
Immigration from the east has not here been impeded by the border fence because the 
bears cross from Finland. This population increase may be related to greater disturbanee 
and power station construction in the Russian wilderness. 

Twelve bears were shot in South-Varanger between 1925 and 1968, ten of these were 
males (Table 1). Two of these were shot in or near winter lairs. 

Only ane case of accidents to humans is known in South-Varanger: In 1906 in Grense
Jakobselv, two bear hunters were injured by a wounded bear. 

Injuty to domestie stock has occurred every year in the north-eastern region from 
1930 to 1960. In the Pasvik area there were incidents in 1928-30 and 1958-59. After 
1966, injuries to sheep were g reater than ev er, and in 1968, 37 % of the sheep from 
pastures at Skjellbekken disappeared (Table 2). These damages have been a heavy eco
nomic loss, despite some recompensation paid by the state. 

Knowledge of moose as prey animals stems from 1966- 68. In the spring of 1968, 
a small bear of 125 kg killed 8 moose in 10 days in advanrageous snow conditions (Fig.s 
4- 7, Table 3) . It appears that the majority of bears in Pasvik are now killer bears. The 
great abundance of meat in the forest the last years may have given new bears a taste 
for meat, reinforcing this tendency. 

Author' 5 address: 
9910 Bjiirnevatn. 
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Nokre fuglenotatar frå Trøndelag 

ALV OTTAR FOLKESTAD 

Lillevannet i Agdenes er eit heller lite, grunt og næringsrikt vatn med 
ein del vegeatsjonsfelt, dominert av takrør, Phragmites, og snelle, Equisetum, 
men elles nokså varierande vegetasjon, også ein stor del flat mudderstrand 
med kort vegetasjon. Vatnet har vore senka fleire gonger og er no grun
nare enn 0,5 m over store deler. Største djup er på ca. 3 m. 

I samband med feltkurs for zoologistudentar frå Trondheim har eg dei 
siste åra fått høve til å gjere ornitologiske observasjonar ved vatnet. Det er 
tydleg eit attraktivt område for ender, og samanhengande observasjonar i 
tida 9.-26. juni 1969 tyder på at vatnet har betydning som my te- og raste
plass for temmeleg mange andearter. Følgjande er ei oversikt over notatar 
frå 1969: 

Stokkand, Anas platyrhynchos. Opptil 31 o o og 3 S?S? i fjørfelling 
observert på ein gong, den 25. juni. Dessutan minst 3 kull. 

Krikkand, A. crecca. Dagleg opptil 7 o o , 1 S? i tida 11.-26. juni, my
tande. 2 kull observert. 

Knekkand, A. querquedula. 1 o , 2 S? S? 25.-26. juni, mytande. 
Brunnakke, A. penelope. Opptil 22 ind., 21. juni, mesteparten o o , del-

vis mytande. Dessutan 1 kull. 
Stjertand, A. acuta. 2 o o observert 9. juni. 
Skjeand, A . clypeata. 2 par, o o i sterk my ting, 24. juni. 
Toppand, Aythya fuligula. 6 o o, 2 S? S? 9.-10. juni; 6 o o , 1 S? 11. juni 

- 1-3 o o dagleg i tida 18.-26. juni, delvis i my ting. 
Laksand, Mergus m erganser. 1 o 10. juni, 5 ind. 12. juni. 
Siland, M. serrettor. 1 par 9. juni, 1 o 10.-12. juni. 
Polarjo, Stercorarius pomarinus. Under ekskursjon med srudentar 12. juni 

1969 såg vi ein polarjo, lys fase, i Selvabukta, Selva, kl. 0630. Storleik 
omlag som tjujo, S. parasiticus, som han og likna ved første augekast, men 
brystbandet var tydlegare, og ein fekk inntrykk av lang, jamnt avsmalnande 
stjert med fortjukning i enden. Kvitt felt ved rota av handsvingfjør var 
tydleg. Flukta var elegant, men jamnare og meir slenget enn hos tjujo. 

Polarjo kan ein sjå i varierande tal langs norskekysten, helst om hausten 
(Myrberget 1959, Haftorn 1962) . I Aust-Finnmark er det dei siste åra gjort 
fleire observasjonar om sommaren (Hartvig 1964, Isakson 1964 og 1965, 
Waden og Hjalte 1965, Donahue et al. 1966) til dels nokså mange individ, 
men så vidt eg kjenner til, er dette første sommarobservasjon frå SØr
Norge. 
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Sivsongar, Acracephalus schoenobaenus. 1 o høyrt og sett dag leg i tida 
6-23. juni 1966 ved Lillevann. Han song flittig til alle tider av døgnet og 
hadde tilhald i nok re busker i utkanten av eit takrørfelt. Det vart ikkje 
sett andre individ og heller ikkje teikn til hekking. 

Under ein ekskursjon med studentar til Tautra i Trondheimsfjorden 
3.-4. juni 1969 gjorde vi nokre interessante observasjonar: 

Brunnakke, Anas penelope. Reir med 9 egg under ruging vart funne 
under ein liten granbusk på ei lita glenne i tett granskog. 

Skjeand, A. clypeata. Opptil 5 o o , 1 S? observerte, dels ved Måse
dammen, dels ved sjøen. Arten er funnen hekkande både på Tautra (Moks
nes 1968) og på holmen 0ksingen sØr for Tautra (Suul 1968). 

Den 4. juni fann vi eit andereir med 2 egg (under egglegging) på 0ksin
gen. Det låg i frodig grasvegetasjon, godt gøymt, og egga var dekte av 
tørt gras, innblanda litt dun. Reirdunet var svartbrunt, antydning til lysa re 
mot sentrum, men på ingen måte tydleg, og egga var mørkt fløytefarga. 
Diverre hadde vi ikkje med måleutstyr, men egga var tydleg mindre enn 
ærfuglegg og godt større enn stokkandegg. Vi såg ikkje fuglar i nærleiken, 
men storleik og farge på egg og farge på reirdun gav klare indikasjonar 
på sjøorre, Melanitta fusca, og på sjøen mellom 0ksingen og Tautra såg 
vi og 2 o o, 3 S?S? samt 3 ikkje kjønnsbestemte individ av denne arten. 
Einaste andeart som har egg av omlag same storleik (gjennomsnitt litt 
mindre) og farge, samt svartbrunt reirdun, er svartand, M. nigra. Denne 
har tydleg lyst sentrum på reirdun, og arten er heller ikkje oppgitt som 
hekkande ved sjøen, medan sjøorre hekkar vanleg og talrik i skjergarden i 
0stersjøen, og beskriving av reirplassering der stemmer godt over eins med 
funnet på 0ksingen, blant anna også tendens til hekking i måsekoloniar 
(Salomonsen og Rudebeck 1962, Bauer und Glutz 1969). Reiret vi fann, 
låg i ein koloni av fiskemåse, Larus camiS, med ein koloni av raudnebb
terne, Sterna macrura, like ved. Alle andre andearter, med unntak av prakt
ærfugl, Somateria spectabilis, vil falle ut av betraktning på grunn av far
gen på reirdun. Praktærfugl har og svartbrune reirdun, men har langt 
mørkare egg enn sjøorre, som regel olivenbrune, brunare enn ærfuglegg 
(Haftorn 1962, Bauer und Glutz 1969). Ut frå dette burde artsbestem
ming ve re temmeleg sikker. 

Frå Norge er det ikkje publisert funn av hekkande sjøorre ved sjøen, 
men John Bjarne Hjelmeland fann eit sjøorrereir på ein holme i sjøen i 
Skodje, SunnmØre, sommaren 1968 (pers. medd.). Der sjøorren hekkar i 
0stersjøen, er saltgehalten langt mindre enn langs norskekysten, men det 
er nemnt at arten viser forholdsvis stor plastisitet i biotopval (Bauer und 
Glutz 1969), og vi kan truleg finne arten sporadisk hekkande ved sjøen 
også hos oss. 

Ærfugl, Somateria moUissima, hekkar svært tallrik på Tautra. Om mor
gonen 4. juni vart det talt opp ca. 700 O O i praktdrakt, saman med ein del 
ung- o o og S?S? på nordspissen av øya. I tillegg var der store samlingar 
rundt det meste av øya og tette reirkoloniar så vel i buskvegetasjon av einer, 
]uniperus, som midt inne i tett granskog, men taksering vart det ikkje høve 
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til. På grunnlag av observerte fugl og tettleik av reir kan vi likevel antyde 
ein storleiksorden på minst 1000 (l500?) par. Den 4. juni såg vi to kull 
heilt nyklekte ungar. 

Praktærfugl, S. speetabilis. Vi observerte 2 <3 <3 i praktdrakt. Dei følgde 
flokkane av ærfugl og gjorde kurtise til ærfugV!J9, men var tydlegvis ikkje 
i par med nokon av dei. Praktærfugl-99 blei ikkje konstatert. Arten er 
funnen hekkande på Tautra 1957 og 1961 (Ytreberg 1960, Haftorn 1962). 

Sothøne, Fuliea atra. l individ observert i Måsedammen, der det tidlegare 
har vore sett ungar (Kaare Aagaard pers. medd.). 

lomvi, Uria aalge. 1 individ letta frå ei bergskorte på brattaste sida av 
0ksingen 4. juni då vi la til med båten. 

Andre observasjonar: 
Grønlandsmåse, Larus glaueoides. Saman med lars Engelstad, Mortein 

larson og Øivind lunde var eg ein tur til Orkanger 13. april 1969, og i 
ein flokk på over 1000 måsar ved Tamshamn såg vi ein ungfugl av grøn-
landsmåse. På stranda i Orkanger såg vi nok ein ungfugl saman med nokre 
svartbak og gråmåsar. 

NØttekråke, Nueifraga earyoeataetes. l individ sett dagleg i tida 20. sep
tember til 1. oktober, og 6. oktober 1969 på Singsaker i Trondheim. Ho 
furasjerte ofte saman med gråtrost, T ttrdus pilaris, i ein gammal hage. 

SUMMARY 
BIRDS NOTES FROM TRbNDELAG COUNTIES 

A number of duck speeies were observed at lake Lille\'ann, Agdenes during the moult
ing period last summer (1969). One specimen of Stereorarius pomarinus was seen at 
SeJva, Agdenes 12 June 1969, being the first summer record of this speeies in Southern 
N orway. One individual of Aeroeephalus sehoenbaenus was heard singing at Lillevann, 
Agdenes. 

Probably a nest of Melanitta fusea was found within a colony of Larus eanus and 
Stema maert/ra 4 June 1969 on bksingen off Tautra in the Trondheim fiord, representing 
the second nesting record by the seashore in Norway. 
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Skoglemen, Myopus schisticolor, i øvre Passvik, 
Finnmark i 1969 

NILS RØV 

Jeg var i Øvre Passvik i tiden fra 10. juli til 1. desember 1969. I hele 
denne perioden var det «smågnagerår» i området. Følgende arter ble fan
get eller påvist i byttedyrrester av rovfugl: Markmus, Mierotus agrestis, 
fjellrotte, Mierotus rattieeps, vond, Arvieola terrestris, rødmus, Clethriono
mus rutilus, og gråsidemus, Clethrionomtts rufoeanus. Av spesiell interesse 
var at den 10. september ble det funnet en skoglemen, Myopus sehistieolor 
(Lillj. ) ved Nyrud i Øvre Passvik (69 0 09' N , 29 0 14' Ø). Finnestedet ligger 
like ved Passvikelva ved riksgrensen mot Sovjet. Eksemplaret var sannsyn
ligvis nettopp blitt drept av rovdyr og en del av de indre organer var fjer
net. Bestemmelsen er kontrollert av cand. real. Ivar Mysterud, Universite
tet i Oslo. 

Følgende mål (i mm) ble tatt mens eksemplaret var friskt:Total: 108, 
hale: 19, bakfot : 15, øre: 12. 

Biotopen er preget av fuktig, moserik, til dels sterkt tuet lyngmark med 
glissen skog av småvokst furu, Pinus silvestris, og bjørk, Betula pubeseens. 
Feltskiktet domineres av finnmarkspors, Ledum palustre, og dvergbjørk, 
Betula nana, med innslag av tyttebær, Vaeeinium tJitis ideae, og blåbær, 
Vaeeinium myrtilllt.f, på tuene. Bunnskiktet består hovedsakelig av mose. 
Vanlige mosearter i området er etasjemose, H yloeomium sp lendens, furu
mose, Pleurozium sehreberi, og sigdmose, Dieranum. 

Skoglemenen er en art som tilhører dyresamfunnet i den palearktiske 
taigaen. I Nord-Europa foreligger det funn fra de fleste steder øst for den 
skandinaviske fjellkjeden hvor det finnes utstrakte barskogstrekninger med 
rikt mosedekke (Kalela 1963, Siivonen 1968) . I Norge har arten sin hoved
utbredelse i landets sydøstlige skogstrekninger. Den forekommer også i 
Trøndelag men dens utbredelse her er mangelfullt kjent. Det hittil nord
ligste funn er fra Essands jøen i Trøndelag (63 o 06' N) (Mysterud 1968). 
Dersom Kalelas hypotese om at artens utbredelses-område stort sett følger 
den høyborea le barskogen antar Mysterud (1968) at det norske utbredelses
området ennå må være mangelfullt kjent. Funnet i Øvre Passvik bekrefter 
dette. Det indikerer at arten er utbredt i det sammenhengende skogområde 
som strekker seg fra utbredelsesområdet i Finsk Lappland til barskogens 
nordgrense i indre Finnmark. 

105 

Fauna 23: 105- 106. Oslo 1970. 



SUMMARY 
WOOD LEMMING, Myopus schisticolor (Lill jeb. ) AT bYRE PASSVIK, 
FINNMARK COUNTY 

On September 10, 1969 one dead specimen was found at N yrud (69 0 09' N , 29° 14' E) . 
This indicates a continuous Jistribution between the known area of distribution in Finnish 
Lappland and the coniferous fore St limit in the inner parts of Finnmark county, Norway. 
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Fettreserver hos Svalbard reinen 

NILS ARE 0RITSLAND 

I forbindelse med betraktninger over Svalbardreinens livsbetingelser og 
muligheter for stammens fortsatte vekst (Norderhaug 1969) er det inter
essant å se i hvilken grad dyrene kan gå på bare opplagsnæring under dår
lige beiteforhold. 

I løpet av vinteren og sommeren 1969 hadde jeg anledning til å se på 
innvolls- og underhudsfett til tre dyr skutt på Edgeøya. På to dyr tatt i mai
juni anslo jeg at underhudsfettet måtte veie godt under 0,5 kg, mens det 
var rikelig med innvollsfett. Dyrene måtte derfor ansees å være i rimelig 
godt hold etter vinteren. En bukk tatt i begynnelsen av august hadde jeg 
anledning til å undersøke nøyere og fant følgende : Totalvekt 105 -;- 5 kg, 
hvorav 9,8 ± 0,2 kg var rent underhudsfett. Mesteparten av underhudsfet
tet lå i et lag over rygg og hofter med en tykkelse på opp til 10 cm over 
hoftene. Det var også rikelig med innvollsfett, og jeg anslo total fettvekt 
til 15 kg. 

Fett har en forbrenningsverdi på 9,5 kcal/ g og et dyrs basale forbrenning 
kan regnes etter: M = 70 W 3/4 hvor M er basal forbrenning (metabolisme) 
i kcal/døgn og W er vekten i kg (Kleiber 1961 ). Ved innsetting av ver
diene for denne reinbukken finner man at dyret hadde fett for ca. 60 døgns 
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basal metabolisme. Et dyr har basal metabolisme ved hvile i term onøy trale 
omgivelser, og metabolismen kan øke med en faktor på ca. 10 ved hardt ar
beid (fullt firsprang for et reinsdyr). 

Reinsbukken hadde således et betydelig brennstofflaget på seg, og det 
er gnmn til å anta at fettmassene kunne ha øket enda mer før vinteren igjen 
begrenset næringtilgangen. 

Siden Svalbardreinen tydeligvis legger opp store fettdepoter i løpet av 
sommeren og høsten, kunne målinger av kroppens fettinnhold gi en rela
tivt lettvint oversikt over dyrenes ernæringssituasjon i løpet av året under 
forskjellige beitebetingelser. 

SUMMARY 
FAT DEPOSITS IN SVALBARD REINDEER 

Two Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhync1ls) examined in May and lune 
1969 on Edgeoya had not visible subcutaneous fat layer, but significant amounts of 
visceral fat deposits. A male reindeer examined in early August had 9,8 ± 0,2 kg su b· 
cutaneous fat and an estimated total fat content of 15 kg. This animal weighin:; 
lO5 ± 5 kg and thus having storage fat for about 60 days basal metabolism. Measure· 
ments of fat content of reindeer may givc significant dues to the energctic situation of 
the population during the year and under various habitat conditions. 
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Sjeldne fisker fra Sydøst-Norge 

PER PETHON 

Den følgende oversikt over sjeldnere fiskearter i de sydøst-norske far
vann baserer seg i alt vesentlig på materiale innkommet til Zoologisk 
Museum i Oslo siden høsten 1963, da Barth (1963) publiserte en tilsva
rende oversikt. Noen «funn» er imidlertid av eldre opprinnelse, og har kom
met for dagen ved nyordningen og gjennomgåelsen av museets fiskes am
linger. Noen få arter av alminnelig forekommende ferskvannsfisker er tatt 
med på grunn av sin for norske forhold uvanlig størrelse. 

Følgende sjeldnere arter innkommet til museet er tidligere publisert og 
derfor utelatt fra oversikten: taggknurr (Barth 1964), auxid (Lid 1967), 
trompetfisk (Andersen 1968) og engelsk svartfisk (Straumfors 1970). 

Til de mange personer som sender inn sjeldne og rare fisk til museet i 
Oslo eller andre steder rettes en hjertelig takk. Deres interesse og initiativ 
betyr nemlig svært meget for vår viten om disse fiskenes opptreden på 
norskekysten. 

Blåhai, Prionace glatlca (L.) . Den 8. januar 1968 ble en hunn på drøyt 
1,8 m tatt på 4 m dyp i et sildegarn ved HåØya i indre Oslofjord. Dette er 
det fjerde eksemplar fra indre deler av Oslofjorden. Blåhaiens forekomst i 
norske farvann er nærmere omtalt av Pethon (1970). 

Maisild, Alosa alosa (L.). Et individ ble tatt ved Bjørkøya iSandebukten 
september 1963 og ett annet ved Skjerviken, også iSandebukten, 3/ 6-1%8. 
Begge ble tatt i bunngarn, og totallengden var henholdsvis 410 og 440 mm. 
Museet har fra tidligere bare to eksemplarer fra ytre deler av Oslofjorden, 
begge tatt omkring århundreskiftet. 

Maisilda opptrer langt mindre hyppig enn sin slektning stamsilda i de 
skandinaviske farvann, og er bare funnet i et fåtall eksemplarer langs kys
ten nordover til Namsos (Dannevig 1960, Wheeler 1969). 

Laksesild, Matlrolictls miilleri (Gmelin). Av denne arten, som er en ut
preget pelagisk form med vesentlig tilhold i ålJent hav, kunne Lid (1967) 
rapportere hele 18 individer fra Oslofjorden, fra Holmestrand og innover, 
i tiden februar 1965 til februar 1967. Siden da er ytterligere 20 eksempla
rer innkommet til museet fra samme område, alle tatt i reketrål. Lid (1967) 
nevner at museet hadde 3 eksemplarer av laksesild fra Oslofjorden før hans 
innsamlinger startet. Her er imidlertid uteglemt et individ fra Spjærøy i 
Hvaler som ble funnet dødt på stranden 22/ 3-1953. 
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Gjedde, Esox lucitls L Fra Fiskumvannet i Eiker er innkommet til mu
seet en hanngjedde tatt 21 / 4 1968; vekt 3650 g og totallengde 810 mm. 
Ved Flateby i 0yeren ble det 7/ 7-1968 tatt en hanngjedde på 4,2 kg og en 
totallengde på 78 cm (Blomberg pers. medd.). Ifølge Jensen (1968) blir 
hanngjedder her i landet sjelden over to kilo. 

Brasme, AbramiJ brama (L.). Et særlig stort eksemplar ble tatt i Akers
viken ved Hamar 30/ 6-1969. Vekten var 4,4 kg og totallengden 680 mm. 
Brasmen kan i sydligere deler av Europa bli over 6 kg. Hos oss er imidler
tid selv brasmer på over kiloen sjeldne (Jensen 1968). 

Gullbust, Letlcisctls leucisctlS (L.). Den 13. mai 1968 ble det tatt en stor 
gullbust på garn på Øra ved Glommas munning. Totallengden var 260 mm. 
Berg (1964) angir at lengden sjelden når over 250 mm, mens Dannevig 
(1962) og Jensen (1968) angir at lengden i vårt land sjelden går over 
200 mm. 

Havål, Conger conger (L.). Arten synes å være nokså sjelden i indre 
Skagerak. 23/ 2-1968 ble en hunn på 20,7 kg tatt i trål på 130 m dyp 
øst av Mølen ved Hurumlandet. Tidligere har museet bare to havål fra 
Oslofjordområdet, begge tatt i forrige århundrede. 

Skjellbrosme, Phycis blennoides (Briinnich). Et individ ble tatt i bunn
garn på 30 m dyp i BevØsundet ved Jeløya i Oslofjorden 25/ 4 1970. Vekt 
2049 g. Dette er et interessant funn siden det ble gjort på såvidt grunt vann. 
Større skjellbrosmer, som det foreliggende, går nemlig sjelden på mindre 
dyp enn 150 m (Wheeler 1969). På norskekysten er arten sjelden og be
traktes som gjest fra sydligere farvann (Dannevig 1960). 

Skjeggtorsk, Trisoptertts lusctls (L.). Det andre kjente eksemplar fra øst
landsområdet ble tatt i trollgarn på 30-40 m dyp nær Strømtangen Fyr 
i Ytre Oslofjord 12/ 10-1969. Totallengden var 299 mm og vekten 318 g. 
Første funn ble gjort i Sandebukten i mars 1963 (Barth 1963). Skjegg
torskens store likhet med sypiken (Trisoptertls mintItlIs) kan muligens være 
årsaken til at den så sjelden registreres på kysten. 

Sølvkveite, Trachipterlls arctictlS (Briinnich). Tre eksemplarer er i de 
senere år innkommet til museet; ett ble skutt svømmende i overflaten uten
for Homborsund midt i juli 1966; totallengde 1375 mm, ett ble tatt halv
dødt i strandkanten ved Gon på Tjømø 28/ 10-1969; totallengde 2070 mm, 
og ett ble tatt levende i reketrål utenfor Nevlunghavn 21 / 4-1970; stan
dardlengde 1910 mm. I januar 1967 ble en hann tatt utenfor Tistlarna på 
den svenske vestkysten på 55 m dyp (Mathiasson 1968). I Norskerenna 
utenfor Sydvestlandet er det imidlertid gjort mange funn, og arten betrak
tes her som nokså vanlig forekommende på større dyp (Mathiasson 1960). 
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Hork, Acerina cernua (L.). To uvanlig store hunner av hork kom inn til 
museet i 1968, begge tatt i garn på Øra ved Glomma munning, den ene 
13/ 5 og den andre 16/ 6. Totallengden var for begge 210 mm, mens Dan
nevig (1962) angir at totallengden sjelden blir over 15-20 cm. 

Sølvbrasme, Pterycombus brama Fries. Den 31. august 1969 ble ett 
eksemplar avarten tatt med hendene i halvdød tilstand ved Kirkøy i 
Hvaler; totallengde 374 mm. Fra før har museet bare ett eksemplar fra 
Oslofjorden; totallengde 411 mm, tatt i slutten av oktober 1946 ved Fær
der. Dette siste individ ble funnet i museets samlinger under navnet Brama 
raii (havbrasme), og er tidligere publisert av Willgohs (1955) - femte 
funn i hans liste - under dette navnet. 

Sydøst-norske funn av sølvbrasme er meget få - Wheeler (196~) angir 
to funn -, mens det inntil 1968 er registrert 29 funn avarten 1 Nord
Norge (Hognestad 1968b). 

Havbrasme, Brama brama (Bonnaterre). IfØlge Hognestad (1968b) er 
32 havbrasmer tatt på norskekysten; en av disse er imidlertid en sølvbras~e 
(se ovenfor). To nye eksemplarer er innkommet til museet; ett fra Veqø 
i Tønsbergfjorden 30/ 11-1967 tatt i garn på 10-12 m dyp og ett fra 
Svinør øst for Mandal 6/ 3-1968 tatt i garn på 4 m dyp. Totallengder hen
holdsvis 567 og 545 mm. Mathiasson (1968) oppgir ett individ tatt syd 
av Lista 20/ 10-1967, og Straumfors (1968) ett fra Sørarnøy i Gildeskål 
2/ 2-1968. Havbrasmer er ikke så sjelden rapportert fra den svenske vest
kyst og fra danske farvann, samt i Nordsjøen, og ett eksemplar er tatt så 
langt nord som i Murmansk (Mead and Haedrich 1965). 

Mulle, MulZus SlIrmuletus (L.). Barth (1963 omtaler tilsammen 24 funn 
av muller på norskekysten. Senere har museet fått inn ett eksemplar fra 
Mandal tatt i februar 1965; vekt 605 g, totallengde 365 mm, og ett fra 
Landøy i Tregde tatt 30/ 7-1965 vekt 470 g, totallengde 348 mm. Et 
eldre, tidligere upublisert eksemplar, som er funnet i museets fiskesamIin
ger, ble tatt i januar 1938 i Nordsjøen utenfor Flekkefjord. 

Okseøyefisk, Boops boops (L.). Denne arten ble for første og hittil eneste 
gang rapportert fra Alf jorden i Sunnhordaland 27/ 10-1949 av Holgersen 
(1950). I museets fiskesarnlinger er imidlertid funnet et eksemplar av ar
ten tatt i Oslofjorden i slutten av august 1932; totallengde 325 mm, 
D: XIII/ 14, A: III/ 14, Lin.lat.: 73. Eksemplaret var feilbestemt til Spon
dyliosma cantharus (havkaruss), og er publisert under dette navn av Barth 
(1963). 

Flekkpagell, PagelZtts hogaraveo (Briinnich). Den 10. mars 1968 ble 
en flekkpagell tatt med håndsnøre på ca. 35 m dyp i Sandebukten nord for 
Holmestrand; totallengde 441 mm, vekt 1280 g, D : XI/13, A: Ul/ 13. 
Fra Oslofjorden har museet fra før ett eksemplar fra Holmestrand tatt 
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5/ 8-1917, ett fra Bundefjorden tatt 5/ 5-1901 og to fra Ytre Oslofjord fra 
før århundreskiftet. Otterbech (1954) angir et funn syd av Torungen uten
for Arendal 23/ 7-1912 og museet har ett eksemplar fra sannsynligvis 
samme område «funnet» på Arendals fisketorv i desember 1913. 

I Rogaland er det funnet ganske mange eksemplarer av flekkpagellen, 
mest før 1920 (Bernhoft-Osa 1935, Holgersen 1959), og arten er for øvrig 
funnet fåtallig nord til Helgeland (Dannevig 1960). 

Havkaruss, Spondyliosoma cantharus (L.). Barth (1963) omtaler en del 
funn i Syd-Norge frem til høsten 1963. Lid (1967) nevner ett funn fra 
Kommersø ved Holmestrand 19/ 1-1967 og Valeur (1969) ett fra fjorden 
utenfor Ana-Sira 24/ 1-1968. Feruten Lid's funn er seks individer innkom
met til museet siden høsten 1963 : 

Sandebukten nord for Holmestrand 14/ 11-1963 vekt: 
Snarøya, Asker, 15/ 12-1963 » 
Kambo i Østfold 3/ 5-1964 
NesØya i Bærum 9/ 9-1964 » 
Holmestrand 27/ 10-1964 » 
Viksfjord, Tjølling primo april 1969 » 

910 g totl.: 378 mm 
850 g» 373 mm 

» 204mm 
335 g» 284 mm 

1160g» 402mm 
1097 g» 380 mm 

Dessuten er ifølge notis i Dagbladet 16/ 6-1969 ett eksemplar tatt i 
laksenot ved Stavern i midten av juni 1969. 

Brungylt, Acantholabrus palZoni (Risso). Det andre kjente ek~I?plar 
fra Oslofjorden ble tatt med bunnsnøre på 40 m dyp ved Søndre MISl?g~n 
i Ytre Oslofjord 25/ 9-1969, vekt: 265 g, totallengde 266 mm. De nI tId
ligere funn avarten på norskekysten er omtalt av Pethon (1966). 

Stripet pelamide, Sarda sarda (Bloch). Et lite eksemplar avarten ble 
funnet blant diverse tidligere ubestemte materiale i museets samlinger. Det 
ble tatt med reketrål i Oslofjorden og innlevert til museet 10/ 2-1948. 
Totallengde 195 mm. Fra de senere år er det bare publisert ett funn fra 
Syd-Norge; Kalvåg, Bremanger 27/ 6-1951 (Willgohs 1954), men arten 
opptrer ifølge Dannevig (1960) rett som det er ved syd- og vestkysten 
nordover til Trøndelag. 

Svartfisk, Centroloph1ts niger (Gmelin). Et eksemplar av denne arten ble 
tatt i Slevikkilen, Ytre Oslofjord, 19/ 4-1970. Vekt: 2705 g, totallengde: 
630 mm. Den svømte i halvdød tilstand inne ved strandkanten. Ifølge Hog
nestad (1968a) er det tidligere tatt 14 individer avarten på. norske~ysten, 
de fleste i Møre/ Trøndelag. Funn på strekningen Jæren til OslofJorden 
mangler, IT,.ens det tidligere er gjort ett funn i Oslofjorden (W ollebekk 
1939). Funn fra danske og svenske kystfarvann er svært fåtallige (Sund 
1942). 
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Månefisk, Mola mola (1.). Barth (1963) omtaler tre funn av månefisk 
fra Oslofjorden i 1961 og 1962, og Hammerstad (1953) ett individ fra 
1952 som med en lengde på ca. 2,8 m er det største kjente individ fra 
Norge. Månefisken synes å opptre langt fåtalligere på Sydøstlandet enn 
på Vestlandet, hvorfra Bernhoft-Osa (1935) og Willgohs (1954) har an
gitt en rekke funn. 

Seks månefisker er innkommet til museet i senere år, og melding om yt
terligere to er mottatt: 

Gåsøya, Indre Oslofjord 6/ 12-1964 
Bunnefjorden (?), - - - oktober 1965 
Huk (?), - - - vinteren 1966 
Hvittingbukta, Son 12/ 10-1969 
Bestumkilen, Oslo 3/ 11-1969 
Ytre Oslofjord 3/11-1969 

Gåsøya, Indre Oslofjord 15/ 11-1969 
Gressholmen, - - - november 1969 

Vekt Tot!.!. Ml. finne
spissene 

11 kg 580 mm 825 mm 
7,78» 510 mm 770 mm 

450mm 670 mm 
5,53» 475 mm 680 mm 

12,3 » 625 mm 870 mm 
5 7 cm (Lindstad 

pers. medd.) 
10,5 » 395 mm 785 mm 

(Krogh 
pers. medd.) 

I 1969 ble det også tatt en ca. 4 kilos månefisk inne i Sørfjorden i Hard
anger ca. 6/ 11 (Hardanger Folkeblad 10/ 11-1969, forsidenotis med foto). 

Dobbeltsuger, Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre). Blant noe tidli
gere ubestemt materiale fra avdøde førstekonservator N. Knabens tokter 
med «G. M. Dannevig», ble det funnet et eksemplar av denne arten, tatt 
med skrape på 16-20 m dyp ved RauerØyene i Tjølling 27/ 7-1953. Total
lengde 31 mm, D: 6, A: 3. Det kan være verdt å merke at denne fisken 
bare har tre stråler i analfinnen, mens fire til seks stråler er det normale 
(Wheeler 1969). På norskekysten var dobbeltsugeren tidligere bare kjent 
fra vestkysten, fra Stavanger til Trøndelag (Dannevig 1960), men det er 
imidlertid gjort ett funn avarten ved Vaderbarna på den svenske vestkys
ten (Nybelin 1942). 

SUMMARY 
RARE FISHES FROM SOUTHEAST-NORWAY 

Some records of rare fishes, most of them caprured along the southeastern coast of Nor
way, since the autumn 1963, are briefly reviewed. Most speeimens are kept at the Zoo
logical Museum, University of Oslo. Records of some, for N orway, unusually large fresh
water fishes are also given. 
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Pil-skate, Dasyatis pastinaca, en ny fiskeart i Norge 

PER T. HOGNESTAD 

I Beiarenfjord (6r 07' N 14° 18' E) i Nord-Norge, ble det 9. desember 
1969 fanget en pil-skate, D asyatis pastinaca (Linne 1758), i feitsildgarn 
nær overflaten. Fisken ble sendt til Marinbiologisk Stasjon i TromSØ, og er 
nå oppbevart ved TromSØ Museum. Den hadde følgende mål: 

Totallengde/Total length ...... . .. .. ..... . . ... . ... .. .. .. . .. . .... .. . . 
Lengde av kroppsskive/Length of disc . .... ...... ... ... . . .. .... .. ..... . 
Bredde av kroppsskive /Width of disc . ... . . ..... . . . ... . . . .. . ......... . 
Snutelengde/Length of snaut . ... ... .. . . . .. . ......... ... ... ...... . 
Minste interorbitalavstand/ Interorbit, least width .... . . ...... ..... . . ... . 
Totallengde av øye og sprØytehuli/Combined length of eye and spi1'acle ..... . 
Avstand fra snute til 1. gjelleåpning/ Distance from snaut to 1 st gill apening .. 
Lengde av halepigg/Length of tail spine ............... .. . ..... ... .. . . . 

928 mm 
320 " 
457 » 

58 » 

40 » 

53 » 

100 » 

90 » 

Halen hadde en svakt utformet kjøl på oversiden og en tydelig fold på 
undersiden, og bak halepiggen var halen meget tynn. Huden var glatt over 
det hele bortsett fra en enkel rad av små pigger langs midten av ryggen 
fra 6 cm bak sprøytehullene til halepiggen. Forreste kant av kroppsskiven 
var i en symmetrisk glatt bue uten antydning til fremspringende snute 
(Fig. l). Fisken var mørkegrå, nærmest svart på begge sider. De morfolo
giske karakterer til foreliggende pil-skate stemmer overens med dem som 
er angitt for Dasyatis pastinaca Linne. Selvom et normalt eksemplar skulle 

Fig 1 
Pil-skate, Dasyatis pastinaca, fra Beiarenfjord, Nord-Norge, 9. desember 1969. 

Sting ray, Dasyatis pastinaca, from Beiarenfjord, North Norway. December 9, 1969. 
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ha en svakt fremstikkende snute og være hvitfarget på undersiden (Fowler 
1936, Wheeler 1969), er det ikke tvil om at det foreliggende eksemplar 
bare kan være D. pastinaca. 

Funnstedet i Norge ligger utenfor det vanlige utbredelsesområdet for 
D. pastinaca som er i Middelhavet og fra Madeira til de britiske øyer. Den 
hittil nordligste verifiserte funnlokalitet var Bohushin, Sverige (Wheeler, 
pers. komm.). Selvom fiskere for 70-80 år siden rapporterte om leilig
hetsvise funn av «pil-skater» i Oslofjorden (Dannevig 1960), har vi ingen 
sikre data om dette, og heller ikke er det oppbevart noen eksemplarer av 
disse angivelige funn. Pil-skaten fra Beiarenfjord er derfor det første sikre 
eksemplar av D . pastinaca fra Norge og den nordligste lokalitet som er 
registrert for denne art. Forekomsten må ansees som en unntagelse siden 
funnet er gjort såpass langt fra artens utbredelsesområde. Det er imidlertid 
ikke helt ualmindeilg at sydlige arter blir funnet i visse områder i Nord
Norge. I mange tilfeller gjøres slike funn for enkelte arters vedkommende 
oftere i Nord-Norge enn i Syd-Norge. Dette har høyst sannsynlig sam
menheng med strømsystemene i Norskehavet og langs norskekysten (Hog
nestad 1968) . 

D . pastinaca fra Beiarenfjord beitet sannsynligvis på feitsild . Finneren 
rapporterte at i dagene før fangsten ble gjort fant han mange halvspiste 
sild i garnene, men etter at pil-skaten var fanget ble det ikke gjort slike 
observas joner. 

SUMMARY 
STING-RAY, Dasyatis pastinaca (Linne), NEW TO THE NORWEGIAN FAUNA 

A sting-ray, Dasyatis pastinaca, caught near the surface in herring net December 9, 
1969 in Beiarenf jord (67 0 07' N 14 0 18' E) , North N orway, is described. The species is 
new to the Norwegian fauna. The specimen differ from the normal by being coloured on 
both sides and having no pointed snout. The present specimen was p robably feeding on 
small herr ing. 
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Et nytt funn av havgjedde, Nesiarchus nasutus, Norge 

PER T. HOGNESTAD 

Med reketrål ble det 16. februar 1970 fanget en fremmedartet fisk på 
ca. 250 m dyp på nesten 70° 50' N i Laksefjord, Nord-Norge. Fisken ble 
sendt til Marinbiologisk stasjon i Tromsø hvor den ble bestemt til å være 
en havgjedde (Nesiarchus nasutus Johnson 1862). Eksemplaret er oppbe
vart ved Tromsø Museum. 

Havgjedden (som også har vært kalt gjeddetryne) er meget sjelden i 
nordlige farvann, og dette er det fjerde eksemplaret som er funnet i Norge. 
Det første funn ble gjort i Ofotenfjord i 1952 hvor et eksemplar ble tatt i 
snurpenot på 50-60 m dyp (Rost 1954). Det andre eksemplaret ble tatt i 
bunntrål på 290 m dyp 25 nautiske mil vest av Skarvøy fyr, Hordaland, 
28. september 1966 (Universitetet i Bergen 1967).*) 

Havgjedde nummer tre ble tatt på drivgarn 7. juli 1967 ca. 12 nautiske 
mil ost-sydost av Oksøy fyr, ved Kristiansand (Valeur 1967). Ellers i 
Skandinavia er det bare gjort et funn 12. september 1968 i trål på 360 m 
dyp nord-nordost av Hirtshals i Danmark (Hansson 1969). 

Havgjedden fra Laksefjord var ved ankomsten til Tromsø i en ikke alt
for god tilstand (Fig. l). Huden var delvis avskrapet og finnene var øde
lagt, men ikke så meget at ikke finnestrålene lettvint lot seg telle. Fargen 
var mørkegrå, nesten svart, over det hele. Finnene og munnhulen var svart, 
og laterallinjen nesten hvitaktig. Eksemplaret var en hann, og gonadene 
dannet to tynne rØr hver på 28 cm lengde og opptil 4-5 mm tykke. Magen 
og tarmkanalene var tomme. 

Det synes å være en enkelt pigg til stede foran den andre ryggfinnen, og 
en pigg fantes foran gattfinnen. Følgende antall finnestråler ble funnet: 

1. ryggfinne (Dl) : 21. 2. ryggfinne (D2): 1-23. Brystfinner (P): 13. 
Gattfinne (A): 1-20. Bukfinner (V): 1-5. Halefinne (C): 22. 

Det ble tatt fØlgende mål: 

Totallengde/Total length ... .. .... .... . .... . . ... .. .. . .. .... .. .... ca. 
Standard lengde/Standard length (to caudal fin) ....................... . 
Avstand fra snute til 1. ryggfinne/Length from snaut to Dl .. .. . .. .. ..... . 
Lengde av 1. ryggfinne/Length of D l .......... . .. . .... ..... ......... . 
Lengde av 2. ryggfinne/Length of D 2 ..... . ........ . ............... . . . 
Lengde av brystfinne/Length of P ........ ... .... . . ... .. . ... .. .. . . . . . . 
Lengde av gattfinne/Length of A (from anal spine) ... .... . .. . . . . ... . ... . 
Hodelengde/Length of head (from snout) .......... .. ... . . ... .. .. . .. .. . 
Øyediameter/Diameter of eye ....... . . ..... ... . .... ... . ... ... .... . . . 
Avstand mellom øynene/Interorbital distance ...... . ............... . .... . 
Kroppshøyde ved bukfinnen/Height of body at V ............. . ....... . . . 
Maksimal høyde/ Maximum height ...... .. . .. ... .. . . ..... . .. . . .... . .. . 
Minste høyde ved haleroten /Minimum height at caudal base ... .. . . ... . .... . 

>:' ) Valeur (1967) oppgir 28. oktober 1965 for dette funn. 
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17 » 

19 » 

62 » 

73 » 

22 » 
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Fig. 1 
H avgjedde, Nesiarchus nasatus, fra Laksefjord 16. februar 1970. 

Escolar, Nesiarchus nasatus, from Laksefjord, North N orway, February 16, 1970. 

De fleste funn av havgjedde er gjort i tropiske og tempererte hav på 
begge sider av Atlanteren vesentlig mellom 30° og 45 ° N. Utenom disse 
områder er havgjedden utenom funnene i Norge registrert 15 ganger i 
Nordvest Europa fra Biskaya til Island (Wheeler 1969). Selvom funnene i 
Norge er gjort på relativt grunt vann tyder funnlokalitetene i Atlanteren 
på at det er en dyphavsfisk hjemmehørende i åpent hav hvor det er gjort 
fangster ned til minst 1500 m dyp (Grey 1953). 

SUMMARY 
A NEW RECORD OF Nesiarchus nasutus Johnson IN NORWAY 

The fourrh specimen of Nesiarchus nasutus in N orway (Norwegian: havgjedde) 
caught by shrimp trawl February 16, 1970 at 250 m depth in Laksefjord, North Norway 
(70° 50' N), is described. The specimen is kept in Tromso Museum. 

Aurhor' s address: 
Marine Biological Station 
9000 Tromso 
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Registrering av entoparasitter hos ferskvannsfisk 

BJØRN WEGGE 

I forbindelse med undersøkelser av fiskebestander i fjellvann i Oppland 
fylke sommeren 1969, ble det foretatt en enkel registrering av forekom
mende entoparasitter. 

Antall individer ble ikke tellet. Infeksjonsintensitet og infeksjonsfrekvens 
er grovt slått sammen i fire grupper : 

(O) = ingen parasitter funnet. 
(1) = få parasitter pr. infisert fisk/ få fisk infisert. 
(2) = flere parasitter pr. infisert fisk/ flere fisk infisert. 
(3) = mange parasitter pr. infisert fisk/ mange fisk infisert. 

Fisketettheten er uttrykt som stor (S), middels CM), liten (L). Antall fisk 
i bestanden i forhold til tilgjengelig næring er grunnlaget for vurdering av 
fisketetthet. Således vil det ofte kunne være tallmessig få fisk i vannet og 
fisketettheten likevel betegnes som stor. 

Registreringen omfatter i de fleste tilfeller bare røye og ørret; øvrige 
fiskearter er oppført for å vise hvilke fiskearter som finnes i vedkom
mende vann. 

Vannets navn 
Name ol lake 

øyer kommune: 
MjØvann 

Saltbelgen 

Skje/tjern 
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H .O.h. Dato 
Alti- Date 
tude 

Fiskearter 
til stede 
Fish speeies 
present 

907 26/7 ørret Traut 
Ørekyt MinnoUJ 

987 12/8 ørret Traut 
Ørekyt MinnoUJ 

1065 14/8 ørret Traut 
Ørekyt Minnow 

Fiske- Påviste parasitter 
tetthet Parasites lound 

Population 
density 

S 

M 

L 

Fiskandmark, 
Diphyllobothrium ditremum 
(1) 
ørretmark, 
Eubothrium crassum (1) 
Fiskandmark, D. ditremum 
(1) 
(O) 

Fauna 23: 118- 121. Oslo 1970. 
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Vannets navn H.o.h. 
Name ol lake Alti-

tude 

]ogrimen 972 

Lyngtjern 982 

Gåsesjøen 892 

Tromstjern 910 

Øvre Astvatn 967 

Lom kommune: 
Leirvatn 1399 
BØvertunvatn 937 
ø. HØgvagletjØnn 144 1 
Høydalsvatn 905 
Langvatn 1367 
Storevatn 1270 
Leiråstjern 939 
ø. Slidre 
kommune: 
Tansbergfjorden 964 

Finnefjorden 906 

V. Slidre 
kommune : 
Søndre Synd in 909 

Midtre Syndin 937 

Bjørnhovdtjern 1009 
Reinsenvatn 923 

Fron kommune: 
Finnbølstjern 900 
Langt jern 885 

Dato Fiskearter Fiske- Påviste parasitter 
Date til stede tetthet Parasites lound 

Fish speeies Population 
present density 

14/8 ørret Traut M/L Fiskandmark, D. ditremum 
Ørekyt Minnow (1) 

13/8 ørret Traut M (O) 
Ørekyt MinnoUJ 

25/7 ørret Traut S (O) 
0rekyt Minnow 

15 /8 ørret Traut L (O) 
Ørekyt Minnow 

Fiskandmark. D. ditremum 12/8 ørret Traut M 
Ørekyt Minnow (1) 

5/8 ørret Traut S (O) 
31/7 ørret Traut L ørretmark, E. crassum ( l) 
6/8 ørret Trottt M (O) 
1/8 ørret Traut M ørretmark, E. crassum (1) 

7/8 ørret Trott! M (O) 
8/3 ørret T raut S (O) 

30/7 ørret Traut S (O) 

4/7 ørret Traut M/L ørretmark, E. crassum (1) 
Ørekyt Minnow 

Fiskandmark, D. ditremum 10/6 ørret Traut M 
Ørekyt Minnow (1) 

ørretmark, E. craSSum (2) 
Rundormer (Nematoda: 
Eustrongylides) (1) 

8/7 ørret Traut M Fiskandmark, D . ditremum 
(l) 
ørretmark, E. crassum (1) 
Marflomark, 
Cyathocephalus truncatus (l) 

8/7 ørret Traut M/L Fiskandmark, D. ditremum 
(1 ) 
ørretmark, E. crassum ( l ) 

12/6 ørret Traut L (O) 

12/6 ørret Traut M/L Fiskandmark, D. ditr6mum 
(1) 
ørretmark, E. crassum ( l ) 

Abbor Perch M (O) 
Ørekyt MinnoUJ (S) Remorm, 

Ligula intestinalis (3 ) 

(O) 5/6 ørret Traut M/L 
6/6 ørret Traut L ørretmark, E. craSSum ( l ) 

Marflomark, C. trtt1lcatus (l) 
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Vannets navn 
Name ol lake 

Vågå kommune: 
ø. Sjodalsvann 

Flatningen 

Melingen 

Dovre kommune: 
Langt jern 

N . 
Grønbakketjern 
ø. 
Grønbakketjern 
Sel kommune: 
Fremre 
Illmanndalstjern 

2. 
Illmanndalstjern 

Midtre 
HØvringsvann 
Nordre 
HØvringsvann 
Søndre 
HØvringsvann 

Ringebu 
kommune: 
Langrumpa 

Flaksjøen 

Mykjørrtjønn 
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H.o.h. Dato Fiskearter 
Alti- Date til stede 
tude Fish speeies 

present 

963 1/7 ørret Traut 

776 4/6 ørret Traut 

Røye Char 

755 4/6 ørret Traut 

1207 11 /7 ørret Traut 
Røye Char 

1109 10/7 ørret Traut 

1116 10/7 ørret Traut 

1220 17/7 ørret Traut 
Røye Char 

1273 17/7 RØye Char 

1122 25/6 ørret Traut 

1120 24/6 ørret Traut 

1103 25/6 ørret Traut 
Røye Char 

1013 20/6 ørret Traut 

905 19/ 6 ørret Traut 

Abbor Perch 
Røye Char 

101 2 20/6 ørret Traut 

Fiske- Påviste parasitter 
tetthet Parasites lound 

Population 
density 

M 

S 

S 

S 

S/ M 
L 

M 

L 

S 
S 

S 

M/L 

M 

S 

S 

M 

S 

Fiskandmark, D. ditremum 
(1) 
ørretmark, E. erassum (2) 
Marflomark, C. tmneatus (1 ) 
RØyemark, 
Eubothrium salvelini ( l ) 
ørretmark, E. eraSSttm (2) 
Marflomark, C. truneatus (1) 

(O) 
(O) 

(O) 

(O) 

(O) 
(O) 

Fiskandmark, D. ditremum 
(1) 

ørretmark, E. erassum (1) 

Marflomark, C. tmncatus (1) 

Fiskandmark, D . ditremum 
(1) 
Fiskandmark, D. ditremum 
(2) 
Ikter i nyrene 
(Phyllodistomum umblae) 

ørretmark, E. erassum (3) 
Fiskandmark, D. ditremum 
( l ) 
ørretmark, E. erassum (2) 
Marflomark, C. truneatus (l ) 
Fiskandmark, D . ditremum 
(2) 
Røyemark, E. salvelini (l) 
Fiskandmark, D. ditremum 
(1) 
ørrermark, E. erassum (2) 

J 

SUMMARY 
REGISTRATION OF ENTOPARASlTES OF FRESHWATER FISHES 

In connection with investigations on the fish population in high altitude lakes in 
Oppland County, summer 1969, a simple registration of the enthoparasites present was 
carried out. . . 

The number of specimens was not counted, but the intensity and frequency of lOfectlon 
was estimated as follows: 

(O) = No parasites found. 
( l ) = Only few parasites per infected fish/ few fish infected. 
(2) = Some parasites per infected fish/some fish infected. 
(3) = Many parasites per infected fish/many fish infected. 
Density of fish population: 
(S) = great. 
(M) = medium. 
( L) = small. . , . 
In most cases only trout and char are examined. The other flSh speCles are mentloned 

only to show the species present. 

Author' s address: 
Nordre Veggum 
2670 Otta 
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Mosdyret, Plumatella fungosa (Pallas), 
Økologi og taksonomi 

GUNNAR G. RADDUM 

H østen 1~6~ begynte jeg e~ undersøkelse av mosdyr (Bryozoa) på Vest
landet. l KnstJanborgvann (Flg. l ) i Fana kommune ved Bergen fant jeg 
store m~ng?er av mosdyret, PZumatella fungosa. SvØmmering-statoblastene 
avvek litt I størrelse og form fra hva man finner i bestemmelses tabeller 
noe jeg kommer tilbake til senere. Arten er beskrevet som ny for Norge a~ 
Økland (1969). 

Kristianborgvannet har ikke noe naturlig utløp etter at det for en del år 
siden ble senket. På øst- og sydsiden har man en del lauvskog og langs 
~antene er .det en. kraftig gressvegetasjon.Formen på vannet er noe avlang 
1 syd-nord hg retnmg. Den vestre delen er grunn og skråner jevnt ned til 
de dypeste delene på Østsiden. Her har jeg flere steder målt 8 m. Vannet 
mottar kloakk fra den omliggende bebyggelse og er fullt av forskjellig av
fall. Mye av dette egner seg godt som underlag for P. fungosa, slik som res
ter av k~sser, forskjellige plastgjenstander osv. På bunnen langs den østre 
kanten ~Igger det ~n god del kvist og mindre trær. Det er i første rekke på 
denne SIden man fmnerP. fungosa, men også i den sydlige enden. Her ligger 
det blant annet et båtvrak som er helt overgrodd på undersiden. At utbre
delsen av P. fungosa nesten helt knytter seg til disse to sidene, må i første 
rekke skyldes at det er her det beste underlaget finnes. Man skal heller ikke 
se bort fra at strømforholdene i vannet kan begunstige dette. 

Det ble foretatt hydrografiske observasjoner 8. oktober 1969. Alle prØ
vene og målingene er utført av cand. mag. H. Mossestad og cand. mag. Y. 
Øvstedal. Temperatur (1 m fra land 15 cm dyp) = 9,rc. l området 
6-26 m fra land, var temperaturen = 8,8 °C nær bunnen. Det samme i 
ove:flaten 26 m fra land. Surhetsgrad (pH) = 7,05, <?2 = .930 mg( l, 
Ca = 15 ,6 mg/ l (1 m fra land, dyp 15 cm), Det øvnge gjennomsnitt 
Ca + + = 12, l mg/ l. Tilsvarende for Mg++ er 1,8 mg/ log 1,4 mg/ l. Mid
delverdien for den spesifikke ledningsevnen (xIs) = 179,2. 

Det beste underlag for P. fungosa synes å være tre, stein og plast. Grønne 
planter blir også bevokst, men ikke i så sterk grad som de førstnevnte. 
R~stent jern har jeg aldri funnet kolonier på. Tre eller jern so mer malt, 
bhr begrodd. Glass og gummi har jeg også funnet som underlag for P. 
fungosa. Jeg har aldri sett kolonier på oversiden av gjenstandene de vokser 
på. 

l Kristianborgvann finnes det tre vekstformer av P. fungosa. Den ene 
formen «repens», har brede forholdsvis korte og flate rØr som sitter tett 
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Fig. 1 
Kristianborgvann sett fra den sydlige enden. (Foto Raddum) . 

V iew of the Kristianborg lake from the south end. 

sammen og er festet til et flatt underlag. Tykkelsen eller bredden av rØrene 
måler gjennomsnittlig 650 [-l. Fargen er brun, til dels kraftig og lite gjen
nomsiktig. Fig. 2 viser en ung koloni av formen «repens». SvØmmering
statoblastene skiller seg litt fra tidligere målinger gjort i Tyskland. A v et 
større antall statoblaster samlet høsten 1968 og i juli 1969, fant jeg en 
gjennomsnittlig lengde på 445 [-l og en bredde på 315 [-l. Forholdet mellom 
lengde og bredde er 1,4: 1. Tidligere målinger Bræm (1890), er 420 [-l 

og 320 ~l og et forhold på 1,3 : 1. Videre gjør en skjevhet seg også gjel
dende (Fig. 3). 

Når det gjelder å skille P. fungosa fra P. repens har jeg observert at den 
sistnevnte har nesten vannklare rør. Eldre kolonier får også hos denne en 
brun farge, men rØrene er alltid meget gjennomsiktige. Hos P. repens kan 
hele kolonien løsnes fra underlaget bare ved å ta tak i den med en pinsett 
i den eldste delen og trekke mot den yngre. Gjør en dette forsiktig og hjel
per til med en nål, gir det bra resultat. En slik teknikk kan ikke med hell 
brukes på P. fungosa av formen «repens». Systidrørene er her mye stivere 
og sprØere og de deler seg eller rives lettere istykker. De sitter også fastere 
på underlaget enn P. repens. 

Den andre kolonitypen er formen «fZabeUa». Den finnes på flater og 
har to vifter som vokser fra hverandre og er forbundet med et rør. 
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Den tredje kolonitype vokser på kvister og andre runde gjenstander. Den 
danner store klumper, og en kan kalle formen den «fungoide» voksemåte. 
Fig. 4 viser en forholdsvis ung koloni av denne type. Kolonitypen er den 
mest karakteristiske for P. !ttngosi1. Systidrørene sitter helt tett sammen og 
kan gå over i hverandre. Overflaten er jevnt uten fremstående skudd. 

Overvintringsevnen hos statoblastene 

HØsten 1968 ble det samlet inn steiner med sittende statoblaster. Steinene 
ble delt i fire grupper. Gruppe 1: 52 statoblasrer, ble lagt på marken util
dekket. Gruppe 2: 143 statoblaster, ble lagt på mark tildekket slik at de 
ikke ble utsatt for sol, regn og snø. Gruppe 3: 240 statoblaster, ble lagt i 
litt vann og frøs inn i is om vinteren. Våren etter var alle rester av ehitin
rØrene løsnet av frosten, og det manglet 149 statoblaster. Det var 91 stato
blaster igjen som kunne brukes videre. Gruppe 4: 227 statoblaster, lå så 
dypt i vann at de unngikk is. 

Steinene ble tatt inn i laboratoriet 2. mai 1969 sammen med svØmme
ring-statoblaster som den samme dag ble hentet fra Kristianborgvann. 
Marken der steinene i gruppe l og 2 lå, var snØ og isfri 4. april. I tiden 
frem til 2. mai ble de utildekte steinene utsatt for regn, snØ og til dels sterk 
sol. 

Fig. 2 
Ung koloni av formen «repens». Forsr. ca. 2,5 X. (Fora Raddum). 

Young colony of the form "repens". Enlargement 2,5 X. 
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Fig. 3 
SvØmmering-srarablasr som viser en rydelig skjevhet, noe som ofre gjør seg gjeldende i 
mer eller mindre grad. Noe lignende har jeg ikke kunnet påvise for Plumatella repens. 

Forsr. ca. 114 X. (Fora Raddum). 
Free statoblast showing a distinct irregularity which to same extent aften happ ens. I have 

not found anything similar for Plumatella repens. Enlargement 114 x. 

Gruppe l ble fordelt på to plastskåler. En skål ble plassert i 20°C og 
en i 8°e. Begge ble utsatt for lys (Tab. 1). Gruppe 2 ble fordelt på to skå
ler. Begge skålene sto i 20°e. En i konstant mørke også en utsatt for lys. 
Gruppe 3 og 4 ble hver fordelt på fire skåler. To skåler fra hver gruppe sto 
i 20°C og 8°e. En i mørke og en utsatt for lys begge steder. 

120°C var forholdet lys/ mørke = 10/ 14 timer, ved 8°C 7/ 17 timer. 
Lyskilden var i første tilfelle en 60 watt lyspære i en avstand aven meter og 
i andre tilfelle tre lysstoffrør ea. 2-3 meter fra. Vannet ble skiftet tre gan
ger de første 12 dagene, senere hver 2. og 3. dag. Dette syntes å være til
strekelig (Mareus 1926). Det nye vannet ble hentet fra Krisrianborgvann 
hver gang. Resultatet den 30. mai for sittende statoblaster fremgå av 
tabell l. 

Statoblastene fra gruppe 3 og 4 som sto i 20°C «spirte» etter 8 dager. In
dividene stakk frem fra statoblastene som små hvite tunger med en ufull
stendig lophophor. Den følgende uken nådde de litt lenger i utvikling. 
Lophophoren ble bedre utviklet og en kunne se de indre organene. Noe len
ger nådde aldri individene, se fig. 5 som er tatt 30. mai. Chitinrørene er 
her helt klare og bøyelige. Individ 1 og 4 fra venstre prØver å fange en 
protozo. Individ nr. 4 bøyer røret nesten i 90° for å nå byttet. Vanligvis er 
rØrene så stive at de neppe kan bøyes i nevneverdig grad, men selve lopho
phoren er meget bevegelig og den gjør ofte sirklende bevegelser. Ved 8°C 
«spirte» gruppe 3 og 4 også, men utviklingen av individene hadde bare 
nådd et kort stykke den 30. mai (28 dager). Noen skikkelig lophophor var 
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heller ikke dannet. Dette stadiet ville anslagsvis være nådd etter 6-7 dager 
i 20 °C. Lys eller mørke syntes ikke å ha noen signifikant innvirkning på 
«spiringen» . 

Statoblaster fra gruppe 2, «spirte» etter ca. 15 dager i 20 °C. Her var 
ingen satt til «spiring» i 8°C. For gruppe 1 tok det ca. 20 dager før en fant 
«spirte» statoblaster i 20°C. 18°C var det ingen «spiring». Statoblastene 
sto begge steder i lys. 

SvØmmering-statoblastene sto bare i 20°C. «Spiringen» var meget dår
lig. Jeg kan dessverre ikke noen tall her. Tiden var den samme som for de 
sittende statoblastene. De hadde en sterk tendens til å klebe seg sammen 
med ephippier av Dafnier. 

"Spiring» og livsløp I naturlig miljø 

Den 10. mai undersøkte jeg noen steiner i Kristianborgvann med P. 
fungosa på. Disse var fremkommet av sittende statoblaster og sto da på 
samme trinn som gruppe 4 i 20 °C. Den 18. mai var steinene tett besatt på 

Fig. 4 
Ung koloni av den «fungoide» formen. Forst. ca. 3/5 X. (Foto Raddum). 

Y01tng colony o/ the "fungoid" form. Enlargement 3/5 X. 
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Fig. 5 
Plumatella fungosa fra laboratorieforsøket. Fotografert 30. mai. Forst. ca. 20 X. 

(Foto Raddum). 
PlumateIIa fungosa from the laboratory experiment. Photographed 30 May. 

Enlargement 20 X. 

undersiden av små hvite individer. Disse var alt lenger enn den lengden 
gruppe 3 og 4 hadde i laboratoriet den 30. mai. Den 25. mai var koloniene 
helt tette i sentrum og en mengde nye utløpere var dannet. Systidrørene var 
enda forholdsvis myke og brunfargen er ikke så mørk som den blir senere, 
men gjennomsikten er blitt dårlig. Kolonien på en stein erobret i den nær
meste tiden hele steinens frie underside. Dette arealet var 4 ganger større 
enn det som var besatt med statoblaster fra starten av og målte 8 X 12 cm. 

I månedskiftet juni/juli begynte den eldste delen å dø ut. RØrene ble 
stående tomme og ofte okkupert av fjærmygglarver (chironomidae). Bare 
en bevegde steinen hurtig under vann, løsnet disse døde rørene. Nye rekker 
med sittende statoblaster kom frem. De enda levende rØr i kantene var 
fulle av svømmering-statoblaster. Disse flyter ut når polypidet dør og kolo
nien ellers blir ødelagt. De nydannete sittende statoblaster begynte så å si 
øyeblikkelig å vokse. Bare et par dager senere kunne en se de nye indivi
dene stikke frem, og annen generasjon var i gang. Noen hvileperioden (dia
pause) finnes ikke her ut over den tid statoblastene har ligget ferdig i rØ
rene. Det enkelte dyrs levetid ble målt til 6-7 uker. 

Svømmering-statoblastenes betydning synes ikke å svare til de mengder 
som finnes om våren. I begynnelsen av mai ble det hengt ut 5 strimler av 
plast. Bredden på disse 22 cm. To av dem var 4 m lange og tre av dem 
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TABELL 1 

«Spiringen» hos de fire gruppene av stacoblaster. 
"The sprouting" of the four groups of statoblasts. 

20'C 8°C 

Lys/ mørke = Lys/mørke = 
10/14 MØrke 7/1 7 MØrke 

Gruppe Light/dark = Dark Light/dark = Dark 
Group 10/14 7/17 

Antall «Spire»- Antall «Spire»- Antall «Spire» - Antall «Spire» -
statobl. prosent stacobl. p rosent stacobl. prosent statcbl. pros~nt 
No. of "Sprout" No . of "Sprout" I No. of "Sprout" No. of "Sprout" 
statobl. in % statobl. in % statobl. in % statobl. in % - --- --- ------

1 35 30 - - 17 O - -2 80 75 63 75 - - - -
3 27 90 25 95 17 90 22 90 4 61 95 89 95 40 90 37 90 

- - - I --- - - -- -

var 8 m lange. De ble festet i bunnen med et anker og holdt oppe med en 
flottør. Strimlene er stivet av på tvers med tynne trespiler. Frem til midten 
av juli ble ingen kolonier av P. fungosa funnet på disse. I samme tidsrom 
fant jeg bare to kolonier fremkommet av svØmmering-statoblaster på annet 
underlag. I de 2- 3 første leveuker kan en skille disse kolonier fra de som 
er fremkommet av sittende statoblaster. 

Den 20. juli har det skjedd en sterk økning av kolonier fremkommet av 
svØmmering-statoblaster. Plaststrimlene som til nå hadde vært frie for kolo
nier, var besatt med flere unge kolonier. Vannplanter viser det samme. De 
første forgreininger er krypende, og alle er omtrent like lange. Fargen er 
helt fra de første dagene mørk brun. Forsøk og iakttagelær tyder på at 
svØmmering-statoblastene betyr lite for fremkomsten av kolonier om våren. 
De som blir produsert om våren og slipper ut i juni/juli, betyr derimot mye 
(Marcus 1926, Jonasson 1963) . 

I Kristianborgvann har man på en sesong 3- 4 generasjoner av P. fun
gosa. Den første generasjon er for største delen dannet av sittende stato
blaster. Overgangen mellom første og annen generasjon er meget synkron 
over hele vannet. De øvrige generasjoner blir dannet fra begge typer 
statoblaster, og de overlapper etter hvert hverandre. 

Underlagets betydning for veksten 

For P. fllngosa spiller underlaget en stor rolle for koloniveksten. På 
flater får en vekstformer som formen «repens» og «flabella». På runde 
gjenstander som kvister og røtter, vil det dannes klumper med en jevn over
flate. De er tykkest på midten og minker mot endene. Et fenomen her er 
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at kvister på grunt vann 10- 25 cm dyp, aldri blir dekket helt rundt, men 
bare på den underste delen. Den del som er midt under vokser mest. På 
dypere vann l - 2m, vokser koloniene rundt hele kvisten og tykkest på 
midten der de eldste delene er. Begroingen på plaststrimlene viser et til
svarende forhold. Fra overflaten og ned til ca. 80 cm var det meget små og 
få kolonier, mens det fra 80 cm og ned til 4 m var store kolonier, og det 
var mange flere pr. lengdeenhet. 

Mosdyr er i sin alminnelighet lysskye. Denne forskjellen i veksten fin
ner jeg rimelig å tilskrive lysforholdene på grunt og dypere vann. Den 
klumpete veksten skyldes sannsynligvis at de utdødde rØrene ikke løsner 
fra underlaget når dette har en rund form, og de nye individer vokser 
utenpå eller kommer fra statoblaster som ikke har sluppet ut. Den bløte 
nydannede chitinen vil da etter hvert binde det hele godt sammen. På et 
flatt underlag vil rØrene kunne løsne lettere og en finner her ikke klumper, 
men tett vekst som ofte kan minne om en gressplen. På hjørner og kanter 
av bordbiter, finner en ofte en mer tett og klumpet vekst. Problemet er 
enda ikke klart og nye eksperimenter må til før en kan si mer om det. 

P. fungosa kolonier som ccmicrohabitat» 

I en koloni av P. fungosa vil en alltid finne en mengde andre dyr. Meget 
hyppig finner en kolonidannende encellete dyr. D~ kan være i så st~re 
mengder, særlig på eldre rØr, at det synes som en hVIS sky. I eldre koloOler 
er det også store mengder Hydra. Disse finner en i de døde eller d~ende 
delene av kolonien. De fester seg til rØrene og ernærer seg av polYPldene. 
Jeg har mange ganger sett Hydra som har stått bøyd over munningen av 
systidrør (Fig. 6) . . 

Av andre grupper kan jeg nevne flatmarker (Turbellana), rundmar~er 
(Nematoda), igler (Hirudinea) og forskjellige insektlarver. Av de siste 
gjør fjærmygglarvene størst skade. De kryper inn i tomme rØr og bosetter 
seg. Herfra kan de komme videre til de levende ?elene i k~lonien, . og 
polypidene blir angrepet innenfra. Nar P. fungosa tjener s?m fIskenærlOg, 
blir de dyr som finnes i kolonien også spist. Her vil trolig fjærmygglarvene 
bety mye for næringsverdien. Av og til finner en vårfluelarv~r (~richop~era) 
som bærer P. fllngosa på huset. Larven utnytter dette ved a spIse pawkler 
som den tar fra mosdyrets tentakler. Vannmidd (Hydrachnidae) gjør det 
samme når de lever i koloniene. P. fllngosa reagerer ikke på dette i større 
grad. Hvis man berører tentaklene med en nål, er det heller in~en reak
sjon, men prikker man borti rØrene villophophoren raskt trekkes lOn. Dette 
kan forplante seg til de nærmeste rØr (Marcus 1926, Wese.nberg-Lund 
1937) . AselIen, Asellus aquatieus, er det største dyr som lever I dette sam
funn. De irriterer P. fungosa, men synes ikke å gjøre større skade på kolo
niene. 

I Kristianborgvann har jeg ikke kunnet finne andre arter mosdyr enn 
P. fungosa. Planktontrekk viser derimot at foruten statoblaster av nevnte 
art, får en også enkelte statoblaster som etter størrelsen å dømme er P. re-
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pens. Enkelte stato~laster av P)rttticosa og Cristatetla mucedo dukker også 
opp. Det mest trolIge er at disse arter finnes, men jeg har ikke klart å 
fmne dem. En annen mulighet er at vannet de siste årene har blitt så for
urenset at de ikke. kan leve der lenger. En pekepinn i den retning er at 
statoblastene fra disse tre artene enten ser gamle eller de er halve. Hvis det 
siste.er riktig, kan mosdyr kanskje bli en indikator på graden av forurensin
gen 1 vann. 

Jeg vp få r~tte en takk til prof. dr. philos. H. Kauri, Zoologisk museum, 
Untversttetet I Bergen, for verdifull hjelp. Likeledes vil jeg få takke cand. 
rna$" H: Mos~estad og cand: mag. Y. 0vstedal, begge Zoologisk museum, 
Untversltetet I Bergen, for hjelp til datainnsamling. 

Fig. 6 
Fullt utviklet lophophor (1), Chironornidae-hus (2), hydra (3) og oligochaet av sl. 

Neis (4). Forst. ca. 12 X . (Foto Raddum). 
A completely developed lophophor (1), a case o/ Chironomidae (2), Hydra (3) Oligo-

chaeta o/ the gen. Nais (4). Enlargement 12 X. ' 
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SUMMARY 
THE MOSS ANIMAL, Plumatellafungosa (PALLAS), ECOLOGY AND TAXONOMY 

This article deals with Plumatella fungosa (Pall.) caught in Kristianborg lake in Fana 
near Bergen. Measurements on free statoblasts show a proportion between length and 
breadth of 1,4: 1. Earlier measurements, Brærn (1890), showed the proportion 1,3: 1. 

Experirnents in "growing" were perforrned in the laboratory with sessile statoblasts 
having wintered on land and in water at different conditions. Moreover, a description of 
"growing" and life history in the lake is given. Other species of animals found in P. 
fungosa colonies and their influence on the moss anirnals are mentioned. 

Author' s address: 
Zoological Museum 
University of Bergen 
5000 Bergen 
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SMANOTISER 

Villrein 50 km nord for Lindesnes 

Kåre og Per Grimsby i Lyngdal i Vest-Agder forteller fØlgende interessante observa
sjoner av villrein i Hægebostad nord for Lyngdal. 

I slutten av februar i år befant det seg adskillig rein sØr for riksvei 9 (58° 30' N) på 
Haddelandsheia. Under den forrige store snØvinteren 1966 ble det sett spor av 4- 5 dyr 
sØr for denne veien på Rosseheia 4 km sørvest for Eiken kirkested. Ellers er dette feno
men visstnok ikke kjent i vårt århundre. 

Omkring 26. febru ar i år b~itet 41 reinsdyr ved Ormehomman på Kvinesheia ca. Il km 
sØr for riksvei 9. Dette er 50 km rett nord for Lindesnes. 

Det hadde beitet rein i hele vinter i områdene langs riksve i 9 på Haddelandsheia. 
Den 26. februar i kaldt klarvær c bserverte Grimsby at fem tiurer beitet i oppsparket 
lyng og lavetter reinsdyrene på toppen aven kolle 600 m.o.h. kl. 12 middag. Sammen 
med noen ryper beitet tiurene dessuten bjørkekvist omkring oppsparket fra reinen. 

I Setesdalsreinens hovedområde i sommertiden, Njardarheim Veidemark, er det en rik 
g ressvegetasjon og med andre ord glimrende sommerbeiter. Men lav finnes så å si ikke, 
og det har forundret meg hvor disse dyrene finner vinterbeiter. Det sies at de sees ofte 
beite kvist i bjørkeskogen i Valle i Setesdal om vinteren. Det heter at i Åseral og Hæge
bostad er det lokalt ganske store forekomster av lav. 

Summa ry 

WILD REINDEER 50 KM NORTH OF LINDESNES 
(THE SOUTHERNMOST POINT OF NORWAY) 

In 1966 and 1968 (February), floeks from 5 to 4 1 reindeer were observed about 
4- 11 km south of latitude 58 ° 30' N in Hægebostad, Vest-Agder county. Here the 
animals find rather good conditions for food (l ichen) in winter. 

Edvard K. Barth. 

Plast-ring om halsen på en steinkobbe, Phoca vitt/lina 
I anledning Naturvernåret 1970 har NZF Sunndal-avd. sendt en rapport om en sel 

med en stram ring om halsen. 
Det var tydelig at kragen var til plage 03 dyret ble skutt av Johannes og Rolf Furu, 

den 7. februar 1970 nær Vika på Viklandet i Sunndal kommune, MØre og Romsdal fylke. 
Det viste seg å være en ung steinkobbe som var 1,15 m lang og veiet 32 kg. Den var for
bausende fet. - Den 5--6 cm brede ring var kappet av et plastrør, 12-13 cm i dia
meter. 

Steinkobbe skutt i Sunndalsfjorden, MØre og Romsdal fylke, 7. februar 1970. Plastkragen 
satt så stramt om halsen at den hadde gnaget hu ll på skinnet. Foto: Karsten RØsand . 

132 

Seler har for vane å plukke opp allverdens ting og dytte dem omkring med snuten. De; 
er denne naturlige tendens som er utnyttet, når vi ser sjølØver Sjonglere med ball pa 

nesen i sirkus. . fO d over hoder. Nå Anta <>eli " har denne sel som mindre lekt seg med nngen og att en 
stramm:t d~n så det var gnagsår, og den ville vel ha tatt livoet av sele~. , 

NZF Sunndal-avd. fremhever hvor nødvendig det er a tenke p~ konseh ensene ~gs~ 
for dyrelivet, når vi vil bli kv itt avfall. Ovennevnte eksempel ~Il Sikkert bh bruokt til a 
understreke denne appell også i fremtiden, for steinkobben bhr preparert og far plass 
i Sunndal ungdomsskoles biologiske samlinger. 

Summary 

COMMON SEA L, Phoca vitulina, WITH A PLASTIC COLLAR 
AROUND THE NECK 

The animal (length 1.15 m, wei3ht 32 kg) was shot in Sunndalsfjord,. More og Roms
del County, February 7, 1970 wirh a breadth of the collar of 5-6 cm, dlam. 12- 13 cm. 

Jørgen A . Pedersen. 

Ornitologiske iakttagelser langs Norges vestkyst og mellom 
Norge og Svalbard sommeren 1969 

Iakttagelsene ble utført under reise til Svalbard med den franske paleontologiske ek~pe
disjonen under ledelse av professor]. P. Lehman. Vi reiste fra Le Havre (Fr~n~t1ke) 
25. juni. Fra Tromsø til 73° 30' N ,. 18 ° 30' ø, 2 .. -4: juli, retur Troms;;j 4.- 6. Juh. F:a 
Tromsø til Longyearbyen 15.-17. Juli, og fra TJuvfJ~rden til ~romsø 1.-3. septemb_r. 

Havhest, Fulmams glacialis. Denne var meget vanhg hele veien fra Kanalen til S.val: 
bard utenom i nærheten av kysten. Den første i mørk form kom til syne den 29. JUI11 
omt;ent 24 nautiske mil sØr for polarsirkelen. En annen ble iakttatt dagen etter utenfor 
Ytterholmen fyr. Ingen havhest ble sett i Vestfjorden. Mellom Norge og Svalbard. v~r 
fuglene i lys form ennå overveiende ved 71 ° 30' N (4. juli) og ved 71 ° 44' N (16: Juli), 
hvor de representerte ca. 70 % av de observerte ind ivider. Den mø~ke form~n var l itt mer 
tallrik enn den lyse ved 72 0 30' N (3.,4., 16. juli), og ved 72° 30 N (16. !uh) represen
terte den 55 % av antallet. Den 17. juli, i sikt av Sørkapp (ca. 76° 30' N) saes hele 92 % 
av den mørke fo rmen. Den 2. september ved 73° 40' N såes 89 % mørke. 

Havsule, Sula bassana. Fem havsuler ble iakttatt 28. juni. To av dem var ungfugler og 
såes utenfor Boknfjorden. To andre fløy omkring båten utenfor Sotra, den første var 
mørkebrun, den andre var nesten kjønnsmoden. Den f:mt~ ble sett utenfor .Ytre Sulen, 
den var i samme drakt som den foregående. Den 29. JUI11 fløyen nesten kjønnsmoden 
havsule rundt båten utenfor Hitra. To andre ble iakttatt utenfor Sørflatanger. 

Srorjo, Catharacta skua. To storjoer fløy omkring båten utenfor Andøya i Vesterålen 
30. juni. 

Tyvjo, Stercorarius parasiticus. Ni tyvjoer ble sett langs norskekysten fra 28. juni til 
29. juni . Syv av dem tilhørte den mørke for~en . o o , 

Polarjo Stercorarius pomartntts. En polatjo saes 2. september ved 73 ) 5 N. 

Polarmåke, Lams hyperboreus. Den første polarmåken ble sett, 4. juli ved 7? ° 22' !'!, 
og på neste tur 16. juli ved 73° 50' N i Sikt av BjØrnøya. For sØrgaende ble det siste mdl
vid av denne arten iakttatt 2. september ved omtrent samme breddegrad som den fore
gående. 

Polarlomvi , Uria lomt'ia. Det første individ viste seg 3. september ved 73° 10' N. 
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Summa ry 

ORNITHOLOGICAL OBSERVATIONS ALONG THE WESTERN COAST OF 
NORWAY AND BETWEEN NORWAY AND SVALBARD, SUMMER 1969 

The first dark-formed Fulmar, Fulmarus glacialis, was seen at about 24 nautical miles 
south of the polar circle. At 72 0 30' N, July 16th, Fulmars in dark form represented 55 % 
of the total Immber, and in sight of Sorkapp, July 17th , the pale-formed ones represented 
only 8 %. Elght Gannets,. Sula bassana, were seen between Boknfjord and Sorflatanger, 
July 28th and 29th. A pair of Great Skuas, Catharaeta skua were observed in Vestfjor
den, Juni 30th. The Glaucous Gull, Larus hyperboreus, wa~ seen only from 73 o 22' N 
northward. 

] ean-Franfoir Voisin. 

Rosenfink i Rælingen i Akershus 

De? 7. juni 1969 ca. kl. 12 hørte og så jeg en hann som ikke var helt utfarget. Obser
~asJonsavstanden var ca. 25 metcr nær nordvestre ende av øyeren. Den 14. juni hørte 
Jeg den synge samme stC"d. 

Summa ry 

SCARLET ROSENFINCH IN RÆLINGEN, AKERSHUS COUNTY 

On June 7th and 14th 1969, a speeimen of Carpodaeus eryhtrinus was observed 
the north-western shore of lake Oyeren. 

near 

Lennart Blomberg. 

Sivhøne i aktivitet under vann 

. Den 5. m~i 1970 kl. Il, rodde jeg i tett siv i østensjøvannet i ÅS i Akershus. Jeg lå 
stille med baten. da Jeg pa 2-3 mete~s . hold oppdaget noe rødt som kom litt opp av 
vannet mellom ~Ivene og fort forsvant Igjen. Snart forsto jeg at det var hodet på en siv
høne som med !evne mellomro~ kom til syne. Hodet var såvidt synlig 10-15 sekunder 
hver. gang, og sa var det borte I ca. 40-60 sekunder. Stedet hvor den kom opp varierte 
Innttl et par meter. Det lot til at fuglen «gikk» under vannet i den meget tette sivskogen 
og søkte etter mat. 

Summary 

A MOORHEN IN ACTIVITY UNDER WATER 

On May 5th 1970, I observed a Gallinula ehloropus at 2-3 m distance in lake Osten
sjovann in ÅS, Akershus county. In å vcry dense rushvegetation, the bird "walked" under 
water for 40-60 s: conds severaI times. Only ,he rop of the head was seen over the sur
face, each time for 10-15 seconds. Perhaps the bird was searching for food. 

Øystein Mobråten . 

Vandrefalk «ville ikke» ta viper 

I tilslutning til Alv Ottar Folkestads artikkel, Blokkering av jakt hos jakt falk (Fauna 
1970, h. l s. 36), kan jeg fortelle fØlgende: 

I april 1950 ble jeg vitne til en uvanlig oppførsel mellom vandrefalk og viper et 
stykke fra Krylbo I Dalarne i Sverige. Biotopen var flat slåttemark på en halvøy i Dal
elven. 

N?en .spred;e vipc~ og et par andre vadefugler beitet i feltet . Ca. 75 meter fra vipene 
satt Jeg.l en lave da J.eg fikk se en vandrefalk i rasende fart i lav stupflukt over vipene. 
Den sVingte tilbake I noe langsommere fart og passerte nå et par meter over vipene 
som stadig foholdt seg i ro. Derpå kom den ig jen tilbake og satte seg nå ca. 25 meter fra 
nærmeste vipe. Vipene ble stående og fortsatte til dels å beite. Falken ble sittende stille 
i mange minutter og fløy derpå vekk. 
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Summa ry 

PEREGRINE "WOULDN'T" TAKE LAPWINGS 
In april 1950, in Dalarne, Sweden, I observed a Faleo pereg,·inus diving 2-3 m over 

a sitting flock of lapwings, three tin,es. Then it settled on the ground .2 5 m from the 
nearest lapwing. These remained quiet al the time, and after some mlnutes the pere
grine flew away. 

Lennart Blomberg. 

Overvintrende munk, Sylvia atricapilla, i Odda 
To hanner av munk, S. tItricapilla, har helt siden slutten av desember 1969 til midten 

av mars 1970 vært observert i en hage i Odda sentrum. De kom nesten daglig til fugle
brettet sammen med stær, s--armost, kjøttmeis, blåmeis og gråspurv ~or å spise fert o,g 
havregryn. Munkene så ut til å foretrekke fett. De var meget a3gresslve, 03 andre sma
fugl ble straks jaget bort når de holdt på å spise. 

Summa ry 

WINTERING BLACKCAPS, Sylvia atricapilla 
Two male Blackeaps, S. atrieapilla, have been observed in a garden at Odda, West 

Norway, from late December 1969 to the middle of March 1970. 
Reidar Borgstrøm. 

Nytt funn av engelsk svartfisk i Rana 
Ert eksemplar av engelsk svartfisk Sehadophilus medusophagus Cocco, 1839, ble tatt 

på garn av Bjarne Bruvoll i Nordsjona i Rana den Il. januar 1970. Garnet stod på ca. 
30 favners dyp. Fisken ble levert Rana Blad, som bad meg om bistand med å bestemme 
den. Den var jevnt ensfarget, mørkt sjokoladebrun. Den hadde en lang ryggfinne som 
begynte rett over (eller en tanke foran) brystfinnens basis. I svelget hadde den Stroma
teidenes karakteristiske tannbesatte papiller. 

Totallengden var 540 mm, høyden ved gattåpningen 155 mm og den veide da jeg 
fikk den 1300 g. 

Det er trolig andre gang denne fisken blir tatt i Nordsjo~a, idet jeg antar at en fisk som 
er omtalt i Rana Blad 16.12. 1964 er den samme som Reidar BorgstrØm har publtsert I 
Fauna 18. s. 96. 

Summary 

A NEW RECORD OF CORNISH BLACKFISH IN RANA 
A speeimen of the Cornish Blackfish (Sehedophilus medusophagus Cocco, 1839) was 

taken at Nordsjona, Rana in Nordland January Il, 1970; in a net at about 56 m depth. 
Totallength 540 mm, weight 1300 g. 

Per Straum!ors. 

I tidligere norsk litteratur har denne arten vært publisert under navnet Centrolophus 
bri:annieus. 

Svartfiskenes underorden ble revidert av R. L. Haedrich i 1967 (Bull. Mm. Comp. Zool. 
] 35: 31-139), og han klassifis~rer engelsk svartfisk som Sehadophilus medusophagus. 

Red. 

Sneglen Potamopyrgus jenkinsi (Smidt) funnet ved Arendal 
Denne art ble første gang påvist i Norge av J . Økland i 1954 ved Kristiansand og 

Brevik-Skien (1957, Fauna 10: 1-11) . I artikkelen ble det gitt en bred omtale av 
dens interessante oppblomstring og utbredelse i Europa siden den ble beskrevet fra 
Themsens munning i 1889. I en smånotis (1962, Fauna 15: 43--44) nevner Økland 
funn ved Mandal, og fra 9 vann Jæren-Stavanger. 
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Noe~ overraskelse var det derfor ikke å kunne påvise den ved Arendal (0yestad, Nede
nes, ~Idel~ens vestre utløp, 11 /8-1966). Den fantes i relativt store mengder på stein og 
bord biter I et belte av takrør (Phragmites commtm is). Vannet må antas å være svakt 
brakt, men noen måling av saltholdighet ble ikke foretatt. 

Arten forplanter seg partenogenetisk og føder levende unger. Dette er a v en de fak
torer som gjør at dens sprednin!ispotensial er stort. Med den eksplosjonsartede (i bio
log:sk forstand) spredntnfo som kjennes fra kontinentet, ville det være sannsynlig at arten 
ogsa hadde etablert seg pa Vestlandet. Men det g jenstår å påvise den der. 

Summa ry 
THE SNAIL Potamopyrgus jenkinsi (SMIDT) FOUND AT ARENDAL 

A record in brackish water near Arendal , Aust-Agder county is given . 

T orstein Solhøy. 

Opprop 

OM BJ0RKEFINK 

M~nge ornitologer vet at .i de senere år har hekking av bjørkefink i lavlandet funnet 
sted I økende grad. ZoologIsk museum er interessert i å få inn flest muli oe data om 
dette. ., 

Alle som si~ter inne med observasjoner fra eldre eller nyere tid om hekking i utpregede 
lavlandsstrøk I SØr-Norge, bes sende opplysningene til E.K.B., Zoologisk museum, Oslo 5. 

Edvard K. Barth. 

Opprop 

OM R0RSANGEREN OG SIVSANGEREN I NORGE 

For tiden utarbeides en ny oversikt over rØr- og sivsangerens utbredelse i N orge. I til
legg kommer en del sIder ved trekkforhold og hekkebiologi til å bli behandlet . 

. Undertegnede VI! I denne forbindelse g jerne komme i kontakt med personer som kan 
bIdra med oPl?lysl11nger om trekkobservasjoner, hekkf~nn (spesielt i de siste fem år) og 
enkeltobser.vasJoner som kan g jøre oversIkten mest multg full stendig. 

Opplysl11nger bes vennli:;st sendt: 
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Ragnar Syvertsen, 
Dr. Åsas vei 8, 
3100 Tønsberg. 

Magnar N orderhaug. Ragnar Syvertsen. 

BOKANMELDELSER 

Die Neu e Brehm-Biicherei, Ziemsen Verlag, Witten berg Lutherstadt. 

E. O. HOHN: Die SchneehUhner. 
N o. 1(08. 1969. 83 s. 7. 50 DM .. 

Det er alltid nyttig å samle en bredest mul ig viten om bestemte fuglearter eller slek
ter i en oversiktlig publikasjon som denne. H er dreier det seg om artene lirype, fjell
rype og hvithaierype. Alle tre finnes i N ord-Amerika, hvor kontinentets vestre deler er 
hvithaierypas hjem. 

Vi får et innblikk i rypene som jaktvilt og en oversikt over deres ernæring. Hver art 
og underart er behandlet separat med utbredelseskarter og opp:;ave over en rekke lokal
navn (bl.a. på eskimoiske og indianske dialekter). 

Forfatteren referer fra tidligere litteratur noe av d(t man vet om disse arters kropps
temperatur. Vår egen Per HØsts lysforsøk i Jegerforbundets rypefarm ved Oslo i 1930-
årene er omtalt. I 1942 publiserte HØst sine resultater i et ,amerikansk tidsskrift, og der
ved er hans arbeid blitt internasjonalt kjent. 

Her kommer jeg inn på en meget uheldig sak med hensyn til den omfattende samling 
norske publikasjoner om våre ryper g jennom de siste 50 år. Det er så å si aUe trykket i 
lite internasjonalt kjente tidsskrifter, og svært mange av dem i bare norsk tekst. I litte
raturlisten i foreliggende hefte finnes ikke et eneste arbeid av Olstad, Hagen, Myrberget 
eller andre norske rypeforskere (bortsett fra HØst). Følgelig mangler en mengde sentrale, 
viktige arbeider. At forfatteren ikke har kjennskap til Yngvar Hagens store publikasjon 
på tysk med detaljerte vektdata over bl.a. 900 norske liryper, det kan ikke tilgies. Mål 
og vekt, forplantningsbiologi og ernæring m.m. viUe fått en helt annen bredde med 
støtte i de mange norske arbeider. 

ANDRAS KEVE: Der Eichelhaher. 
N o. 410. 1969. 128 s. 10 DM. 

Edvard K . Barth. 

Mange av våre vanlige fuglearter er kanskje de som er dårligst kjent når man skal 
dem nærmere inn på livet. Dette ville jeg tro er den fØlelsen man ville ha, om man 
viUe studere en fugl som nøtteskrika. 

I dene boka får leseren en god innføring i det meste av interesse om nøtteskrika. En 
grundig systematisk oversikt, utbredelsen, vandringer, og særlig er hekkebiologien inn
gående behandlet. Boka avsluttes med en fyldig litteraturoversikt som vanlig i denne 
serien. 

MANFRED MELDE: Raben- und Nebelkrahe. 
N o. 41 4. 1969. 110 s. 8.20 DM. 

Karl Hagelund. 

Svartkråka og kråka har med denne boka fått en monografi verdig en så vanlig fugle
art. H er finner vel de fleste det de trenger å vite. Boka omhandler alt fra utbredelse, sys
tematikk, beskrivelse, hekkebiologi, oppførsel, næring og vandringer til alder, dødsårsa
ker og kråkebekjempelse. Særlig hekkebiologien omtales fyldig. Boka inneholder gode 
fotografier og tegninger og avsluttes med en fyldig litteraturoversikt. 

Karl Hagelund. 
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S. M. USPENSKI: Die Strandlaufer Eurasiens. 
No. 120. 1969. 78 s. 6.40 DM. 

Denne boka omfatter 14 Calidrisarter (og dermed alle våre) som finnes hekkende i 
det nordlige Eurasia. Overraskende regnes her sandløperen til slekten Calidiris. I bokas 
første del behandles Calidris-slektens systematikk, og deretter understrekes det hvilkt t 
viktig element disse fuglene utg jør i arktiske økosystemer. I bokas andre del omtales så 
hver enkelt art med beskrivelse, utbredelse, næring og fjærfeIling. 

Boka omtaler noen for oss ukjente Østlige arter. Den bærer og preg av at mye av ma
terialet er samlet i det nordlige Sovjetsamveldet. Dette er da også et pluss, da boka trek
ker fram mange ellers vanskelig tilg jengelige opplysninger om den polare fuglefauna. 

Boka er bra illustrert med fotografier og utbredelseskarter. 

Karl Hagelund. 

RAGNAR FRISUD og ARNE SEMB-]OHANSSON, red.: 
Norges dyr. Bind 2, Fugler. 
]. W. Cappelen forlag, Oslo 1970. Bd. 2, 507 s. 

For dem som ønsker en øket kjennskap til norsk fuglefauna er Norges Dyr, bind 2, 
Fugler, et verk en vanskelig kommer utenom. Her finner en et vell av opplysninger både 
for amatøren og fagzoologen. Boken presenterer fuglene stort sett i systematisk rekke
fØlge. 

Enkelte arter som havsula, tranen, gjøken, nattravnen og tårnsvala har fått egne ka
pitler. Redaksjonen har vært spesielt heldig med valg av åpningskapittel. Det gir en ge
nerell innføring om fugl, deres bygning, levevis, sanser, sang, trekk osv. 

Siden siste utgave av Norges Dyreliv utkom, er vår viten om norsk fuglefauna øket 
betraktelig. Dette skyldes ikke minst at en rekke yngre zoologer har arbeidet med fugl , og 
det er gledelig at de her har fått meddele sin viten til det store publikum. 

Selv om en finner igjen mye av stoffet fra Norges Dyreliv, er de fleste kapitlene om
arbeidet og ajourførte, og sammen med en rekke nye artikler blir helhetsinntrykket at 
Norges Dyr er et nytt verk. Bildematerialet i svart-hvitt og farger er overveldende. N år 
bildene dessuten er ledsaget aven fyldig og informativ tekst, kan en med stort utbytte 
bare studere dette. 

Det er likevel når det gjelder bildene en først og fremst kan kritisere boken. På en
kelte sider er det plassert for mange bilder, dermed virker det hele overlesset, og det en
kelte bilde kommer langt fra til sin rett. En del bilder burde også vært utelatt; særlig 
ille er fargegjengivelsene aven vendehals og en lØvsanger. Noen bilder er også beskåret 
på en uheldig måte. 

Videre savner jeg et stikkordsregister. Det blir mye unødig leting når en søker opp
lysning om en spesiell art. 

Dette er likevel bare småpirk, men det er slike ting som kan irritere når boken ellers 
har en så høy kvalitet. 

Reidar Borgstrøm. 

THEIS BRAANAAS: Pattedyrboka. 
Det norske samlaget, Oslo 1969. 188 s. Kr. 25,-. 

Ideen bak boken er meget god, og forfatter og forlag skal roses for tiltaket, som 
prØver å dekke et lenge følt behov. Men allerede bokens undertittel, «Nytte- og rovvilt i 
skog og fjell », avspeiler et tradisjonelt, unyansert syn som ikke gir rom for moderne 
økologisk tankegang. 
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Boken inneholder et veid av data. Som oppslagsbok er den meget anvendelig og verdi
full. Her støtter forfatteren seg til kjente kilder av ymse slag som han oppgir i litteratur
listen. Det er en gevinst å få disse data samlet i en oversiktlig n~rsk bok. . •• . 

Forfatteren viser at han er en utpreget naturverner, og han gjør av og til forsøk pa a gt 
leserne noe ut over det tørre stoffet. Men jeg er redd for at barn og ungdom, som fra 
før er uinteressert, vil neppe bli ansporet til videre naturstudier etter lesning av denne 
boken. 

Illustrasjonene (tegningene) holder ikke alltid mål. Bygning og bevegelse av enkelte 
dyr er ikke korrekt fremstilt. 

Edvard K. Barth. 

KNUT FÆGRI: Norges planter. 
J. W. Cappelens forlag, Oslo 1970. 3 bind. Pris komplett kr. 138,-. 

Knut Fægri's «Norges planter» utkom første gang i 1958, og ble den gang mottatt 
med begeistring av alle som interesserte seg for våre ville planter. 

Nå foreligger dette verket i ny utgave. I den tidligere utgaven besto ver~et av ~o store 
bind, med tekst og fargeplansjer i begge. Den nye utgaven er fordelt pa tre blOd, og 
hvert bind har fått et mindre og hendigere format . Innholdet er fordelt slIk at om
talen av den enkelte art med data, utbredelseskarakter og detaljtegninger av frukt og 
blomster er lagt til de to første bindene. Foran i det tredj.e bindet i denn.e utgaven er 
plantene ført opp i tabeller, gruppert etter voksesedene, og lOnen hver av disse gruppen~ 
er igjen plantene delt inn etter fargen på blomstene. Trær og busker e~ f~rt sammen 1 

egen tabell, og det samme gjelder for det som kalles pusleplanter, det vil SI plant;r som 
er så små at det er vanskelig å få øye på dem ute i naturen. En tabell omfatter ogsa fruk
ter og frø. . . • 

Disse tabellene i bind III er nye i denne utgaven, og de gjør det utvilsomt lettere a 
finne frem i de etterfølgende plansjene enn tilfellet var i forrige utgave. Resten av bi?d 
III omfatter ialt 320 plansjer, de fleste i farger. Nytt i denne utgaven er en rekke planSjer 
og tekst om karsporeplanter (kråkeføtter, sneller og bregner). 

I teksten om hver enkelt art har forfatteren tatt med, foruten voksestedene og data om 
utbredelse i Norge og verden for Øvrig, også en masse opt:lysninger om de enkelte plan
ters plass i folketroen og deres nytteverdi eller skadevir~nmger. Dette gjør les~mgen av 
«Norges planter» levende og interessant. Det er derfor a anbefale at flest mulIg som er 
glad i våre ville planter og ønsker å lære mer om dem, skaffer seg dette verket. 

Pål Brettum. 

FRANZ PIRCHNER: Population Geneties in Animal Breeding. 
W. H. Freeman & Co. Ltd. 1970. 274 sider. Pris kr. 74,-. 

Pirchner' s bok ble først utgitt på tysk i 1964 og så oversatt til engelsk og revidert 
1967/68. Boken er en forholdsvis elementær bok i populasjonsgenetikk, men for å få 
fullt utbytte av den bør man ha noe kjennskap til genetikk og .statistikk. For at flest mu
lig skal kunne nytiggjØre seg boken har Pirchner i første kapittel en kort overSikt over 
genetiske og statistiske begreper. . 

Boken begynner med elementære ting som den genetiske struktur av populaSjoner og 
gjennomgår her Hardy-Weinbergs lov, kjønnsbundet arv, kobling ~g bestemmelse a:-r gen
frekvenser. Andre kapitler omhandler forandring i gen frekvenser, mnavI, kvantitativ arv, 
seleksjon, hete rose osv. I alt er det 17 kapitler. De aller fleste e~sempler er hentet fra 
dyregenetikk. Bibliografien omfatter ca. 200 referanser. Boken bør 1 første omgang ku.nne 
brukes i et kurs i populasjonsgenetikk, og jeg vil også anbefale den til økologer som Ikke 
har utdannelse i statistikk fra før. 

Øistein Strømnæs. 

139 



Facets of Geneties (utdrag fra Scientific American). 
Freeman & Co., San Francisco 1970. 354 sider. Pris innb. kr. 94,-, 
uinnb. kr. 46,-. 

Srb, Owen og Edgar har selektert 35 artikler fra Scientific American (hvorav de fleste 
kan kjøpes separat) og samlet dem i en bok på 5 kapitler. Kapitlene er: 1. The Elements 
of Inheritance, 2. The Nature of the Gene, 3. From Gene to Organism, 4. Genetics and 
Evolution, 5. Genetics and Man. Hvert kapittel er forsynt med en innledning. Boken gir 
et bredt grunnlag av de fantastiske oppdagelser som er gjort innen genetikken i de siste 
25 år på en rekke vidt forskjellige felter. Boken gir et helhetsinntrykk til trots for at 
den er skrevet av mange forfattere. Den er lettskrevet og ypperlig illustrert. Boken er et 
glimrende eksempel på hva norske biologer har gått glipp av i sin utdannelse enten de 
er botanikere, zoologer eller medisinere. For dem som er interessert i dagens diskusjons
emner som økologi og forurensning, burde boken kunne gi en bredere og bedre innsikt 
i de problemene de steller med. Alle med norsk biologiutdannelse vil i denne boken 
finne stoff de vil ha glede av å lese, og de vil sikkert ønske at det hadde inngått som 
en del av deres pensum. Nye studenter vil få en god oversikt over genetikkens mangfol
digheter og en orientering om hvilke problemer som har vært tatt opp på forsknings
fronten i den siste generasjon. Biologilærerne på gymnasiets naturfaglinje vil anse boken 
som en kjærkommen gave. Med andre ord boken anbefales på det beste for såvel eldre 
som yngre biologer, og den burde også kunne leses med mbytte av andre. 

Norges fugleliv. Red. Hj Munthe-Kaas Lund. 
Det Beste A/S. Oslo 1970. 463 s. Kr. 89,50. 

Øistein Strømsnæs. 

Med stor spenning vil en ornitolog åpne en bok som ser så tiltalende ut i utstyr og har 
et så stort sidetall. Det viser seg fort at stoffet er så enormt og mangesidig at en kri
tisk gjennomgåelse av hele boken vil ta for lang tid for en anmelder. 

«Det Beste» er spesialist i instruktive illustrasjoner. På en rekke av fargeplansjene i 
denne boken gjør imidlertid overdrevet bruk av kunstneriske effekter at fuglens virke
lige artskjennetegn blir sterkt svekket. Måker, hønsefugler, ender og mange andre virker 
meget unaturlige i farger og fjærstrukturer . Hvem har f.eks. sett svartbak og gråmåke 
med sterkt røde ben? Et annet tilfeldig eksempel er boltiten, som under artsbeskrivelsen 
(s. 173) er illustrert med alt for svarte fjæreffekter, mens den under kapitlet «Fuglenes 
kjennetegn» (s. 28) har fått blå (!) hals. I samme kapittel på s. 17 finner man igjen 
boltiten, og her er den avgjort mest korrekt i fargene. Men hva skal en nybegynner tro 
om boltitens utseende etter å ha studert disse tre bildene? Og hvilken merkelig rød farge 
er det bjørkefinken har fått (s. 164)? Nederst på s. 14 står det svartspett under en illu
strasjon avalpekråke (fra SV-Europa). På fjæreplytten s. 19 burde det ha stått vinter
drakt. 

På s. 14-23 er fuglene inndelt etler farger og tilholdssteder. Hvorfor er enkelt bekk a
sin og kvartbekkasin satt som «strandfugler», mens dobbeltbekkasin er plassert under 
«landfugler» ? Videre er f.eks. hvitkinngås blitt «strandfugl» , mens canadagås er blitt 
«vannfugI» . 

Bokens systematiske nøkkelgrunnlag bygger i alle kapitler på inndelinger etter opp
holdssteder eller/og farger. Dette er kanskje en fristende metode for populær frem
stilling. Men den gir et veid av muligheter for kritikk fordi denne form for gruppering 
nødvendigvis må bli sterkt vilkårlig og diskutabel. I den systematiske hoveddel må vi 
f.eks. lete under «Vann og vassdrag» for å finne fiskemåken, under «Fuglefjell» for å 
finne sildemåken og - naturlig nok - under «Skjærgården» for å finne gråmåke og 
svartbak. Sildemåker under kategorien «Fuglefjell» er så galt som vel mulig. Vandre
falk er satt under «HØyfjellet», mens jaktfalken er satt under «Fjellvidder og myrer»; 
det burde ha vært omvendt. Glumnipe er satt under «Fjellvidder og myrer»; den hører 
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hjemme adskillig lavere ned. Det samme er tilfelle med haukugla som er satt under 
«Bjørkebeltet og vierkratt» ; den har tilhold adskillig lavere. Rødvingetrosten er også 
satt i samme landskap som haukugla; hva vil folk da si om den hærskare rødvingetroster 
som f.eks. bor i Oslo parker? 

Utbredelseskartene for Norge er ikke alltid korrekte. Blant dem jeg har sett på te 
vandrefalk, som oppføres som hekkfugl over hele landet. Vel har det vært bebodde reir 
av denne art i eldre tid i de fleste landsdeler, men i vår tid finnes det vel bare en hånd
full par igjen i Norge. Snøugla er gitt for stor utbredelse med sine hekkeområder. 

Under avsnittet «Sjeldnere fugler» er oppført flere arter som uten tvil er vel så tall
rike å se i Norge som mange av de artene som står under de mer vanlige fuglene. Jeg 
vil på nytt peke på hvor vilkårlig det alltid vil bli når en gir seg ut på slike kunstige inn
delinger av fuglene. 

En meget stor del av denne boken består av spesialkapitler over en rekke emner fra 
fuglenes liv. Dette er et usedvanlig verdifullt tillegg som ingen andre håndbøker har i til
svarende grad. Vi får kjennskap til fuglenes flukt, fjærdrakt, hørsel, syn, trekk, naviga
sjonsteorier, instinktshandlinger, sang, reirbygging, egg (med fine fargeplansjer),oppvekst, 
ernæring m.m. Instruktive illustrasjoner fØlger dette veid av kunnskapsstoff. Vi får en 
innføring i fugleforskning som hobby, oppsetting av holker, opptak av fuglelåter og 
fuglefotografering. I første avsnitt om fotografering brukes en merkelig logikk. Jeg vil 
slå fast at teleobjektiver i (ille tilfelle nødvendig for fuglefotografering. 

Ved å kikke lØselig på alle disse artiklene stusser jeg ved at man ikke er it jour med 
hvor høyt fuglene flyr. Det står 7000 meter som maksimum (radarekko fra små fugler). 
Imidlertid er gjess rapportert i 15 000 meters hØyde, altså over det dobbelte. 

Det er uheldig at de fleste sp:sialartikler er anonyme. Imidlertid kan vi vel regne med 
at de overveiende er skrevet av utlendinger og mer og mindre er direkte oversatt eller 
bearbeidet. I innledningskapitlet om «Fuglelivet før og nå» snakkes det flere steder om 
diverse funn av fossile fugler i Norge. Jeg har alltid trodd at fossiler er identiske med 
forsteninger, og forsteninger av fugl finnes ikke i Norge. Imidlertid er fagfolkene (pale
ontologene) uenige om tydningen av ordet fossil, og bokens uttrykksmåte skal derfor 
kunne forsvares. I samme kapittel fremholdes noen eiendommelige betraktninger om 
jakten i Norge i eldre tid i motsetning til i dag. 

I registeret er alle latinske navn satt med stor forbokstav i artsnavnet, istedenfor at 
bare slektsnavnene skal ha stor bokstav. I tillegg til det ellers så mangesidige stoff får vi 
til slutt også noen glØtt fra noen kjente fuglelokaliteter i Norge, til dels med gode farge
fotografier. 

En liste over alle norske fuglearter plassert i sine familier og ordnet etter det nå 
aksepterte system er et verdifullt bidrag i boken. Verdifull er også en liste over alle ver
dens fugler oppsatt som ordener og familier. Ringmerkingsinteresserte finner en liste over 
antall fugl av alle arter som er merket i Norge. Det er i det hele tatt et utrolig allsidig 
og opplysende stoff som denne boken gir oss. 

Edvard K. Barth. 

BERTEL BRUUN og PHILIPPE DEG RAVE 
(norsk urg. Svein Myrberget): Den nye fugleboken. 
Fredhøis forlag A/S, Oslo. 1969. 160 s. Kr. 9,00. 

Denne lille boka, som er utgitt i serien «Det lille universitet», omtaler de aller fleste 
fuglearter som regelmessig forekommer i Norge. Dessuten er det tatt med en rekke 
andre arter som finnes ellers i Europa. Artene er kort beskrevet og for de fleste finner vi 
utbredelseskart. De sistneynte angir både hekkeområdet, v interkvarteret og hovedtrekk
retningen. 

Avbildningene, som alle er i farger, er stort sett bra, men for mange er fargene galt 
gjengitt. Man kan imidlertid ikke vente å få topp trykningskvalitet for bokas lave pris. 
Boka er på en grei måte bearb~idet for norske forhold av vit. kons. Svein Myrberget. 

Gunnar Lid. 
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DESMOND MORRIS: Det menneskelige menasjeri 
Gyldendal , Oslo 197 0. 208 s. Pris kr. 34,50. 

Denne boken er en naturlig videreføring av forfatterens tidligere bok «Den nakne ape». 
Morris er sjef for pattedyravdelingen i London Zoo, som ledes av Zoological Society i 
England . Hans mangesidige studier og erfaringer med dyr i fangenskap gir ham et glim
rende bakgrunnsmateriale fo r en parallellføring med det moderne menneskes handlings
mønster. 

Morris er først og fremst dyrepsykolog, men han viser samtidig en utpreset forståelse 
av menneskenes psyke og problemkomplekser. «Det moderne menneske lever ikke lenser 
under vilkår som er naturlige for det som dyreart,» sier han. «Det lever i et kolossalt 
menas jeri, hvor det konstant er i fare fo r å bryte sammen under presset. » Som en gi
gantisk mor beskytter menas jeriverdenen sine innvånere med mat, husly, legehjelp osv. 
D e fundamentale problemer med det å overleve er redusert til et minimum (som i fr 

vanli:s menasjeri ). 
Forfatteren prØver å p eke på den stadig økende pris vi må betale fo r utviklingen av 

vårt velstandssamfunn: «Innsatsen stiger hele tiden, spillet blir stad iS mer risikabelt, 
tapene mer skremmende, tempoet mer heseblesende.» Han sier videre at det er tåpelig 
å tro at dette spillet kan avblåses som en fo tballkamp. Men det er flere måter å spille 
det på, uten at det nødvendigvis samtidig blir farligere og i siste instans katastrofalt for 
hele menneskeheten. 
_ I ny tid er det kommet et vell av bøker om forurensningene av vårt miljØ, og dystre 
t remtidsutsikter er utpekt i denne sammenheng. Morris slår ned på det som for så vidt er 
det mest sentrale og verdensomspennende problem: overbefolkning. På en måte, sier han, 
«er vi en kjempemessig global lemen-koloni, og hvis eksplosjonen kommer, vil den ramme 
oss alle». 

Saken er klar og nøktern: H vis vi i våre dager skulle foreta oss noe helt effektivt for å 
stoppe befolkningstilveksten, måtte vi sørge fo r at det inntraff 150000 færre befruktnin
ger pr. dag. Og det mest kinkige ved dette problem er at denne reduksjon burde fordele 
seg noenlunde jevnt over hele jorden. 

Ved siden av sitt eget store obsen'asjonsmateriale fra dy reriket støtter fo rf~tteren seg 
til adskillig litteratur, som er tilføyet til slutt som en bibliografisk liste. Han gir den 
psykologiske forklaring på en mengde episoder blant dyr i fangenskap, og innvier oss i 
frapperende tolkninger av stor interesse. Hele tiden trekker han sammenligninger med 
menneskene i deres supermenas jeri. 

Boken er ytterst mangesid is og innholds rik , og lesere av de forskjelligste kategorier vil 
finne sine interessefelter omtalt. Sex er et av de sentrale kapitler, og både kvinne- og 
herremoter blir gjennomgått på historisk bakgrunn. Studentopprørene i ny tid bli belyst 
fra psykologens synsvinkel sammen med en rekke andre iØynefallende trekk ved men
neskets atferdsmønster. 

I kapitlet om de mange former for stimuli som forekommer hos så vel mennesker som 
dyr - i zoologiske hager, griper Moris for en gangs skyld det positive ved vår situa
sjon: «Vi må prise oss lykkelige over å høre til stimulus-kaverne og ikke til dem som må 
kave for å overleve,» sier han, og understreker at i denne sektor er det vi møter men
nesket i full utfoldelse som nyskaper. 

Edvard K . Barth . 

].]. HICKEY (editor): Peregrine Falcon Populations. 
The University of Wisconsin Press, Madison, Milwaukee and London 1969, 
596 sider. US Dollars 10,00. 

Ved begynnelsen av 1960-årene ble enc.lringene i de nordamerikanske og europeiske 
vandrefalkstammer for alvor merkbare. I løpet av et tiår skulle vandrefalken komme til 
å bli et av de første, beste og mest skremmende eksempler på hva menneskets miljø
mampuleringer er i ferd med å forårsake. 
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l 1965 ble det holdt en internas jonal konferanse om vandrefalken, dens biologi, be
standsnedgang og de nye negative fakto rene som etter hvert er blitt klarlagt. Ved slutten 
av 1969 forelå alle foredrag fra konferansen i bokform, redigert av professor]. ]. Hickey 
ved University of Wisconsin. D e nærmere 50 foredras og diskusjonssammendrag har på 
mer enn en måte bid radd til en vektig, 600 siders dokumentasjon. De europeiske bidrag 
stammer fra Øst-Tyskland, Vest-Tyskland, Frankrike, Sveits, England samt Finland, som 
dessverre var det eneste av de nordiske land som var representert på konferansen. For
holdene i Sverige fram til 1965 er for Øvrig omtalt. En regner med at den svenske stam
men i perioden 1954- 63 ble redusert med omlag 80 %. I 1965 ble det anslått at det 
fantes 16 par tilbake i Sverige, hvorav bare 6 hadde vellykket hekking. Situasjonen er 
i dag, ved begynnelsen av 197 0-årene enda mer kritisk. 

D en g jennomgående tendensen i en lang rekke av vandrefalkens hekkeområder på 
den nordlige halvkule er en bestandsreduksjon på 70-95 % i lØpet av 10-15 år, med 
akkumulering av klorerte hydrokarboner, vesentlig fra plantevernmidler, som den rime
lige hovedårsak. Effekten omfatter redusert forplantningsevne, produksjon av for tynne 
eggeskall, tendenser til unormal ad ferd (eggspising) m.m. 

Siden denne konfe ransen ble holdt er det publisert en lang rekke arbeider som klart 
dokumenterer mange av de forhold som ved midten av 1960-årene ennå var uklare. Den 
økende anvendelsen av forskjellige plantevernmidler og spredningen av diverse andre stof
fer i økologiske systemer har siden vist klare tendenser til å bli en di rekte global trussel. 

Vandrefalken er det hittil best dokumenterte eksempel på hva som er i ferd med å 
skje, og «Peregrine Falcon Populations» er i denne sammenheng et meget betydnings
fullt verk. Boka bør bli å finne ved alle forskningsinstitusjoner og mer velutstyrte biblio
tek. 

Mildt sagt hadde det vel heller ikke vært urimelig at det rikholdige utenlandske erfa-
ringsgrunnlag som nå eksisterer når det gjelder miljøgiftenes innflytelse på faunaen, 
snart kommer til praktisk anvendelse i vår hjemlige rovfuglpolitikk. I N orge befinner vi 
oss som bekjent i den barokke situas jon at legal jakt kan drives på en art som på to 
kontinenter er truet med utryddelse. - -

Magnar N orderhaug. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Vis natuNett. 
Friluftsloven slår fast almenhetens rett til ferd sel til fots eller på ski i utmark til alle 

årstide"', På innmark kan man ferdes fritt i den tid bakken er frosset eller snødekt, _ 
men ikke under noen omstendigheter i tiden 1. mai-1 4. oktober. Engslått, kulturbeite 
og skogplantefelt re.;nes som innmark. Ferdsel på sjøen er fri , likesom ferdsEl på elver, 
sjøer og tjern - unntatt cr visse ferskvann som er g jort farbare og hvor enerett er gitt 
til den som bekostet dette. 

§ Il : «Enhver som ferdes eiler ofpholder seg på annen mann s grunn eller på sjøen 
utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å vo lde skade eller ulempe for 
eier, bruker eller andre. Han forplikter å se etter at han ikke etterl ater seg stedet i en 
tilstand som kan virke skj emmende eller føre til skade eller ulempe for noen. Grunnens 
eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig 
atferd utsetter eiendommen eller berettigede interesser for skade eller ulempe." Grunn
eier har ikke lov å sette opp forbudsskilt eller stengsel for å hindre folk i å ferdes der 
det er tillatt etter loven. 

Brudd på en hvilken som helst bestemmelse i friluftsloven straffes med bot. - Altså 
er det straffbart å gå over annen manns g runn der det ikke er till att etter loven. D et er 
straffbart å forlate en rasteplass uten å rydde skikkeli3 opp etter seg, og det er straff
bart å sette opp ulovlig forbudsskilt. 

D et er forb:ldt for alle å g jøre opp va rme i skog og mark i tørt vær eller sterk vind 
hvis det kan være fare for at det kan oppstå brann . - Uten g runneiers eller brukers 
tillatelse er det forbudt «uten nødvendighet "å g jøre opp varme i annen manns skog eller 
mark i sommermånedene, mai til og med september. 

Mer om dette og om naturvern finn es i boken «MENNESKET I NATUREN" av Ra a-
~~~. ~ 

D en er beregnet på bl.a. studieplansirkler. Kontakt NZF's kurskomite om dere vil 
starte en slik. 

Arbeidsutvalget. 

Arsberetning for tidsrommet 27. mars 1969-18. mars 1970. 

Styret har bestått av: Konservator Jørgen A. Pedersen, førsteamanuensis 
dr. Sven R. Lange, cand. real Reidar Borgstrøm og cand. real. Leif Lien, 
alle Oslo. - Dessuten konstabel Ragnar Syvertsen, Tønsberg, lektor Arve 
Narud, Skien, skoleinspektør Per Straumfors, Mo i Rana, cand. mag. Tor A. 
Bakke, Oslo-avd., universitetslektor Bjørn Berland, Bergen-avd., konserva
tor Peter Valeur, Kristiansand-avd., cand. real. Johan Andersen, Tromsø
avd., cand. real. Per Knudsen, As-avd., og Arne]. Holen, Sunndal-avd. 

Varamenn : Professor dr. Arne Løvlie og undervistetslektor Jan Økland, 
begge Oslo. 

Regmkapskomite: Universitetslektor dr. Per Bergen og dosent dr. Kåre 
Elgmork, begge Oslo. 

Valgkomite: Professor dr. Rolf Vik, førsteamanuensis dr. Age Jonsgård 
og universitetslektor Arne W . Martinsen, alle Oslo. 
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FAUNA . Redaktør: Professor dr. Rolf Vik. Redaksjonssekretær: Første
konservator dr. Edvard K. Barth. Redaksjonskomite: Forsøksleder dr. Alf 
Bakke, redaktør Ragnar Frislid og konservator Jørgen A. Pedersen. 

Navnekomite: FØrsteamanuensis dr. Age Jonsgård, direktør Jac. Fjeld
dalen, konservator Jørgen A. Pedersen. Dessuten: Professor dr. Aug. Brink
mann, professor dr. Hjalmar Broch, museumsdirektør Holger Halgersen, 
konservator Albert Lillehammer, fiskerikonsulent Trygve Løkensgard, kon
servator Per Pethon, bestyrer Ditlev Rustad, direktør T. Soat-Ryen, kon
servator Tor Strømgren, universitetslektor C. Støp-Bowitz og lektor Aage 
Wildhagen. 

Fttglenavnkomite (NOF): Museumsdirektør Holger Holgersen, første
konservator dr. Edvard K. Barth, statens jaktkonsulent dr. Yngvar Hagen, 
professor dr. Svein Haftorn og førstekonservator dr. Johan Willgohs. 

Insektnavnkomite (NEF): Direktør Jac. Fjelddalen, forsøksleder dr. Alf 
Bakke, professor dr. Ragnhild Sundby og konservator Albert Lillehammer. 

Biocidkomite: Professor dr. Ragnhild Sundby, amanuensis A. Bylterud, 
sivilingeniør H. Friestad og amanuensis]. Sakshaug. Dessuten: Mag. s~ient. 
R. Haavaldsen, statens jaktkonsulent dr. Yngvar Hagen, amanuenSIS G. 
Holt, konsulent S. Huse, vit. ass E. Snekvik, professor dr. G. Lindberg, over
lege F. Mellbye, universitetslektor Hj. Munthe-Kaas Lund, høgskolelektor 
A. Stabursvik, førsteamanuensis dr. L. sømme, hØgskolelektor G. Taksdal 
og amanuensis E. Weydahl. 

Natttrstellkomite: Cand. real Anders Klemetsen, cand. real. Magnar Nor
derhaug, universitetslektor Jan Økland og cand. real. Leif Lien. - NNV's 
faglige råd: FØrstekonservator dr. Edvard K. Barth. 

Indekskomite: Cand. real. Karen A. Økland. 

Kurskomite: Skogkonsulent Bjørn Bjørnsrud og konservator Jørgen A. 
Pedersen. 

Ekskttrsjomkomite: Avdelingsleder Dagfinn Møller og museumsstipen
diat Gunnar Lid. 

Oslo-avdelingem styre var: Cand. mag. Tor A. Bakke, cand.mag. Birger 
A. Andersen, cand mag. Jon A. Eie. Dessuten : Cand. real. Karm Andersen, 
museumsstipendiat Gunnar Lid og filmprodusent Albert W. Owesen. 

Bergen-avdelingens styre var: Universitetslektor BjØrn Berland, c~nd. 
real. Arne Eide og cand. mag. Hugo Mossestad. Dessuten: Lektor Emar 
Bruland, stud. real. Ivar P. Muniz, Odd Johannessen og cand. real Per 
øynes. 
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Kristiansand-avdelingens styre var: Konservator Peter Valeur, Jan w. 
Olsen, Oddmund Hagen. Dessuten: Jan P. Bliksfjord, Bjørn Haugerud, 
Hjørvard Marcussen, Aadne Nordbø, Hallvard Vesterhus og Øystein 
Botnen. 

Tromsø·avdelingens styre var: Cand. real. Johan Andersen, cand. real. 
Anders Klemetsen, cand. real. Erik Arnkværn. Dessuten: Bestyrer Per Hog
nestad og journalist Kjell Fjørtoft. 

As-avdelingens styre var: Cand. real. Per Knudsen, vit. ass. Erik BØrset. 
Dessuten: Forsøksleder dr. Alf Bakke, konservator Jørgen A. Pedersen og 
lærer Johs. østmoe. 

Sunndal-avdelingens styre var: Arne Inge Holen, Jan Aarøen, Jan-Ove 
Gjershaug og Magne Ødegård. 

Tilsammen er foran oppført 86 av de fagzoologer og zoologi-interesserte 
som i beretningsperioden på frivillig basis har hatt til dels meget krevende 
verv i arbeidet med å etterleve Norsk Zoologisk Forenings formålsparagraf. 

Det er i perioden kommet melding om at fire av foreningens medlem
mer er avgått ved døden. Dette var Charly Andresen, Hjalmar Broch, som 
var foreningens hittil eneste æresmedlem, Hans Huitfeldt og Johan T. 
Ruud. 

NZF hadde pr. 4. mars 1970 1769 medlemmer. 

Arsmøtet i Oslo den 26. mars 1969 vedtok blant annet at minst halv
parten av arbeidsutvalget bør sitte i mer enn en periode for derved å sikre 
kontinuiteten i utvalgets arbeid. For å få klarere retningslinjer angående 
økonomisk støtte til lokalavdelingene besluttet årsmøtet å ta inn i ved tek
ene at lokalavdelingene selv bærer sine utgifter, men unntaksvis kan hoved
foreningen gi støtte til driftsutgifter eller spesielle formål. Referat av års
møtet ble publisert i FAUNA 22 (2). 

Styremøte er ikke avholdt på annen måte enn at saker er behandlet pr. 
korrespondanse. 

Vår kontorhjelp, preparant Kari Krog, har fortsatt tatt seg av kartoteket, 
utsendelser m.m. I oktober ble det sendt purringsbrev til 434 medlemmer 
som da ikke hadde betalt for 1969. Videre ble det sendt postinkassasjon til 
50 medlemmer som skyldte kontingent for to år. Av disse betalte 36, mens 
de resterende 14 ble strøket av kartoteket. Tidsskrifter fra bytteforbindel
ser oversendes fortsatt til de zoologiske museer som til gjengjeld årlig be
taler en medlemskontingent til NZF for hvert løpende tidsskrift. 

Informasjonen om NZF og foreningens gjøremål har man strebet etter å 
øke og forbedre. Arbeidsutvalget har besvart en rekke spørsmål fra med
lemmer og andre. Det er trykt opp 5000 PR-foldere for NZF. Disse er 
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sendt rundt til personer og institusjoner som kunne være interessert i NZF. 
Videre er folderne sammen med navnelistene A og B distribuert til samtlige 
gymnas i landet. PR-folderne er sendt lokalavdelingene til utdeling på sine 
møter og alle medlemmene har fått den som vedlegg i FAUNA. Mange 
NZF postkort er solgt og det er trykt diplomer og plakater som kan rekvi
reres av bl.a. lokalavdelingene. 

FAUNA har fortsatt å vokse og årgang 22 omfatter 4 hefter med tilsam
men 300 sider. Opplaget er nå på 2000, men vil øke i 1970. 

Redaksjonskomiteen har drøftet retningslinjer for kommende årgang og 
vil bl.a. starte med fargeomslag på FAUNA. Komiteen går fra nå av over 
til et trykkeri i Oslo for å lette arbeidet for redaksjonen. Etter ønske fra 
førstekonservator dr. Edvard K. Barth, strykes stillingen som redaksjons
sekretær og Barth går isteden inn som vanlig medlem av redaksjons
komiteen. 

Mange eldre årganger av FAUNA er solgt, men ennå finnes alle på 
lager. Prisen er fremdeles kr. 10,- pr. årgang til medlemmer. Samleper
mer til FAUNA er fremdeles til salgs for kr. 10,- pr. perm ved henven
delse til NZF, Zoologisk Museum, Oslo 5. 

Navnekomiteen har så smått begynt bearbeidelsen av det nå komplette 
utkast til revidert liste A. Virveldyr, som bør gis ut snarest. 

Fuglenavnkomiteen (NOF) har levert forslag til reviderte fuglenavn til 
liste A. Den fortsetter for å gi navn til nye fuglearter og -raser som er 
kommet til og som ikke tidligere har norske navn. Dessuten skal komiteen 
godkjenne, eventuelt forkaste rapporter om observasjoner uten bevis av 
sjeldne fugler. 

Insektkomiteen (NEF) arbeider videre med å gi navn til nye arter som 
ikke tidligere har norske navn. Komiteen vil også revidere liste B når det 
blir nødvendig. 

Biocidkomiteen har intet å berette for siste periode. 

Naturstellkomiteen er et kontaktutvalg for NZF i naturvernsaker. En 
søknad om en kopi av TV-programmet «Presterødkilen - naturvern» er 
«av hensyn til konsekvensene» ikke ferdigbehandlet av NRK ennå. 

En sak vedrørende vern av naturlig næringsrike innsjØer i Norge ble 
overlatt universitetslektor ]. Økland. Han sitter i et utvalg som skal bistå 
Kommunal- og arbeidsdepartementet i dette arbeidet, og han vil i den for
bindelse ivareta NZF's interesser. 

I forbindelse med Det Europeiske Naturvernår 1970 har vi av Natur
vernårets sekretær Per Valset, fått en rekke skriv og brosjyrer som er sendt 
til lokalavdelingene. Et brevkurs i naturvern er også avdelingene orientert 
om. 
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NZF var representert på et «Kontaktmøte om Miljøvern» arrangert av 
NNF. Hensikten med møtet var først og fremst å få kontakt med alle som 
arbeider med miljøvernspØrsmål og det vil bli gitt ut en håndbok med tit
telen: «Naturvern - Miljøvern. Hvem steller med hva?». 

Indekskomiteen arbeider med indeks for de første tyve årganger av 
FAUNA. Den første delen, som omhandler forfatterne, er trykkeferdig, og 
i løpet av året er meget gjort med del to (dyrenavn), mens det siste av
snittet (emner) foreløpig har måttet bero. Komiteens arbeid har vært hem
met da en søknad til Kirke- og undervisningsdepartementet om et biblio
grafisk stipend ble avslått. For at arbeidet ikke skulle stoppe opp, fikk 
komiteen en økonomisk støtte av Arbeidsutvalget. 

Kurskomiteen har fortsatt anstrengelsene for å få igang studievirksom
het i NZF. Det ble om våren utlyst flere kurser i Oslo, men bare to del
takere meldte seg. Hans Haagenrud trakk seg fra komiteen bl.a. på grunn 
av eksamen og Jørgen A. Pedersen gikk inn i stedet. Det blir tilbudt stu
dieplaner utarbeidet av norske 4H studieforbund, hvor NZF er medlem. 
En er spesielt gått inn for «Mennesket i naturen» i anledning av Natur
vernåret 1970. Hertil foreligger nå studieplan og faglederguide. Orientering 
om dette og en rapport om fuglekurs i As ble gitt i FAUNA 22 (4). 

Ekskurs;onskomiteen trådte i virksomhet i 1969. Det ble planlagt eks
kursjoner til Håøya og Runde. På grunn av for liten oppslutning måtte 
turen til Håøya dessverre avlyses, mens Runde-ekskursjonen, ledet av mu
seumsstipendiat Gunnar Lid, var meget vellykket (15 deltakere). 

Oslo-avdelingen: 

Arsmøtet 9. desember 1969 valgte følgende styre for 1970: 

Formann: 

Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.: 

Cand. mag. Ole Peter Bergaust, Zoologisk laboratorium, Universitetet, 
Blindern, Oslo 3. 
Cand. mag Birger Alfred Andersen. 
Cand. mag. Jon Arne Eie. 
Cand. real. Karin Andersen, cand. mag. Gunnar Lid og filmprodusent 
Albert W. Owesen. 

Følgende arrangementer er holdt i 1969: 11/2 Lektot Odd Lønø: «Isbjørnfangst på 
Svalbard» (50 deltakere) . - 11 /3 Universitetsstipendiat Odd Halvorsen: «Miljøfaktorer 
som regulerer forekomsten av parasitter på fisk (35 ). - 25/3 Fellesmøte med Oslo
avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening. Professor dr. Eilif Dahl: «Økologi og na
turvern» (170). - 15/4 Universitetslektor Bengt Christiansen: «Svalbard, dyrelivet på 
land og i sjø» (4 5). - 29/4 Fellesmøte med Oslo-avdelingen av NOF. Cand. mag. Gun
nar Lid: «Fuglene, et problem for flysikkerheten» (109). - 13/5 Fuglelåtekskursjon til 
Gaustadskogen. Ledere: Vit. ass. Olav Hogstad og cand mag. Roar Selboe (15). -
31/5-1/6 Ekskursjon til Øraområdet ved Fredrikstad. Ledere: Cand. mag. Gunnar Lid 
og cand mag. Birger Alfred Andersen (22) . - 21/9 Fellesekskursjon med Oslo-avdelin
gen av NOF til østensjøvann. Ledere: Stud. real. Jan Michaelsen, cand. mag. Gunnar 
Lid, cand. mag. Gunnar Halvorsen og cand . mag. Jon Arne Eie (32). - 30/9 FellesmØte 
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med Oslo-avdelingen av NOF. Cand. mag. Gunnar Lid: «Havhester og .havsuler i fu~le
fjellene på Runde» (103). - 21/10 Forskningsstipendia~ Immanuel VIgeland: «Mann~ 
skadedyr på skip i østen» (20). - 18/11 Elektnker Erlmg Stensrud:. «Pa kameraJ~kt I 
insektenes verden» (32) . - 9/12 Arsmøte. Konservator Natascha Hemtz: «Devontidens 
fiskeverden i Norge og på Svalbard» (12). . 

Våre 12 arrangementer samlet ca. 640 deltakere, og ialt «sogner» nå 330 av NZF s 
medlemmer til Oslo-avdelingen. . 

Det har i det forlØpne år vært foretatt visse endringer i møteopplegget Idet en foruten 
hovedforedraget, har søkt å supplere med kortere dyre- og. natur.vernftl:ne~. . 

Medlemmene er blitt tilbudt kurser i naturvern, ornitologI og vIitbIOlogl, men bare 
kurset i naturvern med cand. mag. Milton Raiby som leder kom i gan.g. . . 

Det er, som møtevirksomheten indikerer, etablert. et :neg~t nyttig o? .pOSltlvt sama;
be id med Oslo-avdelingen av NOF. Dette samarbeid vIi bh fortsatt I mneværende ar 
og søkt utbygget til beste for begge foreninger. . 

1970 har fått benevnelsen, Naturvernåret. Dette burdeo så ~vgjort være en (speSiell ) 
utfordring til en forening av vår karakter. Det er da ogsa enighet i styret om at 197 O 
forplikter til ekstra aktivitet på naturvernsektoren. 

Bergen-avdelingen: 

Årsmøtet 2. desember 1969 valgte følgende styre for 1970: 

Formann: Cand. mag. Bjarne MeidelI , Norsk Zoologisk Forening, Zoologisk 
Museum, Bergen. 

Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl. : 

Stud. real Øystein Frøiland. 
Cand. mag. Per Aunet. 
Cand. real. BjØrn Berland, cand. real. Torleiv Brattegard, lektor Einar 
Bruland og cand. real. Per øynes. 

Det har vært holdt 7 medlemsmØter: 18/2 Inspektør E. Herikstad: «En vurdering .av 
gymnasets biologipensa» (54 deltagere). - 25/3 Amanuensis. Gun~ar Clausen: .. FysIO: 
logiske tilpasninger hos dykkende dyr» (32).:- 22/4 For~kn~ngsst1pendlat 1. Vigeland. 
«Fra Skipsteknisk Forskningsinstitutts forsknl!~gsprosJekt I S.mgapare» . (31). - 7/10 
Havforsker Ole Johan Østvedt: «Litt om fisken og havfors~nmg I tropls~e strpb (40). 
_ 4/ 11 Cand. real. Brit Godske Bjørklund: «Rotatona - htt om deres bIOlogi og deres 
spesielle taxonomiske og økologiske problemer» (28). - 2/12 Cand. real. Per Solemdal: 
«Dyrking av havet - myte eller virkelighet» (35). Årsmøte med valg. - 13/1~ Cand. 
mag. Jon Fjeldså: «Myvatn - et fugleparadis i Island ». JulemØte med selskapeltg sam-
vær (68). 

Kristiansand-avdelingen: 

Årsmøtet 12. desember 1969 valgte følgende styre for 1970: 

Formann: 
Viseformann: 
Sekretær: 

Peter Valeur, Zoologisk avdeling, Kristiansand museum. 
HjØrvard Marcussen. 
Jarl Walther Olsen. 
Oddmund Hagen. 
BjØrn Haugerud, Jan Petter Bliksfjord, Per Svein Holthe og Adne 

Kasserer: 
Styremedl.: 

Nordbø. 
Revisor: Øystein Bornen. 

Det har vært holdt 4 møter med følgende program: 14/2 Arsmøte. Kåseri med farge
slides v/formannen: «Samspillet i naturen». - 24/10 Medlems~øte. Foredrag. med 
fargeslides v/redaksjonssekretær Per H. BangstØ: «Blant pels-sel og fiskespIsende bjørner 
i Alaska» (53 delakere). - 14/ Il Apent fellesmØte med Vest-Agder Naturvern. Fore
drag med film v/professor F. Isachsen: «Naturvern - dyrevern» (80). - 28/11 .Med
lemsmøte. Foredrag med fargeslides v/førstekonservator dr. Edv. K. Barth: «FugleItv fra 
Finnmark til RØst» (78). 
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Det har vært arrangert 5 ekskursjoner, alle i vårsemesteret: 27/4 Lista for observasjon 
av trekkfugl, under ledelse av Peter Valeur (45 deltakere) . - 1/5 Gillskogen, under 
ledelse av BjØrn Haugerud (3). - 11 / 5 Trygve Breibeslands ørretklekkeri på Loland, 
under ledelse av Odmund Hagen (15 ). - 22/5 Fuglesangekskursjon i Straiskogen, un
der ledelse av Jarl Walter Olsen (12). - 15/ 6 Marinbiologisk eksku rs jon til Mæbø, 
Flekkerøy. Innsamling av materiale med etterfø lgende demonstrasjon ved Peter Valeur 
og BjØrn Haugerud. Det ble arrangert fi skekonkurranse (3 0). 

~ristiansand-avdelingen har flere arbeider i gang; blant annet fauna registrering, bever
tellmger, ombygging av en bil som skal nyttes til mobil feltstasjon, fotokonkurranse m.m. 

Pr. 12/12 hadde avdelingen 130 medlemmer. 

Tromsø-avdelingen: 

Årsmøtet 18. desember 1969 valgte følgende styre for 1970 (g jenvalg): 

Formann : 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl. : 

Konservator Johan Andersen, Tromsø museum, TromsØ. 
Stipendiat Anders Klemetsen. 
Museumslekto r Erik Arnkværn. 
Besryrer Per Hognestad, journalist Kjell FjØrtoft . 

Medlemsmøter: 24/2 Vit. ass. Stig Skreslet: «Jan Mayens natur ». Årsmøte. - 9/3 
Generalsekretær Magne Midttun: «Hva vil naturvernet?». Filmen «Elven lever» . Felles
møte med T roms N aturvernforening og Tromsø Museforening. - 30/4 Stipendiat Johan 
Andersen: «Om jordbunnsfaunaen». Fellesmøte med museets onsdagskvelder. - 6/5 Pro
sektor . Jan Økland: «Om norske vassdrag - liv og naturmiljø, kulturpåvirkning og 
vernetiltak». FellesmØte med Troms Naturvernforening. - 12/ 11 Stipendiat Anders Kle
metsen: «Myrt jernet som livs:niljø». Fellesmøte med museets onsdagskvelder. 

Ekskursjoner: 3/6 Gjennomgåelse av fuglestemmer ved hjelp av lydbånd, derpå eks
kurSJon fra museet, leder: A. Klemetsen. - 18/6 Fugleekskursjon til P restvatnet, leder: 
A. Klemetsen. 

Pr. 31/ 12 hadde avdelingen 35 medlemmer. 

As-avdelingen: 

På årsmøtet 10. desember 1969 ble fØlgende sry re valgt: 

Formann: 
Sekr. / kass.: 
Styremedl. : 

Konservato r Jørgen A. Pedersen, 1430 ÅS. 
Vit. ass. Erik BØrset. 
Dr. Alf Bakke, gymnasiast Nina Skjeseth og lærer Johs. Østrnoe. 

~et er i løpet av å~et holdt 6 møter: 29/ 1 Vitenskapelig konsulent Svein Myrberget: 
«Lltypeundersøkelser I Troms» (60 deltakere) . - 24/3 FØrsteamanuensis Åge Jonsgård: 
«Hvalfangst I Sydishavet» (30). - 29/4 Lektor Per Hafslund : «Glimt fra dyrelivet i 
havet» (40). - 8/10 Museumsstipendiat Gunnar Lid : «FugleØya Runde» (35 ). - 5/11 
Lektor Odd LØnØ: «Blir isbjørnen utryddet?» (4 5). - 10/1 2 Filmprodusent ' Albert W . 
Owesen: «Jerven i norske fjell » (55 ). 

D e 6 møtene samlet ca. 265 deltakere. 
I løpet av vinteren og våren 1969 ble det arrangert et kurs: «Fuglene i ÅS og om

egn », ledet av cand. real. Sigmund T vermyr. Kurset samlet 35 deltakere. Ca. 120 med
le.m.mer av. NZF sogner til Ås·avdelingen. Foreningen holder sine møter i Fellesbygget 
pa As. - AS kommunale ungdomsnemnd har gitt til skudd til driften. 

Sunndal-avdelingen: 

Årsmøtet 19. desember 1969 valgte følgende styre for 1970: 

Formann: 
N estformann : 
Sekretær: 
Kasserer: 
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Øystein Bollingmo, Hagavegen 22, 6600 Sunndalsøra. 
Arild Linseth. 
Asbj ørn Holen. 
Jan AarØen. 

Det har vært holdt 5 medlemsmØter og 4 ekskursjoner: 13 / 1 R~~;ultater av vade- og 
andefugltellinger ble g jennomgått og diskutert. - 16/1 Lokalavdeh?gens navn og ved
tekter ble debattert og godkjent. - 14/2 Medlemmenes .0bservasJoner av faun~en . 
Sunndal og omegn ble diskutert og skrevet ned. - 26/3 Film om dyre- og fUl?lehve~ I 

Sunndal og omegn. Det ble også holdt en faunistikk-konkurranse. - 19/ 1 ~ I forbm
delse med årsmØtet ble det vist en dias-serie med en rekke pattedyr og en film fra en 
lomvi-koloni på RØst (24 deltakere). 

Lokalavdelingens 4 ekskursjoner har gått til henholdsvis Torbudalen, Flåfjellet, Mei-
singset og Lindalen hvor man har registrert en rek~e fu~le- og dyrearter. . 

Sunndal-avdelingen arbeider mye med faunareglstreC1~ger og er blar;tt annet I ferd med 
å sette opp et observasjonstårn for fugl ved Sunndalsfjorden. Avdeimgen fortsetter ar-
beidet med å sette opp rugeholker. 

Kongsvinger-avdelingen: 

D et konstituerende møte 4. november 1969 valgte følgende styre for 1969 og 1970: 

Formann: 
N estformann: 
Sekretær: 

Arild Hagen, 2120 Sagstua. 
Birger Nesholen. 
Aslaug Berg. 

Kasserer: 
Styremedl. : 

Tone Collett Moen. 
H erman Hagen, Asbjørn Skogstad, Ole Reidar Gjema og Odd Henry 
Wang. 

Revisor: Halvard Sørli . 

Foruten det konstituerende møte, har det allerede blitt arrangere 3 møter: 4/11 om
visning i biologisalen på Kongsvinger Gymnas, samt fa rgeslides v/formannen (18 del
takere). _ 20/ 11 Skadeinsekter i skogen v/ forsøksleder dr. Alf Bakke (30). - 12/ 1 
Cand. mag. Hans Haagenrud : Elgen i N orge (20). . . . 

Lokalavdel ingen har opprettet interessegrupper som arbeider med spesl~lle emner ~n
nen biologien. Lederne for disse gruppene er samtidig styremedlemmer I lokalavdelm
gen, og de har hatt flere uformelle møter. 

Harstad-avdelingen: 

Det konstituerende møte 9. oktober 1969 valgte følgende styre for 1969 (årsmØtet 
den 18. desember 1969 g jenvalgte styret for 1970): 

Formann: BjØrn Rasch-Tellefsen, 9401 Harstad. 
N estformann : Sevald Eileresen. 
Sekretær: Hans H. Jørgensen. 
Kasserer: Maren Anna H olst. 
Styremedl.: Svein Bekkevoll. 
Det har vært avholdt 5 møter og en ekskursjon. Ar:ange'mentene samlet i alt 145 del

takere. I forbindelse med utstillingen . Preparater fra N ord-Norsk Fauna» tek BJ~rn 
Rasch-Tellefsen initiativet til et orienterende møte angående dannelse av en lokalforenmg 
i Harstad den 20/6 1969. 9/10 Konstituerende møte. Vedtektene ble godkjent og styre 
valgt . Filmen «Fjellreven ved Gautilis» ble vist v/ formann. - 23/10 Foredrag m/ fllm 
om kulturarbeid: ferskvann v/ Harald Karlsen. - 26/ 10 I forbindelse med det sist
nevnte møtet ble det avviklet en ekskursjon til Sportsfiskernes klekkeri. - 2~/ 11 
«Meisemøte». Aksjonen meisegaven ble innledet. Medlemmene produserte den paføl
gende uke 600 talgklumper med innstØpt frøblanding. PR-opplegget var godt lagt opp, 
5 artikler i to lokalaviser samt sending over lokalnettet. Salget av meisegaven ga for
eningen en brutto inntekt på over 800 kroner. - 18/12 Årsmøte. Det sittende styre 
ble uendret g jenvalgt. To filmer om Svalbards Fauna ble vist v/ Knut Johannesen. 
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Volda-avdelingen: 

Det konstituerende møte 10. desember 1969 g jenvalgte følgende styre for første halv
år 1970: 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.: 

Magne Ødegaard, c/o Leif FinnØY, Ekset, 6100 Volda. 
Ola Tovmo. 
Oddvar RØyset. 
Karl I var Stangeland. 

Volda-avdelingen har vedtatt at styret skal bestå av formann og 3 styremedlemmer som 
velges for ett halvår av gangen, men mest halvparten bør kontinuere. Kontingenten i 
lokalavdelingen ble satt til kr. 10,- . 

Grenland-avdelingen: 

Det konstituerende møte 20. januar va lgte følgende styre for 197 O: 

Formann: Arve Narud, Skien gymnas, 37 00 Skien 
Sekretær og 
varaformann: Trond Haarbye. 
Kasserer: Terje Knudsen. 
Styremedl. : Torfinn F. Andresen, Knut Johnsen, Kai Arne Paulsen og Knut RØnning. 

I tilknytning til det konstituerende møte holdt lektN Per Hafslund et foredrag med 
tittelen: «Fra skog og tj ern», og hele 86 interesserte var møtt frem. 

Rana-avdelingen: 

Det konstituerende møte 23. januar valgte fØlgende styre for 1970: 

Formann : Per Straumfors, Hubergveien 8 H , 8613 Selfors. 
Styremedl. : Per A. Clausen, Roger Gjerstad , Arne Krohn og Per Wolden. 

Et interimstyre oppnevnt 2. desember 1969, bestående av Per Straumfors, Arne Krohn, 
Børge Swan og Per Wolden har på en utmerket måte løst sin oppgave med å kontakte 
zoologi-interesserte, utarbeide fors lag til vedtekter og forberede det konstituerende møte. 
Rana-avdel ingen har tatt kontakt med en rekke institusjoner angående avdelingens virk
somhet. Det er søkt om midler til drift av Rana Kulturlag. Lokalkringkastingen og lokal
avisene har gitt bred plass til intervjuer og meddelelser. Rana lærerlag er bedt om å ta 
opp arbeide med en naturvernaksjon i skolene. Rana reguleringsvesen, Rana ungdoms
utvalg og Nordland Naturvernforening er kontaktet for opprettelse av samarbeid på 
flere områder. 

Valdres-avdelingen: 

Det konstituerende møte 13. februar valgte følgende styre for 1970: 

Formann: 
Styremedl.: 
Varamenn: 

Frode Berge, Valdres Gymnas, 2900 Fa gernes. 
J ørgen BjØrgo, Per Isachsen, Alf Sagbråten og BjØrn Sandemo. 
Asbjørn Sandemo og Reida r Wangensteen. 

På det konstituerende møte holdt dosent Kåre Elgmork et foredrag om bjørnen for 
38 interesserte tilhørere. 

I Follafoss er lærer Tor M. Larsen, 77 23 Follafoss, kontaktmann for NZF. 
I Tretten arbeider Jo Vegar Arnekleiv, 263 5 Tretten, med å danne en lokalavdeling. 

Imidlertid har oppslutningen i distriktet httil vært så liten at de få, men ivrige zoologi
interesserte, forel øpig ikke har kunne danne noen avdeling. Aktiviteten har likevel vært 
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stor med 8 uformelle møter og flere ekskursjoner bl.a. til Akersviken ved Ha~ar. Videre 
arbeides det med fauna-registreringer, andeteIlinger, fugleholker, forurensmngsproble-

mer m.m. k dU '" I Trondheim er amanuensis Jon-Arne Sneli NZF's konta tmann. A r. : mvefSltetet I 
Trondheim Museet (Biologisk stasjon), 7000 Trondheim. 

I T ønsb;rg arbeider Ragnar Syvertsen, Dronning Åsas vei 8, 3100 TØnsberg, med opp
rettelse aven lokalavdeling uten at det har lyktes ennå. 

Aktiviteten i NZF øker jevnt med en stadig bedre tilslutning fra medlemmene og 
lokalavdelingene. I årets lØp er det rundt om i landet holdt i alt 46 møter, 16 ekskursjo
ner og 2 kurs. Disse arrangementene samlet i alt ca. 20?0 zoologi-intere~serte deltakere. 
I denne perioden har det blitt etablert 6 nye lokalavdelmg, hVIlket vIl SI en fordoblmg 
av anatll avdelinger på ett år. 

Styret. 

Etablerte lokalavdelinger av NZF *, og steder hvor medlemmer av NZF arbeider for 
å opprette lokalavdeling(;1' *. 
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Regnskapsoversikt 19/12-68 - 20/12-69 

Beholdning 19/1 2 1968: 

Kasse, postgiro, bank og NAVF .. . ... ........ ... . .. . . . .. . . .. .. kr. 2 628, 15 

Inntekter: 

Kontingent . .. . ... ...... . .. . .. . .. ... ... .. .. .. .. kr. 25421,35 
Salg av gamle Fauna .. . ....... ... . .. . . . .. . .... .. 1 590,60 
Salg av særtrykk ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 895 ,20 
Salg av norske dyrenavn, A + B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 895 ,65 
Salg av permer til Fauna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774,10 
Salg av postkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,30 
Annonser i Fauna . ..... . . . ...... . .. . .. . ......... 22 50,00 
Ekskursjonsavgift .. . . . .. .. .. . . .. ... ............. 700,00 
Renter ... ........ ... .. . .. . .. ....... .... ... .. .. 48,79 
NAVF .... . . ..... . . .... .... . ..... . . .... . .. . ... " 26 500,00 » 62 223,99 

--~~~~~~~~ 

kr. 64852,14 

Utgifter: 

Fauna, trykning .. .. ... ........ . ...... . . . . . .. . . .. kr. 37 936,79 
Fauna, trykking av særtrykk .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 14,00 
Redaksjonsutgifter ............ . .......... .... ... 3 566,07 
Kontorhold, informasjon og porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5071,43 
Tilskudd til lokalforeningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,60 
Ekskursjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713,25 
Årsmøte, innkallelse og avvikling ....... . . . . . . .. . .. 676,10 
Trykning av NZF-foldere og postkort ........ _ . . . . . . 976,52 kr. 55034,76 

----'--~ 

Beholdning 20/121969: 

Kasse .... .. .... . . .. . .. . .. ... . _ .... . .. . .... .... kr. 19.85 
Postgiro .. ..... . .. ....... . . .... . . . .. _ . . . . . . . . . . 4924,48 
Den norske Creditbank .......... ... . . .. . . .... ... l 548,05 
Oslo Sparebank, fond ....... . . .. .. ... ... . . . . . . . . . 3 325,00 
NAVF .......... ........ .. ... .. ... ........... . 0,00 » 9 8 17,38 

------~----~~~ 
kr. 64852,14 

Oslo, den 26. februar 1970. 

Reidar Borgstrøm (sign.) 

Regnskap med bilag er kontrollert og funnet i orden. 

Per Bergan (sign.) Kåre Elgmork (sign.) 
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Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte 1970 

Årsmøtet ble holdt i fellesbygget på ÅS onsdag den 18. mars. De 53 frammøtte ble 
hilst velkommen av dr. Alf Bakke. D eretter ble de innrapporterte avdøde medlemmer i 
1969 hedret med et par minutters stillhet. 

Til møteleder ble så NZF's formann konservator]. A. Pedersen valgt, mens vit.ass. 
Karin Andersen fikk i oppdrag å fungere som referent. Følgende dagsorden ble vedtatt: 
1. Årsberetning, 2. Regnskap, 3. Kontingent, 4. Orientering, 5. Valg, 6. Neste årsmøte og 
7. Innsendte saker. 

Årsberetningen for perioden 27 . mars 1969 til 18. mars 1970 ble lest av NZF's nest
formann dr. Sven R. Lange, og vedtatt uten kommentarer. Kassereren, amanuensis R. 
Borgstrøm, fremla deretter det reviderte regnskap. Til dette bemerket professor dr. Rolf 
Vik at under utg iftsposten Fauna var redaksjonen nevnt først. Spøkefullt bemerket Vik at 
ingen penger forsvant i redaktørens lomme. D et ble foreslått og vedtatt at denne post 
skulle ha benevnelsen redaksjonsutgifter. 

Kontingent skal være uforandret også i 1971. Dette ble bifalt med applaus fra salen. 
Under posten orientering ble det bl.a. nevnt at lokalavdelingen på ÅS i mars måned 

arrangerte en utstilling med tittelen «Mennesket i naturen ". 
D et skal i 1970 arangeres en ny tur til Runde, da denne var meget vellykket i fjor. 
Indekskomiteen vil også i år søke om et bibliog rafisk stipend, selv om dette ble avslått 

i fjor. 

Professor dr. Rolf Vik ledet valget hvis utfall ble som valgkomiteen hadde innstilt: • 

Formann: FØrsteamanuensis dr. Sven R . Lange, Marinbiologisk lab. (tidl. nestform.). 
Nestformann : Universitetslektor Bengt Christiansen, Zoologisk lab. (ny). 
Sekretær: Vitenskapelig assistent Karin Andersen, Z oologisk museum (ny). 
Kasserer: Amanuensis Reidar Borgstrøm, Zoologisk Museum. 
Styremedlem: Konstabel Ragnar Syvertsen, Tønsberg. 
Styremedlem: Lærer Tor M. Larsen, Follafoss. 
Styremedlem: Amanuensis Jon-Arne Sneli, Trondheim. 

Regnskapskomiteen samt valgkomiteen ble g jenvalgt. 

Etter valget takket professor Vik konservator J. A. Pedersen for helhjertet innsats i den 
tiden han hadde fungert som NZF' s formann og beklaget sterkt at han nå skulle fra
trede. 

Pedersen på sin side gratulerte det nye styret og overrakte klubben til den nye for
mannen. 

Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å fastlegge sted og tid for neste årsmøte. 
Under posten innsendte saker ble brevet fra Godtfred Svendsen, der han oppfo~drer 

NZF å gå aktivt inn for Marismas-saken, lest opp. 
Pedersen oppfordret deretter Per H Øst til å gi en kort orientering om Marismas, og hva 

det står for. 
En gymnasiast fra Skien anmodet NZF til å gi penger til Marismas-saken. Professor 

Vik mente imidlertid at det ville ha liten hensikt å gi penger av NZF's kasse, men at vi 
heller skulle henstille til våre medlemmer, gjennom en notis i Fauna, å støtte denne sak. 

En annen deltaker mente at vi skulle henstille til gymnasiene å foreta en lynaksjon og 
samle inn penger på denne måten. Pedersen kommenterte denne henvendelsen med at vi 
g jennom Fauna når frem til så mange gymnasier at det ikke skulle være nødvendig å foreta 
seg noe utover dette. Formuleringen av henstil ingen i Fauna fikk følgende ordlyd, som 
ble vedtatt: 

NZF slutter opp om Per H Øst's tiltak og alle anstrengelser for å bevare deler av Maris
mas, store nok til å tjene som overvintringskvarter for nordiske trekkfugler, og til be
varelse av den særegne lokale fauna. 

Etter årsmøtet viste Per H Øst en meget interessant film om Marismas og fuglelivet der. 
D et hele ble avsluttet med hyggelig samvær og servering av leskedrikker og smørbrød. 

Karin Andersen. 

155 



Nytt fra Rana-avdelingen: 

Naturvernsynspunkt i generalplanlegginga 
Rana-avdel ingens styre henvendte seg i vinter til reguleringsvesenet med anmodning om 

at det måtte bli tatt hensyn til natur og dy reliv under generalplanleggingen. Som fØlge av 
henvendelsen, ble avdelingen av reguleringss jefen bedt om å antyde hvilke områder som 
var aktuelle. 

D et fantes ikke materiale å bygge på, bortsett fra myrkonsulent Per H ornburgs for
slag om myrreservater, og Nord land Naturvernfo renings uttalelser om noen områder. På 
grunnlag av disse fo rslag, studier av geologiske kart, lokalkjente folks utsagn og en del 
spredte fe ltundersøkelser, laget vi så et utkast til en plan over verneverdige områder. Ut· 
kastet ble, før det ble ferd ig fo rmulert, d røftet på et medlemsmØte, hvor det kom fram 
en rekke verd ifulle ideer og synspunkter. 

Det endelige forslag (som må betraktes som et arbeidsg runnlag) forsøker å få med bl.a.: 
a. Flest mulige landskapstype r. c. Viltbiotoper. 
b. Reservater for ender og vadere. d. Plante reservater. 

N år det g jelder p lantereservater har vi hatt verdifu ll h jelp av undersøkelser g jort av 
universitetsstipend iat Sigmund Sivertsen. D e antydede områdene er forsøkt spredt over 
hele kommunen. 

Planutkastet er bli tt meget positivt mottatt av plan leggerne, men om politikerne vil 
vise samme interesse, vet vi ennå ikke. 

Dte er et fo rsøk ve rdt, og noe positivt håper vi det kommer ur av det. 
Per Straumfors. 

Studiearbeid 
Arnfinn Weiseth i «Jakt-Fiske-Friluftsliv» 

Norsk zoologisk fo rening er medlem av N orske 4H studieforbund. Gjennom dette 
medlemskap har N Z F anledning til å nyte godt av tilskudd til studieordninger, studie
ringer, kurs etc. 

Arnfi nn W eiseth , T rondheim, er stud ieinstruktør i Norges Jeger- og Fiskerfo rbund og 
han arbeider for økt stud ie- og opplysningsv irksomhet. Studieinstruktøren gir opplysnin
ger om hvorledes lokalavdelinger og enkel tmedlemmer best skal kunne dra nytte av de 
muligheter som foreligger til å skaffe seg ytterligere kunnskaper om vårt felles interesse· 
område. Kurskom iteen tar imot henvendelser og spørsmål i forbindelse med studiearbei· 
det, og saker av generell betydning vil eventuelt bli b~svart i FAUNA. 

Studiearbeidets betydning. 
Samfunnet er i rask utvikling. Alt skjer i dag så hu rtig at det er vanskelig å følge med 

og å finne sin plass i bildet. D ette er p roblemer som også NZF føler på sitt arbeidsom· 
råde. 

Vår forening, N Z F, er knyttet til og er meget avhengig av mange forhold i vårt sam· 
funn. D et kreves derfor mye av oss om vi vil være med på å lede utviklingen inn på det 
spor vi ønsker. 

N orsk zoologisk fo rening er talerør fo r fagfo lk og amatører som er interessert i dyr og 
dyreliv først og fremst i Norge. Din plass i d isse rekker og ditt arbeid innen fo reningen 
kan derfo r bety mye i denne sammenheng. 

N orsk zoologisk forening er en av med lemsorganisas jonene i Norske 4H studiefor
bund og er derig jennom tilslu ttet Samnemnda fo r studiearbeid. D ette medføre r at lokal
avdelingenes studieringer kan nyte god t av de til enhver tid g jeldende statstil skudd til 
studiearbeid. 

NZF's aktiviteter med tidsskrift, møter, ekskursjoner osv. bør nå fylles ut på det lokale 
plan med brevkurs og studieringer, og kurskomiteen vil g jøre sitt for å intensivere dette 
arbeid . Vi må nemlig ikke ri sikere at formålet med N ZF bli r for dårlig etterlevet, 
ganske enkelte fordi vi ikke benyttet de muligheter som var til stede for å g jøre det bedre. 

Snart står vinteren og den beste tid fo r kursvirksomheten for døren og det er aktuelt å 
planlegge og bestille kursopplegg og lærebøker. H va har du og din lokalavdeling g jort på 
dette området? Kurskomiteen, JA P. 
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RETTELSE TIL FAUNA årg. 23, hefte l , 1970, side 6- 7. 

Redaksjonen beklager at kl is jeene til fig. 5 og fig . 7 på disse sider er bl itt byttet om . 
Nedenfor følger et opptrykk av tekstene til fig. 5 og fig. 7, som bes klebet inn som 
anvist. Merk at rekkefØlgen på figu rene herved bli r 4, 7, 5 og 6. 

CORRECTION TO FAUNA vol. 23 (1 ) , 1970, pp. 6-7. 
The editan regret that Figs. 5 and 7 have been exchanged. Reprints of the legends 

f01md ~elow should be attached as indicated. Note that the sequence of the Figures 
then will be 4, 7, 5, and 6. 

Tekst til fig. 7 som tilhø rer nederste figur på side 6: 
Legend to Fig. 7 belonging to the lower figure on page 6: 

Fig. 7 
Marfloen mangler i denne innsjøen og i området rundt (område Il, SØrlandet og tilstø
tende d~ler av Telemar~) . Sjøen er Nisser, N issedal i Telemark, 246 m o.h. Området er 
karakten sert av grunnfjell med meget sparsomme mengder jordsmonn. Vannet er svært 
klart (legg merke til den synltge sten bllnn), surt og kalkfattig (pH = 6 ° kalkinnholdet 
= 0,2 °dH). Marfloen mangler i dette området sannsynligvis på grunn ~v' det sure vann . 
Gammarus l ~custns IS totally absent in this lake, Nisser, Nissedal in T elemark, altitude 
246 m, and tn the surrotmdtng region In South Norway (Region Il, Sorlandet and adja
cent T elemark.} T he area ti characterized by Pre-Eocambrian bedroeks, usually with 
extremely spare a~ounts of sUp'er/tctal depoStts. T he water is very clear (note visible 
stony bottom) , actd, and po?r tn calcium (pH = 6.0, total hardness = 0.2 °dH). The 
absenee of Gamm arus lacustrls tn tht! regtan is probably due to the acidity of the water. 

Tekst til fig . 5 som tilhører Øversre figu r på side 7: 
Legend to Fig. 5 belonging to the upper figure on page 7: 

Fig. 5 
Marfl~en lever også i dette. fje llvannet på

o 
H ardangervidda (Torkjelstjern , 1168 m o.h., 

Tmn 1 Telemark) . Vannet lIgger I et omrade med g runnf jell. Vannanalyser viser: kalk-
. innhold = 0,3 °dH , pH = 7,2. 

A hab#at fo~ Gammarus lacustr is i'n a m~ttntain lake in the central part o/ South Norway. 
(TorkJelstJeln 1168 m above sea level, Tmn m Telemark). The lake is located in a region 
tV/th Pre·Eocambrtan rocks. Water characteristics: total hardness = 0.3 ° dH, pH = 7.2. 

DYR og FUGLER. Tredje bind, KRYPDYR, 
AMFIBIER, FISKER kommer til høsten, og 
i 1971 følger fjercla bind, VIRVELLØSE 
DYR, femte bind, DYR OG MILJØ og 
sjette bind, NØKKELBIND. 

ger: spesiallaget grønn buckram, kr. 140,. 
pr. bind eller med rygg i ekte sort geite
skinn, kr. 156,- pr. bind, begge med gull 
clekor. 

CAPPELEN 

H. M. Lunds Trykkeri Al S , Oslo 


