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Vi jubilerer 

Redaktør 

ROLF VIK 

Norsk Zoologisk Forening feiret sin 25-års fødselsdag 2. november i år. 

25 år er ingen høy alder sett med menneskers øyne, men barnesykdommer, 

. pubertetsalder og «Leiden des jungen W erters» skulle iallfall være over

stått. Blant entusiastene som stiftet foreningen var det tross alt litt tvil om 

forsøket med en fagforening åpen for profesjonelle zoologer og amatører 

ville være levedyktig. Det har vært perioder hvor arbeidet har stått noe i 

stampe, men så har fremgangen igjen gitt liv til ny optimisme. Når nå 

foreningen feiret det første runde tall i sin tilværelse, var det utvilsomt i 

forvissningen om at levedyktigheten er sikret. 

I full forståelse med Styret har redaksjonen av «Fauna» lagt opp dette 

siste hefte i jubileumsåret som et rent jubileumsnummer. Det vil si at heftet 

inneholder bare de foredrag som ble holdt på jubileumsfesten og referatet 

fra det ekstraordinære årsmØte som var tillyst med det for øye å velge for

eningens annet æresmedlem. Vårt første æresmedlem, Hjalmar Broch, er 

ikke lenger blant oss, så med det nye valg har foreningen bare ett æres

medlem. Den tittelen henger høyt og bør gjøre det. Det skal meget til i 

en forening med så mange aktive og interesserte medlemmer for å leve opp 

til foreningens formålsparagraf i den grad at man skal få en ekstra heders

bevisning. Per HØst har utvilsomt gjort dette. 

Vi gratulerer fødselsdagsbarnet, Norsk Zoologisk Forening, med den 

oppnådde alder og ønsker at de neste 25 år må bli like vellykte som de for

løpne. 
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Norsk Zoologisk Forenings 25 års jubileum 

Festtale ved formannen 

BENGT CHRISTIANSEN 

Norsk Zoologisk Forening ble stiftet 2. november 1946 og er nå i dag 
25 år. 

Foreningen ble dannet for å være et bindeledd mellom landets zoologer 
og alle som er interessert i norsk dyreliv, - for å fremme interessen for 
zoologisk forskning og undervisning, - øke det alminnelige kjennskap til 
dyrelivet først og fremst i Norge og bidra aktivt til dets utforskning, -
verne først og fremst Norges dyreverden ved på faglig grunnlag å bidra 
til at dyrelivet og miljøforholdene blir skjøttet rasjonelt. 

Har foreningen levd opp til dette i de 25 årene? 
Etter en litt treg begynnelse er medlemstallet nå over 2000. Blant lan

dets fagzoologer er det vel ikke så mange som ikke er med, men det er vel 
grunn til å tro at det må være langt flere ikke zoologer som fyller kravet: 
A være interessert i norsk dyreliv. Ikke minst i de siste 10-15 årene har 
det skjedd en markert forandring i samfunnet. Nye interessefelter er kom
met i sentrum; miljøvern, forurensning, overbefolkning, urørt natur som 
en del av vår levestandard. Mange har vært klar over disse problemene 
lenge, men først nå er de på en måte blitt en del av dagliglivet. Samtidig 
begynner det å bli klart at dyrelivet er en del av Norge, og interessen for 
dyr har utvilsomt øket. Vi får bare håpe at dette vil avspeile seg i Norsk 
zoologisk forenings medlemstall. 

Foreningen som det samlende ledd mellom zoologer og andre inter
esserte, det er et vanskelig problem. Alle lokalforeningene, det er 13 nå, 
har utført et utmerket arbeide med foredrag, film, kurser, ekskursjoner og 
så videre for å spre opplysning, men ofte er problemene store, særlig på 
mindre steder hvor en vesentlig har lokale krefter til å opptre. Forskjellige 
ting har vært drøftet, turneer av flinke foredragsholdere, opplysningsservice 
til lokalforeningene om filmer, ambulerende utstillinger, fotokonkurranser, 
kursopplegg og så videre. Et ønske som mange har nevnt, er flere lengre 
turer innen landet til fuglefjell, Finnmarksvidda, Dovre og andre steder. 
Eller kanskje til utlandet, Marismas, Bosporus og Kenya har vært nevnt. 
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Vårt viktigste kontaktorgan er tidsskriftet FAUNA. Det har også sine 
problemer. Det ser ut til at mange har forskjellige meninger om hvordan 
det bør legges opp. Vi er i alle fall meget interessert i å høre flest mulig 
av medlemmenes meninger og ønsker. 

Foreningen skal spre opplysning om Norges dyreliv. Igjen er det fore
dragene og FAUNA som er de viktigste ledd i arbeidet. FAUNA er faktisk 
blitt en viktig kilde for alle som søker opplysninger om norsk dyreliv. 
Likedan navnelistene med forslag til fastlagte navn på alle norske hvirvel
dyr og de mest aktuelle insekter og edderkoppdyr. Resten av de hvirvel
løse dyrene håper vi foreningen kan greie snart. 

Foreningen skal bidra aktivt til uforskningen av Norges dyreliv. Norge 
har meget varierende naturforhold, fra arktiske strøk på Varangerhalvøya 
og Svalbard til nåleskogene på Østlandet, fra det forholdsvis milde klima 
på sørlandet til de harde værforholdene på høyfjellet. Lignende variasjoner 
er typiske for havet utenfor kysten. Dette gjør dyrelivet meget variert fra 
landsdel til landsdel, men det krever også mer arbeide før en kjenner det. 
Hvordan er nå kjennskapen til Norges dyreliv? Vet vi hvilke dyr som lever 
i landet og hvor? For hvirveldyr, pattedyr, fugl, krypdyr, amfibier og fisk 
er vi et langt stykke på vei, men ikke langt nok. Det viser for eksempel 
funn av liten dvergspissmus for noen år side eller usikkerheten om utbre
delsen av mange fisk. Når det gjelder hvirvelløse dyr, tar en vel ikke mun
nen for full om en sier at blant de land som det er naturlig å sammenligne 
oss med er Norge i den henseende nesten et u-land. Noen insektgrupper 
som dagsommerfugler og biller kjenner en ganske godt, men den siste 
oversikt over Norges tovinger, fluer og mygg er fra 1877, og lite er gjort 
siden, Det samme gjelder i havet, for selv om det er skrevet mer enn 1400 
arbeider, fra store verker til små notiser, om norske hvirvelløse sjødyr så er 
det bare for noen få spredte grupper at det foreligger moderne samlede 
oversikter. 

Har Norsk zoologisk forening og amatørene noen muligheter til å hjelpe 
til her? Ved første øyekast kan de synes å være meget små i en tid da all 
vitenskap blir stadig mer innviklet og mer spesialisert i sin teknikk. Nær
mere ettertanke vil få en til å modifisere denne dystre slutning. Mange 
felter av zoologien bygger på et utall av enkeltobservasjoner, og her kan 
amatøren gjøre et godt og etterlengtet arbeide. Bare for å nevne et felt, hva 
ville kunnskapen om den norske billefaunaen være uten amatører som 
T. Munster og Andreas Strand. Også innen økologien er det felter som ennå 
er innen amatørenes rekkevidde. Ofte er det arbeider som er så langvarige 
og stiller slike krav til tålmodighet at fagfolk kvier seg. I våre naboland er 
det flere eksempler på dette. Ringrnerking av fugl bør også nevnes som et 
felt hvor amatører gjør et godt arbeide. Innsamling av korrekte og stad
festede data fra amatører kan ofte være av stor verdi innen mange felter av 
zoologien. 

Foreningen skal verne Norges dyrevern og på faglig grunnlag bidra til 
at dyreliv og miljøforhold skjøttes rasjonelt. Nå er det klart at dyrelivet i 
Norge, og et hvilket som helst annet sted aldri er konstant. Det kan være 
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variasjoner i antall dyr fra år til år eller forandri~ger i faunaen ~år en eller 
flere arter utvider sitt leveområde for et lengre tidsrom, eller mmsker leve
området. Slike endringer er gjerne avhengige av de ytre omgivelsene og da 
først og fremst av alt som kan sammenfattes under begrepet klima. !?ette 
gjelder både på land og i havet. I de siste decennier er det kommet til en 
ny faktor. Menneskenes såkalte sivilisasjon har medført at vi mer og mer 
ødelegger dyrelivet og griper inn i balansen i naturen. . 

Rovdrift av jord fører til at humusstoffene ødelegges, tørrleggmg av 
myrer og sumpmarker senker mange steder grunvannsnivået og ødelegger 
biotopene, vann og luft blir i økende gra~ sivilisasjonens ~tore søppelkasse. 
Menneskelig og industrielt avfall, nænngssalter og direkte giftstoffer 
spres i stadig større mengder. Den alvorligste trussel mot fauna og flora er 
kanskje de kjemiske bekjempningsmidlene som brukes mot uønskede plan
ter og dyr. I mange tilfelle kan giftspredningen stoppes, og i de tilfelle hvor 
slik stoffer ikke kan unnværes i vår kamp for å utnytte klodens ressurser, 
må vi kunne kreve et balanseregnskap over fordeler og mangler overfor 
den natur vi alle er en del av. 

Både når det gjelder naturlige forandringer og virkninger menneskene 
er opphav til, kommer en tilbake til nødvendigheten av kjennskap til lan
dets dyre- og planteliv. Hvor ofte i vitenskapelige avhandlinger og rappor
ter støter en ikke på uttrykk som : «Det er sterkt å beklage at en ikke kjen
ner til forholdene før dette skjedde.» Det er derfor all grunn til å intensivere 
utforskningen og spre kunnskap om vårt lands dyreliv. 
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Fra Femundmarka. (Foto: L. Blomberg.) 

Norsk Zoologmøte 1946 
og stiftelsen av Norsk Zoologisk Forening 

c. STØP-BOWITZ 

I anledning Norsk Zoologisk Forenings 25-årsjubileum kan det ha inter
esse å trekke frem forhistorien til dannelsen av foreningen, så meget mere 
som noe referat av «Norsk Zoologmøte 1946» hvor foreningen blev stiftet, 
visstnok aldri har vært offentliggjort. 

Det var vel mest som en fØlge av den mangel på kontakt som vi hadde 
følt i krigstiden, at en del zoologer i Oslo kom sammen til et møte lørdag 
23 mars 1946 for å drøfte spØrsmålet om dannelse aven norsk zoologisk 
forening. Dette møtet kom imidlertid til at saken burde drøftes på lands
basis. Man besluttet derfor å søke arrangert et «Norsk Zoologmøte 1946» 
en gang utpåhøsten og valgte en arrangementskomite bestående av Hjal
mar Broch (formann), Fridtjof Økland og c. Støp-Bowitz (sekretær). 

Komiteen hadde i alt 9 møter. Den besluttetå arrangere et 3-dagers møte 
i Oslo i bededagshelgen, torsdag 31. oktober-lørdag 2. november, med 
foredrag og diskusjoner om zoologiske emner om formiddagene, mens efter
middagene torsdag og fredag blev avsatt til behandling av spØrsmålet om 
foreningsdannelse, og med avslutningsfest lørdag aften. Til møtet meldte 
det seg 43 deltagere (deriblant 11 studenter) fra Arendal, Bergen, Oslo, 
Stavanger, Tromsø og Voss; av disse var det 4 som ikke møtte. 

Torsdag 31. oktober kl. 10.15 var det åpningsmøte i Universitetets 
gamle festsal. Dette møtet var åpent, og det kom ca. 60 personer, deriblant 
et par journalister. Arrangementskomiteens formann, professor Broch, åp
net møtet med en korr tale, og gav så ordet til dr. Økland, som holdt fore-
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drag om «Hvad mener vi med zoologi?». Til slutt holdt statsentomolog Th. 
Schøyen foredrag om «Hvilke oppgaver har den praktiske entomologi i 
Norge?» 

Kl. 18.15 var man igjen samlet, denne gang i zoologisk auditorium, 
Blindern. Til dirigent blev valgt Broch med Økland som varamann. Til 
møtets sekretær og referent ble valgt StØp-Bowitz. Representanter fra de 
forskjellige landsdeler redegjorde først for den oppslutning om en forening 
man regnet med i de forskjellige byer, og man besluttet så enstemmig å 
stifte en forening. FØrst behandlet man spørsmålet om det burde være en 
lukket eller en åpen forening, dvs. en forening for fagzoologer eller en for
ening for alle zoologi-interesserte. Det blev vedtatt å dannet en åpen for
ening. Det forelå to forslag til lover (utarbeidet av konservator Sigurd John
sen og av . StØp-Bowitz), som ble behandlet punkt for punkt. Det mest 
interessante her er vel idag kanskje at det var så stor tvil om foreningen 
noen gang ville kunne utgi noe skrift. Dette førte til at § 2 c på forslag fra 
professor Kristine Bonnevie blev formulert slik: «en eventuell utgivelse av 
publikasjoner». 

Fredag 1. november kl. 10.15. Foredrag av stipendiat Haakon Olsen, 
Bergen, om «Subfossil fauna - resultater og problemer», og av konservator 
Sigurd Johnsen, Bergen, om «Litt om eksperimentet i zoologien». Begge 
foredrag blev fulgt av diskusjon. 

KL 18.15 fortsatte møtet om foreningsdannelsen. Resten av lovene blev 
diskutert og vedtatt, og som foreningens første styre blev valgt: Sven SØmme 
(formann), Aage Wildhagen (sekretær), Edvard Holt (kasserer), Gunnar 
Dannevig, Holger Holgersen, Sigurd Johnsen, T. Soot-Ryen (styremedlem
mer), Haakon Nærbø, C. Støp-Bowitz (varamenn). Som revisorer blev valgt 
Leif R. Natvig og Per Bergan. Foreningen blev så erklært konstituert og 
møtet hevet. 

Lørdag 2. november kl. 10.15. Foredrag av Holger Holgersen om «Hva 
resultater kan vi vente oss av fuglemerkingen?», fulgt aven lengere disku
sjon. 

Kl. 19.30 var det avslutningsfest på Frognersæteren, hvor norsk zoologis 
? nestorer, professorene Kristine Bonnevie, Knut Dahl og Johan Hjort var 
innbudt som æresgjester (Hjort kom ikke). 

Norsk Zoologisk Forening blev altså egentlig stiftet 31. oktober og kon
stituert 1. november. Når man hele tiden siden har regnet 2. november som 
stiftelsesdatoen, er det vel fordi man regner at stiftelsen først blev beseglet 
på festmøtet på Frognersæteren! 

MØtekontingenten var kr. 10,00 (kr. 5,00 for studenter), og avslutnings
festen kostet kr. 20,00 pr. kuvert (inkl. drikkevarer!) . Da det blev et visst 
overskudd på hele arangementet, blev dette overlatt den nye foreningen 
som startkapital, samtidig som det blev besluttet at de innbetalte møtekon
tingenter skulle gjelde også som medlemmenes kontingent til foreningen for 
1946. Foreningen hadde derfor fra stiftelsen 39 medlemmer, hvorav 28 fag
zoologer og lærere, 10 studenter og 1 instituSjon. Nedenfor følger en liste 
over disse. 
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Deltagere i Norsk Zoologmøte 1946. Stifterne av Norsk Zoologisk Forening: 

Fagzoologer, lærere og institusjoner: 
Lektor Laura Bache, Oslo. 
Cand. real. Alyson Behrentz, Oslo. 
Prcfessar Kristine Bonnevie, Oslo. 
Professor Hjalmar Broch, Oslo. 
U ni versitetsstipendiat Eilif Dahl, Oslo. 
Professor Knut Dahl, Oslo. 
B ~styrer Alf Dannevig, Arendal. 
Lær~r Si3urd Eskeland, Voss. 
Profess~r BjØrn FØyn, Oslo. 
Lektor Holger Holgersen, Sravanger. 
Cand. real. Edvard Holt, Oslo. 
Professor Johan Huus, Bergen. 
Konseryator Si 5urd Johnsen, Bergen. 
Konservator Nils Knaben, Oslo. 
Lektor Knut Kolstad, Oslo. 
Konservator Leif R. Natvig, Oslo. 
Lærer Haakon Nærbø, Jar. 
Stipendiat Haakon Olsen, Bergen. 
Paleontologisk Museum, Oslo. 
Statsentomolog Th. Schøyen, Oslo. 

Amanuensis Gudrun Ruud, Oslo. 
Konservator T. Soot-Ryen, TromsØ. 
Cand. real. C. Støp·Bowitz, Oslo. 
Cand. real. Olaug SØmme, Oslo. 
Cand. real. Sven Sømme, Oslo. 
Konservator Hans Tambs-Lyche, Ber3en. 
Cand. real. Aage \1Vildhagen, Oslo. 
D ocent Fridthjof Økland, Oslo. 
Lektor Mia Økland, Oslo. 

St1tdenter: 
Fredrik Beyer. 
Per Bergan. 
Bengt Christiansen. 
Lars Jørgensen. 
Arne Semb-Johansson. 
Cay Sæther. 
Jean Sømme. 
Torbjørn Thorsen. 
Peter Valeur. 
Per øynes. 
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Jotunheimen ved sjøen Gjende. (Foto: Widerøes flyveselskap.) 

Norsk Zoologisk Forening i 25 år 

JØRGEN A. PEDERSEN 

Selvom jeg ikke var med fra starten, har jeg likevel påtatt meg oppgaven 
å gi en kort historisk oversikt i anledning av at Norsk Zoologisk Forening nå 
er 25 år. Det er ikke en særlig høy alder, men likevel kan selve denne hØY
tidsdagen tas som utgangspunkt for et tilbakeblikk over virksomheten i vår 
forening gjennom disse 25 år - en virksomhet som etter alt å dømme vil 
fortsette i kommende år. 

Det har i tidens løp blitt tallrike sider med «Foreningsmeddelelser» i 
FAUNA og den følgende historikk bygger utelukkende på disse. Her fant 
jeg noe om foreningens virke, men lite om personene som stod bak. Aktivi
tetene har vært mangfoldige, så jeg har måttet gjøre et skjønnsomt utvalg. 
Etter en omtale av den første tiden i NZF;s historie går jeg over til en kro
nologisk behandling av emner som foreningens strukturelementer, økonomi 
og aktiviteter. 

Stiftelsen 

Norsk Zoologisk Forening ble stiftet etter krigen i en periode da man 
lenge hadde vært hindret i fritt å holde sammenkomster, men likevel var 
gjennomstrømmet av vilje til samhold. 

I tidsskriftets årgang l hefte l side l leser vi: 

«Norsk Zoologisk Forening ble stiftet den 2. november 1946 under 
et møte i Bededagshelgen av norske zoologer og zoologisk interesserte. 

En fant at tiden var inne til det. I de siste årene har det reist seg en 
stor interesse her i landet for friluftsliv og for friluftssport. Det er også 
helt tydelig at der blant folk er en stadig stigende interesse for å lære 
Norges dyreliv nærmere å kjenne. Zoologiske foredrag og filmer 
samler oftest fullt hus. Folk er begynt å interessere seg for å lære våre 
sangfugler å kjenne, vårt jaktbare vilt, våre sommerfugler og andre 
insekter, fiskenes liv i ferskvann og saltvann osv. FØr den tid fantes 
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det ikke noe samlende og sammenbindende organ som en kunne hen
vende seg til for å lære å kjenne det liv som rØrer seg rundt oss. Hver 
enkelt har søkt å finne fram på egen hånd til sine spesielle interesser, 
har lært litt om fuglesang, litt om insektliv, litt om dyrespor, litt om 
fisk. 

Derfor fant en tiden inne til å forsøke å samle alle disse interessene 
i en forening som kan stimulere til nøyere kjennskap til vårt herlige 
dyreliv, og foreningen ble stiftet. 

Den ble stiftet som en landsforening, og styrets medlemmer bor i 
Oslo, Arendal, Bergen og Tromsø, men med arbeidsutvalget i Oslo. 

Meningen var, hvis foreningen fikk tilslutning, å stifte lokalforenin
ger utover i landet, å arrangere møter og foredrag og ekskursjoner for 
å bringe medlemmene i direkte kontakt - ja med dyr e l i vet. Og 
hvis vi fikk stor nok tilslutning og sterk nok kasse til det, å utgi et 
tidsskrift for medlemmene med artikler om norsk dyreliv. 

Foreningen vokste fort til å begynne med og tellet i løpet av et år 
ca. 150 medlemmer. 

Nå ser det ut til at der er en forelØpig stopp i stigninge~ og vi vil 
derfor oppfordre alle medlemmer til å få sine venner og bekjente med 
i foreningen. 

Vår posisjon er likevel blitt så sterk at vi har kunnet stifte en Oslo
forening som vår første lokalforening. Flere kommer nok etter. Gjen
nom lokalforeningene og tidsskriftet kan 'vi dyrke vår egentlige opp
gave: å sette medlemmene i direkte kontakt med dyrelivet rundt oss. 

« .. . en stigende interesse for å lære Norges dyreliv nærmere å kjenne,» konstaterte NZF
pionerene. - (Preparant Lennart Blomberg presenterer en dvergrørdum, Ixobrychus 

minutus, som i 1968 ble påvist for annen gang i Norge.) (Foto: Gunnar Lid.) 

NZF-pionerene uttalte: «Vår egentlige oppgave er å sette medlemmene i direkte kontakt 
med dyrel ivet rundt oss.» - (Løvsangerrede, Phylloscopus trochilus, Valdres 1000 m o.h.) 

(Foto: Jørgen A. Pedersen.) 

Det er så utrolig meget underholdning i dyrene. På skiturene om 
vinteren kan en gå og se på spor. Der har en harepus svinset omkring. 
Der har et ekorn sprunget fra tre til tre. Her er orrfuglens natteleie, 
og der har den gått og nappet knopper og lyng. Der borte har reven 
lusket sine kronglete veier, her en røyskatt. Elg og rådyr har ristet 
sine runer i snØen, mus trippet mellom tuene, gnagd på en gren. Hele 
vinterens dyreliv utfolder seg i spor og hieroglyfer som kan leses og 
tydes som en åpen bok, bare en vil legge merke til det. 

Om våren kommer trekkfuglene, den ene etter den andre, knop
pene spretter, tiuren spiller i de dype skoger, orrfuglen på myrer og 
tjern. Rugda trekker, frosk og padder kvekker i pyttene, uglene tuter 
om kveldene. På de bare lyngrabbene mellom snøflekkene løper fir
firslen på jakt etter intekter, og i de syd vendte urene kommer hogg
ormen fram utpå dagen for å slikke sol, gjerne 3-4 sammen. Langs is
kanten i vannene rundt byen går gjedda inn på oversvømmet gras
mark og gyter. All verdens små kryp og insekter våkner til liv og 
aktivitet, i vann, på land, i lufta, i sjøen. En liten introduksjon - og 
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alt dette dyreliv er ditt. Det er rundt oss overalt. Du har bare ikke sett 
det før. Men det er så utrolig underholdende når en først begynner å 
legge merke til det. 

Det er dette som vi ser som vår oppgave, å gjøre alt dette kjent og 
tilgjengelig for dem som bryr seg om det.» 

Pionerenes iver og vilje til å dele med andre det utbytte man får ved å 
dyrke interessen for zoologi merker vi gjennom det de skrev i FAUNA. 
Denne interessen er det som nå 25 år senere ut fra økologiske aspekter gjør 
det klart for oss at de farer som dels overbefolkning og dels vårt effektive 
ressursforbruk utgjør for dyrelivet, også truer oss selv. 

NZF-pionerenes motto «Få øynene oPP!» gjelder også idag, men nå må 
vi føye til: »- og gjør noe før det er for sent». 

Medlemmer 

Det aller første året løp medlemstallet som nevnt opp til omtrent 150, 
men steg derpå langsommere til omkring 700 de neste seks år. En svak 
periode fulgte helt til vi i 1966, på tyve år, hadde samlet lOOO medlem
mer. De siste fem årene ga imidlertid en drastisk endring. Medlemstallet ble 

, nemlig mer en fordoblet. 

Idag på 25 års-dagen er vi alt i alt 2129 medlemmer i Norsk Zoologisk 
Forening. 

Norsk Zoologisk Forening har medlemmer over hele landet og i utlan
det, både profesjonelle og amatører. Foruten private har vi også biblioteker, 
aviser, skoler, høgskoler, universiteter og forskningsinstitutter som medlem
mer. Disse ønsker også på denne måten å fØlge med i hva som foregår på 
det zoologiske omådet i Norge. 

Lister over samtlige medlemmer ble publisert i FAUNA i 1950 og 1955. 

Arsmøtene i NZF har som regel vært i Oslo, men i 1948 og 1954 var de 
i Bergen, i 1967 i Kristiansand og endelig i 1970 i As. Arsmøtet 1956 dis
kuterte behovet for en fugleseksjon av NZF og det førte til qannelsen av 
Norsk Ornitologisk Forening. 

Valgkomiteen ble nedsatt på årsmØtet, 5. mars 1964, hvor den straks 
trådte i funksjon og den har bestått uendret siden. 

Tillitsverv. Et av de første årsmøtene bestemte at fagzoologer ikke skulle 
få dominere foreningen. Det har da også i årenes løp vært en lang rekke 
zoologiinteresserte med forskjellig bakgrunn som på frivillig basis har hatt 
tildels meget krevende verv i forbindelse med anstrengelsene for å etterleve 
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NORSK ZOOLOGISK FORENING I 25 ÅR 

Norsk Zoologisk Forenings formålsparagraf. Likevel må det sies at det i de 
senere år i økende grad har vært fagzoologer i finne i styre, arbeidsutvalg 
og komiteer. 

På en dag som denne er det grunn til å sende alle som i disse 25 år har 
gjort en innsats for foreningen en takknemlig tanke. 

Lokalavdelinger 

Det var som nevnt hele tiden meningen at landsforeningen, NZF, skulle 
ha lokalavdelinger ut over i landet. Disse skulle være foreningens utførende 
organer, hvor kontakten ble sluttet mellom zoologiinteresserte av ulik alder 
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Peter Valeur «er» nesten en bever når han forteller om dyrets adferd på stedet hvor et tre 
nettopp er felt av bever. (Foto: Jørgen A. Pedersen.) 

og utdannelse og mellom dem og dyrelivet ved møter og ekskursjoner. 
I NZF's vedtekter finner vi i § 5: 

Medlemmer kan slutte seg sammen til lokahlvdelinger. Vedtektene for disse må 
godkjennes av hovedforeningens styre. Beretningen og regnskap bør ved årsskiftet 
innsendes til styret. Lokalavdelingene bærer sine egne utgifter. - Om nødvendig 
kan det unntaksvis søkes om refusjon av mindre utleggsregninger til driften. Like
ledes kan det søkes om økonomisk støtte til spesielle formål. - Arbeidsurvalget 
avgjør saken. 

Oslo-avdelingen ble som den første stiftet allerede 2. mai 1947. Etter en 
pause på 13 år fulgte så: Trondheim 1960, Halden 1962, Bergen 1963, 
Kristiansand 1964, Tromsø og As 1967, Sunndal 1968, Harstad, Kongs
vinger og Volda 1969 og endelig Grenland-, Rana-, Valdres- og Verran
avdelingene i 1970. 
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Et par av de første er for tiden sovnet inn - kanskje ikke så meget av 
mangel på interesse som av mangel på ledere. Likevel kan vi nå på 25 års
dagen regne med 13 aktive lokalavdelinger som gjør en stor innsats for å 
etterleve NZF's formålsparagraf. Flere steder har vi imidlertid medlemmer 
som arbeider sammen helt uformelt i kontakt med hovedforeningen som 
f.eks. «Tretten-klttbben». I lengere tid har Ragnar Syvertsen arbeidet med 
å opprette en lokalavdeling i TØnsberg og vår mann i Trondheim er Jon
Arne Sneli. 

Etablerte lokalavdelinger av NZF *, og steder hvor medlemmer av NZF arbeider for 
å opprette lokalavdelinger fr. 
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Økonomi 

I mange år har NZF slitt med finansielle problemer tross all frivillig inn
sats og gaver som ikke kan påskjønnes nok. 

En pengegave fra familien Sven Oftedal f.eks. ble en uvurderlig hjelp i 
starten. Likevel steg driftsutgiftene sterkere enn kontingentinngangen. Etter 
fem år var NZF's samlete driftsutgifter ca. kr. 5000 og etter ti år kr. 10 000. 
For året 1970 var utgiftene imidlertid øket til kr. 60842,41 og det er ingen 
grunn til å tro at de blir mindre i år. Økningen i medlemstallet har likevel 
bidradd vesentlig til å bedre økonomien. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråd har siden 1950 årlig bevilget 
støtte til trykningsutgifter. Uten denne hjelpen kunne FAUNA ikke ha 
kommet ut i det omfang som tidsskriftet har hatt, så vi har all grunn til 
å være takknemlige for den økonomiske støtten fra NAVF. 

Revisjon. FØr hvert årsmØte har de skiftende kasserere i styret fått sine 
regnskaper omhyggelig gjennomgått; de første årene av valgte revisorer og 
senere aven valgt regnskapskomite. Her har vi hatt en gledelig kontinuitet. 
Ett av våre medlemmer har skjøttet sitt verv helt fra starten og uavbrutt 
gjennom alle 25 år. 

Boltiten er ikke redd mennesker. (Foto: Martin T. Anfinnsen.) 
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Aktiviteter 

I vedtektenes § 2 står det at formålet med NZF søkes oppnådd blant 
annet ved: 

a) å holde møter med foredrag og diskusjoner, 
b) kurs og ekskursjoner, 
c) utgivelse av publikasjoner. 

Foredrag og film har gjerne i hovedforeningen vært ~nyttet til årsmØte~e, 
men det er i årenes løp i lokalavdelingene holdt tallnke foredrag med fll-
mer og lysbilder. ... 

Kurskomiteen ble dannet i 1967 og har slden gjennom rundsknv og 
foreningsmeddelelser forsøkt å få fart i studievirksomheten innen .NZF. De~ 
er holdt en rekke kurs i ornitologi, entomologi og naturvern. Slstnevnte 1 

forbindelse med utstillinger i Harstad og As, hvor også en permanent natur-
sti ble anlagt i Naturvernåret 1970. . 

Kurser i zoologisk prepareringsteknikk har tidligere vært holdt 1 Oslo, 
og NZF har forsøkt å henlede oppmerksomheten på andre kurs ~om f.e~s. 
«Sommerkurs i zoologi» som avholdtes i Studentersamfunnets Frmndervls
ning rundt om i landet. 

I forbindelse med en studieplanring, «Mennesket i Naturen. og samtidig med NZF's års
møte i Naturvernåret 1970 arrangerte Ås-avd. en utstilling. (Foto: Jens Ladehaug.) 
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VELKOMMEN TIL 

Krykkjekoloniene. 
(Foto: Jørgen A. Pedersen. ) 

NZF-eksku~sjon i samarbeid med Oslo Undervannsklubb til Oslo Universitets biologiske 
stasJon, Drøbak, hvor dyreliv i fjorden ble studert. (Foto: A. W. Martinsen.) 
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Norske 4H studieforbund ble dannet i 1961 ved et samarbeid av 10 orga
nisasjoner, hvoriblant NZF. Hensikten er å stimulere studiearbeidet i med
lemsorganisasjonene når det gjelder naturvitenskapelige emner. 

Kontaktmenn, dvs. fagzoologer som besvarer spørsmål innen hvert sitt 
område, ble utpekt i 1958. Praksis har imidlertid vist at en slik institusjon 
er overflødig. Zoologi-interesserte som uten hell har søkt svar på sine spØrs
mål i tilgjengelige bøker, har vendt seg direkte til NZF, hvor man har gjort 
sitt beste for å finne de rette svar - eller de rette til å svare. 

Ekskurs;onskomiteen trådte i virksomhet i 1969 og har siden hvert år 
arrangert en ekskursjon til fugleøya Runde, med innen- og utenlandske 
medlemmer - hver gang meget vellykket. - Ekskursjoner har ellers vært 
lagt til årsmøtene, men i 1964 avviklet NZF en 5-dagers ekskursjon til 
Håøya i Oslofjorden. Tallrike ekskursjoner har det vært årlig rundt om i 
lokalavdelingene. 

FAUNA 
Helt fra starten var man klar over at langt fra alle kunne bli med i en 

lokalavdeling. Et annet viktig bindeledd måtte derfor bli foreningens eget 
tidsskrift, og det første hefte kom allerede i 1948. 

Dette tidsskrift, som kom til å hete FAUNA, skal gi uttrykk for alt det 
som vi vil med NZF: 

«Fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning, øke det alminne
lige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt til dets utforskning» 

slik det først ble formulert i formålsparagrafen. 
Hensikten med FAUNA er også å binde oss sammen og å gi foreningens 

medlemmer over hele landet og i utlandet valuta for kontingenten ved å 
bringe artikler om dyreliv og aktuelle zoologiske spørsmål. FAUNA skal 
være medlemmenes eget tidsskrift, og spaltene skal være åpne for artikler 
og notiser som kvalitetsmessig holder mål og som er i samsvar med formåls
paragrafen. Dessuten finner vi her bokanmeldelser og foreningsmeddelelser 
- også fra lokalavdelingene. Man kan også med rette si at de fire redak
tørene har hatt for øye at det i tidsskriftet skulle være mer om zoologi enn 
om zoologer. 

De første fem årene økte årgangene fra 124 til 200 sider, men så fulgte 
en lang periode da sidetallet svingte omkring 150. Det var først i 1966 at 
vi igjen kom over 200 sider, og da ble samtidig forsiden endret, idet den ble 
prydet med et helsides foto. En helt ny forside lay-out i svart og hvit ble 
introdusert i 1968. Fra 1970 har vi hatt nytt trykkeri og samtidig pranger 
et fargefoto på forsiden, mens årgangene nå er på over 300 sider. 
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FAUNA's forside: Fra «? » til fargefoto! 25 års utvikling. (Foto: Viktor Eliassen.) 

De 24 årganger utgjør idag en imponerende rekke i bokreolen - kan
skje i slike plastpermer som foreningen har fått laget spesielt for FAUNA. 
Her er tallri~e artikler om norsk dyreliv og aktuelle zoologiske spØrsmål, 
og fortsatt vIl det vel være det eneste som en del medlemmer direkte har 
igjen for ko~tingenten til tross for at økende urbanisering er med på å legge 
forholdene tIl rette for opprettelse av ennå flere lokalavdelinger. 

Økningen i NZF's medlemstall og i FAUNA's sidetall kan vi bl.a. også ta 
som indik.asjon på at de fire redaktører har holdt rett kurs og at de sammen 
med utalltge bedragsytere har gjort en fin innsats. 
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Indeks. Denne store mengde av populærvitenskapelig stoff om norsk 
fauna er imidlertid noe vanskelig å slå opp i og således vanskelig å dra full 
nytte av. Indeks til smånotiser i årgang 1-9 ble riktignok publisert i 1956, 
og til hver årgang foreligger en samlet innholdsfortegnelse. Det er imidler
tid gjort et meget betydelig forberedende arbeid for å videreføre indeksen. 

Indekskomiteen fra 1966 har fremlagt en detaljert plan for fullførelsen 
av oppslagslister for de første tyve årganger. 

Prisoppgaver i zoologi for skoleungdom ble satt opp i 1950 og følgende 
år. Noen premierte besvarelser ble publisert i FAUNA, men tilslutningen 
ble slett ikke som man ønsket. 

NZF's bibliotek ble opprettet i 1949 for at medlemmene skulle kunne 
låne zoologisk litteratur fra foreningen. - I tidens løp har en del innen- og 
utenlandske foreninger sendt oss sitt tidsskrift i bytte med FAUNA. - Bib
lioteket var imidlertid vanskelig tilgjengelig og lite brukt. 

I 1966 ble det besluttet å deponere eldre årganger ved zoologiske mu
seer mot at disse betaler kommende årganger med en medlemskontingent 
til NZF for hver bytteforbindelse. Styret håpet da at flest mulig inter
esserte således fikk bedre adgang til tidsskriftene . 

Liste over zoologilitteratur for amatører ble publisert i FAUNA i 1958. 
Oversikt over aktuelle zoologiske forskningsprogrammer ble i 1965 pub

lisert i FAUNA. Herav fremgikk hvilke fugle- og pattedyrarter som en del 
norske zoologer arbeider med. I 1967 og i 1970 kom imidlertid oversikter 
som omfattet alle dyregrupper, men ikke husdyr, hvorav bare bie- og tam
reinundersøkelser var med. 

Norske dyrenavn 

Navnekomiteen ble vår første fagkomite. Etter forslag fra Norges Peda
gogiske Landslag ble Norsk Zoologisk Forenings navnekomite dannet alle
rede den 18. april 1947 som det første av NZF's tiltak på landsbasis. Pro
blemet var å få samlet, ordnet og revidert norske dyrenavn. Målet var å gi 
ut lister med anbefalte navn for derved med tiden å oppnå ensartethet i 
navnebruk, ikke bare i skole og lærebøker, men i alle publikasjoner. 

Etter en stor og prisverdig innsats utkom listen «Norske dyrenavn. A. 
Virveldyr» i 1961. 

Fuglenavnkomiteen ble nedsatt i 1952, og den ydet sitt rosverdige bidrag 
til virveldyrnavnelisten. Den har imidlertid fortsatt arbeidet, ikke alene med 
å fastsette norske navn for nye fuglearter og -raser som kommer til, men 
også som den instans som godkjenner eller forkaster publisering av obser
vasjoner av sjeldne fugler når det ikke fins tilstrekkelig bevis, i Norsk 
Ornitologisk Forening såvel som for NZF. 

Insektnavnkomiteen ble oppnevnt av Norsk entomologisk forening i 
1962. NZF hadde oppfordret NEF til å utarbeide en navneliste over trache
ater, og NEF påtok seg den oppgave å samle og revidere norske navn på 
insekter og edderkoppdyr som forekommer i Norge. 
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Komiteen utførte et meget omfattende og beundringsverdig arbeid med 
«Norske dyrenavn, med tilhørende vitenskapelige navn. B. Insekter og 
edderkoppdyr» som ble utgitt i 1968. 

Insektnavnkomiteen fortsetter arbeider med å samle og ordne nye norske 
navn på insekter og edderkoppdyr. Liste B er utsolgt for tiden. 

Navnekomiteen arbeider videre med sikte på en revisjon av liste A og B 
og med sikte på å gi ut lister for de resterende dyregrupper. 

Andre komiteer o.a. 

Biocidkomiteen ble dannet 11. juni 1964 for å stimulere til mer omfattende 
undersøkelser omkring de problemer som spredning av giftstoffer i naturen 
skaper. I første omgang var det de skader som bruken av pesticider utilsiktet 
kan påføre vår flora, fauna og oss selv, som kom i søkelyset. 

Komiteens første rapport, «Kartlegging vedrørende bruk og kontroll av 
kjemiske bekjempningsmidler», forelå 6. juni 1966. Den ble sendt de an
svarlige myndigheter og publisert blant annet i FAUNA 1966 hefte 3. Rap
porten har vært til vurdering i Landbruksdepartementets råd for veterinær
medisin, plantevernmidler og formidler m.m. Komiteen har intet berettet 
om sitt eventuelle virke de siste par år. 

Naturstellkomiteen ble dannet i ] 966 og avga allerede januar 1967 en 
grundig uttalelse om virkningene på dyrelivet aven planlagt senkning av 
Borrevann. Denne komiteen tar seg av naturvernsaker som NZF får tilsendt 
til behandling eller den tar opp saker på eget initiativ. En rekke saker er 
behandlet i tidens løp. 

Sammen med Norsk botanisk forening henstilte NZF allerede i 1950 til 
styresmaktene at skogen i Øvre Pa svik måtte bli fredet. I 1966 sluttet NZF 
seg til protesten mot regulering av Femunden. Vi deltok også i forhandlin
ger om dannelsen aven «Naturvernring», dvs. et samarbeidsorgan for lands
omfattende organisasjoner som har Norges natur som interesseområde. 

Etter innbydelse har vi oppnevnt et medlem til Norges Naturvernfor-
bunds faglige råd. ' 

Faunaregistrering organisert av NZF ble drøftet så tidlig som på års
møtet i 1949 og ofte senere. Med beklagelse har foreningen måttet med
dele naturvernfolk, regionalplanleggere mJl. at NZF ikke kan påta seg 
registrering av dyrelivet i ønskete områder. Lokalavdelingene arbeider imid
lertid nesten alle med faunaregistrering og mange har opprettet faunakarto
teker for distriktet. 

NZF-emblem er det utarbeidet forslag til. I 1969 ble utgitt en folder 
med orientering om foreningen og med en tegning aven lemengruppe på 
forsiden. Denne tegning er også å finne på plakater og diplomer, som di
stribueres tillokal-avdeligene. 
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Avslutning 

Forsøker vi nå å gjøre opp status, idet vi går ut fra de mål som pionerene 
satte seg for 25 år siden og finner ut hvor meget som er nådd og om det har 
skjedd en utvikling, så vil vi gledelig nok se at takket være en idealistisk 
innsats fra medlemmene er formålsparagrafen virkelig etterlevd. Stadig 
flere betydningsfulle aktiviteter og krevende oppgaver er blitt tatt opp. 

Men bildet er ikke bare lyst. NZF har i noen grad bidradd til å føre sam
men fagzoologer og amatører. Likevel mener mange at foreningen har svik
tet på dette punkt, enten det skyldes møtetretthet, ledermangel, konkurranse 
fra TV eller annet. 

Kontakten mellom NZF's medlemmer skapes imidlertid ikke uteluk
kende av tidsskrift, foredragsholdere og ekskursjonsledere. Hvert eneste 
medlem må gå positivt inn for å utnytte de muligheter til kontakt som er 
skapt ved dannelsen av foreningen. Blir det gjort, vil NZF både innad og 
utad fylle sin oppgave på en bedre måte, slik at vi kan gå en enda mer gi
vende fremtid i møte. 

Behovet for Norsk zoologisk forening er klart i og med at vår livskraf
tige forening idag fyller 25 år og kan se tilbake på en positiv utvikling -
de siste årene med en drastisk øking av medlemstallet. NZF har en misjon. 
Ved å samle og å gi informasjon om dyr og dyreliv kan vi forene stadig 
flere interesserte. Disse vil forstå at vår natur har en begrenset evne til å 
møte alle de krav som stilles til den, slik at vi kan forenes om å verne dyre
livet - og dermed oss selv. 

Fremtidsperspektivet for Norsk zoologisk forening er derfor lovende, en 
forening som vil få stadig økende tilslutning fordi dens mål er viktige i en 
tid da natur og dyreliv er i rampelyset som aldri før. 

LYKKE TIL! 
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Norsk fauna i «Fauna» gjennom 25 år 

Foredrag holdt på festmøte i anledning av Norsk Zoologisk Forenings 
25 års jubileum. 

ROLF VIK 

Da «Fauna» kom med sitt første hefte i februar 1948, hadde Norge hatt 
en land fauna i minst 10 000 år. «Elg og damsnegl levde i LØten for 8000 
år siden,» sier Jan Økland i Fauna nr. 190966/ 15).*) I havet utenfor vår 
kyst var det selv under istiden like fullt av liv som vi idag finner ved Nord
øst-Grønland, Svalbard og Novaja-Semlja. Det som kunne finne livberging 
på land langs kystene var vel rent arktiske dyreformer slik Hjalmar Broch 
skrev om i artikkelen «Norges dyreverden» (1961 / 1). 

Men Norges dyreliv har aldri i noen tidsepoke holdt seg konstant hverken 
når det gjelder arts- eller individantall. Klimatiske endringer har hatt inn
virkning på vegetasjonen som igjen danner livsgrunnlaget for hele vår 
fauna. Og mennesket som kom rett i helene på de innvandrende større pat
tedyr, som f.eks. reinen, har gjennom tidene hatt en økende innflytelse på 
dyrelivet. For de fleste arter har dette samliv vært negativt, hva enten de 
ble etterstrebt, eller menneskene reduserte deres livsmuligheter ved end
ring av miljøet. Dette gjelder særlig de matnyttige dyr, men også de fleste 
av våre konkurrenter, som rovdyr og skadegjørere på avling og forråd . 
Andre har imidlertid fått bedret sine kår betraktelig gjennom menneskers 
aktivitet. Det gjelder f.eks. rev, rotter, mus, spurv, kråker og måker, for ikke 
å nevne alle de virvelløse dyr som profiterer på monokulturer i landbruket. 
Noen arter har vi frivillig eller ufrivillig importert i årenes løp. Dette har 
Aage Wildhagen behandlet i artikkelen «Om forsøk på innplanting av 
fremmede pattedyrarter i Norge» 0949 / 11) og Hjalmar Broch i «Inn
vandring, import og faunaforskyvninger» (1955 /63). 

Hvis naturen i landet vårt hadde fått utvikle seg uten menneskelige inn
grep, ville imidlertid faunaen på landjorden vært vesentlig arts fattigere enn 
den er idag. Svære gran- og furuskoger ville ha dekket alle områder som 
ga grobunn for barskogvekst fra havet til skoggrensen. LØvskogen ville i 

-) (årstall/sidene.) 
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Fig. 1 
Tre voksne moskusokser på jernbanelinjen på Dovrefjell (1971/105). 

det vesentlige ha innskrenket seg til bjørk og vier over barskoggrensen og 
til osp, hassel og or i lavereliggende strøk, hvor jordsmonnet ikke egnet seg 
for gran og furu. Vår felling av skog for å gi plass til åker, eng og beiter, 
for å skaffe trevirke til redskap, hus, brensel og båtbygging, og vår utnyt
telse særlig av fjell-områder til beitemark, har frembragt et annet bilde. 
Ved dessuten å innføre en rekke planteslag som ikke har funnet veien hit 
selv, har vi skapt landskapstyper og et stort utvalg av miljøer som har gjort 
det mulig for langt flere dyrearter å finne egnete tilholdssteder enn en 
uberørt natur ville ha gitt. Lerke og åkerrikse ville sannsynligvis aldri ha 
kommet inn i landet vårt uten åkerbruket. Heller ikke hettemåken og tyr
kerdua ville ha funnet forholdene her særlig tiltrekkende. En rekke insekt
arter som er næringsgrunnlag for høyere organismer knyttet til lØvskogen 
og kulturlandskapet, ville ha manglet, og dermed ville noen av våre nå
værende småfugler uteblitt. ForelØpig er det neppe tvilsomt at vår aktivitet 
i norsk natur har bidratt positivt når det gjelder å skape livsgrunnlag for 
mange arter. Fra istiden og til idag er det - såvidt vi vet - bare geirfuglen, 
klippedua og nå kanskje ulven av høyere dyr som vi har gjort forholdene 
helt umulige for. At den generelle forgiftning og forurensning av hele vårt 
livsmiljø som i aksellerende grad skjer i vår tid, kan bidra til en betydelig 
endring av disse forhold på kort tid, er et annet stort og alvorlig tema, som 
er blitt behandlet av flere forfattere opp gjennom årene. Særlig må her 
fremheves Ernst FØyns artikkel: «Sprangsjikt, oksygenminima og sperre
flater for fisk» (1958 / 121), Jan Økland: «Om forsuring av vassdrag og 
betydningen av surhetsgraden (pH) for fiskens næringsdyr i ferskvann» 
(1969 / 140) og «Dyreliv i våre vassdrag og naturvern» (1967/117), Barth 
og Mysteruds om: «Bruk av giftstoffer i naturen» (1964 / 49) og Odd LØnø's 
om «Radioaktivt nedfall i subarktiske økosystemer» (1970/ 157). I denne 
sammenheng bør også nevnes dannelsen av Norsk zoologisk forenings bio-
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eidkomite i 1964, som allerede i 1966 offentliggjorde: «Kartlegging ved
rørende bruk og kontroll av kjemiske bekjempningsmidler i Norge» 
(1966 / 121). 

Vanligvis tenker vi ikke på at endringer i vår fauna skjer raskt. For oss 
mennesker fortoner 10000 år seg som meget, og når utviklingen av vår 
fauna har tatt så lang tid, vil vi vel ikke merke så meget til endringer over 
en kort tidsperiode som 24-25 år. Imidlertid skjer negative ting med vår 
fauna relativt raskt i vår tid. Men samtidig kan det innenfor en slik kort 
periode ~lje så positive endringer for en art at den underlegger seg omtrent 
alle egnete områder i landet vårt i løpet av et kort tidsrom. Tyrkerdua er 
et slikt eksempel, og dens innvandring og ekspansjon i landet vårt er fulgt 
fra år til år i «Fauna»s spalter fra Holger Holgersen første gang rappor
terte «Tyrkerdue i Stavanger og Sunnhordland» i 1955 (1955 / 29). Den 
første duen ble sett av Holgersen i Stavanger 27. desember 1954. Så ble den 
sett i Vestfold av Olav Hagelund i pinsen 1956 (1956 / 103). Holger
sen kommenterer de første funn i en ny artikkel i «Fauna» 1956 
(1956 / 139) og påpeker at de første innvandrere er forsvunnet igjen fra 

Fig. 3 
Rugende tyrkerdue i Oslo 1%3 (1%3/118). 
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Stavanger etter mislykket hekkeforsøk. Møller og Vegge finner duen igjen 
på Lista i mai 1957 (1957 / 80). Barth beskriver de første konkrete redefunn 
fra Oslo i 1962 (1963 / ll8). I Barth's anmeldelse av Eugeniusz Novak's 
bok: «Die Tiirkentaube» summeres til slutt opp tyrkerduas staus frem til 
1966 hvor funn i Bodø er tatt med (1966 / 46). Også havsulas, havhestens 
og knoppsvanens fremmarsj som ruge fugl er blitt fulgt med oppmerksom
het gjennom en rekke artikler og smånotiser. 

Alle feltorienterte zoologiinteresserte synes det er morsomt å kunne på
vise nye arter for Norge eller finne ut at dyr som allerede regnes til vår 
fauna, har utvidet sitt yngleområde, sitt areal. Når det gjelder lite iØyne
fallende dyr eller dyr som bare finns på meget begrensete områder, må vi 
være klar over at iakttagelsen ikke alltid angir noe nytt når det gjelder 
dyrenes forekomst. Det er ofte bare registreringen som er ny. Grunnen til at 
de ikke er angitt her i landet vårt i det hele tatt, eller fra de lokaliteter vi 
oppgir som nye, kan være at dyrene tidligere er oversett. At vi har hatt en 
betydelig økning i «nye arter» for Norge eller at enkelte synes mer utbredt 
enn tidligere antatt, kan henge sammen med at vi har fått mange flere 
observatører. Samtidig har «Fauna» og andre zoologiske tidsskrifter gjort 
det lettere å få publisert de nye observasjoner. Dette har sikkert bidratt til 
at de enkelte funn er blitt mer alment kjent enn tilfelle hadde vært med 
bare angivelse i lokalaviser og lignende. Her blir notisene lett oversett av 
fagzoologene, som nokså strengt bør holde seg til publiseringer i fagtids
skrifter når det dreier seg om pålitelige fakta. 

Som naturlig kan være, er det fugl og fisk som hyppigst blir registrert som 
nye for landet eller for forskjellige områder. Fuglene er det flertallet av 
friluftsfolk legger merke til, og med vår jaktlov, som gir anledning til å 
skyte det som ikke er spesielt angitt fredet, kan alt «som er annerledes» 

Fig. 4 
Dvergspissmus og det første individ av liten dvergspissmus fra Norge (1968/123). 

239 



Fig. 5 
Utstoppet mårhund fra Japan (1964/181). 

bli knallet ned for å tilfredsstille nysgjerrigheten. Slik ble den første re
presentant for Pallas' havørn i Vest-Europa, skutt på Sundvollen ved Tyri
fjorden 7. juli 1949, kjent for forskerne gjennom Hj. M.-K. Lunds artikkel 
i «Fauna» 1950 i serien «Nytt fra Universitetets zoologiske museum, Oslo» 
(1950/100). I denne serien er foruten jomfrutranen (1967/24) av fugler, 
også rapportert to nye arter pattedyr: Lappspissmus (1968/116) og liten 
dvergspissmus (1968/123), fem fiskearter: Villsvinfisk (Capros aper (L» 
(1951 / 117), taggknurr (1962/108), spansk håkjering (1963/78), sand
smett (1963 / 78), hvitfinnet steinulke (1969 / 47) og en bastard mellom 
brasme og mort beskrevet som nye for Norge. Av evertebrater er det i 
serien omtalt førstegangsfunn av sepiaen (Sepia officinalis L) (1969/281), 
landplanarien (Bipalium kewense) (1969/285) og syv loppearter fra svaler 
(1967 / 168). 

I serien «Nytt fra Stavanger museum» finner vi førstegangsobservisjoner 
av mellomskarv (1949 / 82) og storøyet havkaruss, eller okseøyefisk, som 
den kalles i navnelisten (195 O / 37). 

Forøvrig angir en rekke artikler og smånotiser fra hele landet første
gangsobservasjoner og funn av dyr. Særlig interessant er det å fØlge utvik
lingen når det gjelder fugler som først iakttas eller fins som enkeltindivider 
eller under trekk, til de første rede funn blir gjort, som angir at arten kan 
regne Norge med til sitt areal. Dette gjelder f.eks. knoppsvane (1963/10), 
isfugl (1962/172), vierspurv (1953/70) og stillits (1953/153). Den 
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samme spennende fØljetong har vi hatt når det gjelder bisamrotta, som man 
ventet skulle komme, som man mente man hadde sett, men ikke hadde be
legg for, til den endelig ble påvist i 1970 med beleggsmateriale (1970/ 297). 
Mårhunden venter vi også på (1964 1179) , og ubekreftede rykter sier at 
den er sett. Når kommer første individ som håndfast kan bestemmes? Kon
servator Pedersen ved museet i Oslo følger utviklingen med argusøyne. 
Uten at jeg kan garantere at ikke noe er uteglemt, er det ialt i «Fauna»s 
spalter offentliggjort førstegangsobservasjoner og funn av følgende antall 
dyr fordelt på dyregrupper: 

Pattedyr 3 
Fugl 13 
Fisk 10 
Blekksprut 1 
Flimmermark 2 
Igler 3 
Snegler 3 
Muslinger 1 
Monogene ikter 3 
Digene ikter 1 
Mosdyr 1 
Midd 3 
Insekter 13 

I alt 57 

Når vi da vet at vi har sØstertidsskrifter som «Sterna» som tar en vesent
lig del av fugleobservasjonene, «Norsk entomologisk tidsskrift» for insek
tene,. og ~t både Bergen, Trondheim og Tromsø har årsberetninger og egne 
pubhkasJoner som tar med nye funn, må vi vel kunne si at «Fauna» har 
torgført en meget vesentlig del av nyoppdagelsene i de siste 25 år. 

Men i «Fauna» har vi selvsagt ikke vært interessert spesielt i å få tak i 
første~angsobservasjoner. For kjennskapet til vår fauna er registreringer 
s~m VIser fakt~s~e ~n?ringer lan~ vi.ktigere enn observasjoner av tilfeldige 
gJe~ter o.g stre~flO~lvlder. Først nar .1Oteressen for den lokale og regionale 
regIstrerlOg bhr sa stor at observaSjonene får systematisk- og en grad av 
permanent karakter, bidrar opplysningene til et kjennskap om vår fauna 
som vi kan anvende i overvåkingen av hva som skjer med vår dyreverden på 
~ortere 0$ lengere sikt. Jeg har n~vnt hvordan tyrkerduas- og knoppsvanens 
lOnvandrlOg er fulgt skntt for skntt. De truede større dyrearters forhold blir 
også ~elyst slik som for bjørnen, som Nybø (1952 / 177), Vik (1967 / 229) 
og Wlkan (1970 / 85) har skrevet om og isbjørnen hvor Lønø's (1957 / 65) 
og Larsens (1966 / 173) informative artikler er av største interesse i disku
sjonen om artens besvarelse. Gaupa, jerven, Ørnene og moskusfeet har også 
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Fig. 6 
Pasvikbjørnens endeligt (1970/99) . 

fått spalteplass ved artikler skrevet av Wildhagen (1951/57), Heimbeck 
(1951 / 191), Barth (1954/ 31, 1969/ 33), Myrberget (1957 / 55), Myrber
get, Groven og Myhre (1969 / 237) og Alendal (1971 / 96 og 101). 

Brun, Lid og Lund har en artikkel om: «Hvalross, Odobenus rosmarus, 
på Norskekysten» (1968 / 7) med en appell til presse, lensmenn og skole
folk om å spre opplysning om at dyret er totalfredet hos oss. 

Helt fra starten av i 1948 har en vesentlig del av stoffet i «Fauna» vært av 
faunistisk natur. Disse registreringer av dyr fra bestemte geografiske om
råder har forskjellig karakter. Noen artikler tar for seg enkelte dyrs fore
komst i et avgrenset område, slik som Helen Rosts «Elveperlemuslingen, 
(Margaritifera margaritifere L) i Nord-Norge» (1952 / 33), A. T. Gisvolds: 
« Haver ten, (Haliehoents grypus)» (1953 / 87), K. Krog: «Vidjespurven, 
(Emberiza rutiea Pall) i Lierne, Nord-Trøndelag» (1953 / 70) og]. Ander
sens: «Utbredelse av firfirsle, Laeerta vivipara, i Troms fylke» (1971 / 38), 
for å nevne noen eksempler. Andre tar for seg en enkelt arts utbredelse i 
hele landet vårt. Som eksempler kan nevnes Wildhagens artikkel i nr. 1 om 
«Minken (Mustelta vison Schreb) i Norge» (1948 / 107), Aune og Myrber
gets: «Grevlingens, Meles meles, nåværende utbredelse i Norge» (1969/27) 
og P. Bergans «Tøffelsneglen i Norge» (1969 / 275). 
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Fig. 7 
En isbjørn som jages av skip i drivisen (1966/1 78). 
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Fig. 8 
Hvalrossen fra Apenvik i Varangerfjorden (1%8/15). 

Men storparten av artiklene er bidrag til vår kunnskap om større deler 
av faunaen i et område. Her startet S. SØmme med «Fuglefaunaen på Otter
øy i Ytre Romsdal» allerede i første hefte i første årgang (1948 / 41), og 
Edvard Holt fulgte opp i det neste hefte med «Dyrelivet på KarlSØY -
eventyrlandet på 70 o N» (1948 / 92).1 siste hefte i år 1971 beskrives «Fugle
faunaen på strekningen Nordkapp-VardØ, Norges og Europas værhardeste 
kyststrøk» av Hj. Larsen (1971 / 157). 

For ingen lokaliteter har disse faunistiske undersøkelser vært mer syste
matisk utført enn for Runde. Siden M. Anfinnsen - gjennom en artikkel i 
«Naturen» 1956, fikk rettet vårt blikk mot dette «sjøfugleldorado» som 
G. Lid karakteriserte øya i sin artikkel i «Fauna» 1969 (1969 / 267), har 

Fig. 9 
Skall av tøffelsnegl, tilvenstre sett fra ryggsiden og til hØyre fra buksiden (1%9/277) . 
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Fi · 10 
De bratteste del~~ av fuglefjellene . 
med Rundebranden (1%9/268). 

a~tikler og smånotiser bidratt vesentlig til det inngående kjennskap vi har 
til fuglefaunaen på denne utpost mot havet i vest. Og skal vi i kronologisk 
rekkefølge nevne dem som gjennom «Fauna»s spalter har vært aktive blir 
det: E. Brun (1962/164,1963 /84, S. Haldås (1962 / 211), G. Lid (1965 / 
177), E. Barth (1966/ 110), Myklebust og Folkestad (1967 / 32), G. Lid 
(1969 / 267) og O. Johansen (1971/145). Johansens artikkel «Runde's 
fuglefauna» er en ypperlig oppsummering av hva som er funnet i løpet av 
de siste.50 år p~ Run.de. Han sier i sin konklusjon: «Få Runde er det i løpet 
av de. siste 50 ar regIstrert med sikkerhet 161 arter og 1 rase (svartkråke). 
A v dlss~ ka? ~å 38 betrakt~s som regelmessige rugefugler. 1 tillegg har 8 
arter bhtt pavlst hekkende Iløpet av de 10 siste år .. . » Og videre: «I sam
~e tidsrom har ~ arter forsvunnet som ruge fugler og 5 arter har kommet 
tJl som mer og mmdre regelmsesige rugefugler.» 

Her er angitt endringer gjennom 50 år, det dobbelte av «Fauna»s leve
alder, men i løpet av disse siste 25 år er iallfall 3 arter forsvunnet som 

245 



Fig. 11 
Havhest med unge fotogra
fert på Runde (1969/270). 

rugefugler, nemlig vandrefalk, smålom og gulspurv, mens 8 er.kommet .til 
som nye. Det er havsule, stokkand, tyvjo, orrfugl ,vipe, strandslllpe, rødsttlk 
og kjøttmeis. 

Det er neppe tvilsomt at den tidlige påpekning av øyas rikdom på fugle
arter, også utenom dem som hører fug~efjellet til, har bidratt tiol at man 
greide å få fuglelivet på øya totalfredet 1 1957. Johansen peker pa at lærer 
Per-Steinar Myklebust har en stor del av æren for at så skjedde. Myklebust 
publiserte allerede i 1951, sammen med Fantoft også en liste over fugle-
arter på Nordfjordeid (1951 / 193). . 

En noe mer omfattende registrering av dyrelivet mer generelt ble 1 1966 
utført i Syd-Varanger av personalet fra Zoologisk museum i Oslo. En god 
del av resultatene er blitt publisert i serien: Nytt fra Universitetets zoolo
giske museum, Oslo, som nr. XVI, «Avifaunistiske iakttagelser i Syd-Varan
ger sommeren 1966» av P. Pethon (1966 / 196), nr. XXII, «Registrering av 
insekter i Syd-Varanger sommeren 1966» av Lillehammer (1967 / 189), nr. 
XXIII, «Ektoparasittiske undersøkelser på fugl og pattedyr i Syd-Varanger 
sommeren 1966» av Mehl (1967 / 195) og nr. XXIV, «Nytt funn av elve-
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niØye i Pasvik», også av Pethon (1967 / 202). Dessuten bygger «En bjørne
historie fra Øvre Pasvik» (1967/229) av Vik på materiale og beretning 
samlet på denne ekspedisjonen, og det friske materiale av lappspissmus som 
]. A. Pedersen omtaler i sin artikkel: «Lappspissmus, Sorex caecutiens, i 
Norge» (1968/ 116), skriver seg også fra Pasvikekspedisjonen. 

Parasitologiske iakttagelser er det mange av i «Fauna». A. Brinkmann jr. 
har presentert interessante funn og morsomme beretninger i serien, «Parasito
logiske notiser». Den første kom i 1950 (1950 / 140) hvor han introduserte 
serien slik: «De fleste zoologer samler seg gjennom årene opp en del mere 
eller mindre verdifulle notater over småiakttagelser, som de imidlertid 
oftest ikke får gjort noe mere med. På denne måten er sikkert mang en 
verdifull enkeltopplysning gått tapt. Dette er beklagelig nok, da det kan 
dreie seg om funn og iakttagelser som burde vært «registrert» i form aven 
notis, så at andre kunne ha nytte av den senere. Jeg skal derfor her referere 
noen av mine notater.» I 1964 hadde det igjen akkumulert seg så mange 

Fig. 12 
Havsuler på Runde 

(1%9/270) . 
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Fig. 13 
Triel, ny fugleart for Norge, skutt og utstoppet (1970/299). 

smånotater at nr. Il i serien kom (1964/ 63). Selv om Brinkmann også har 
vært aktiv i «Fauna» ved andre artikler, som «Blåskjell på strandkrabbe» 
(1956 / 128) og «Lymphocystis-syke hos skrubbe» (1962 / 63), så Redaksjo
nen gjerne at han, og flere med ham, kom med slike morsomme og infor
mative små notis-sammendrag når det er blitt en passe porsjon av dem. 

Ja, smånotisene i Fauna er verdt en spesiell omtale. Når det gjelder ut
forskningen av vår fauna, er det av største betydning at flest mulig øye
og Ørepar er i aktivitet utover «Vårt vidstrakte land» med «den lange kyst
linje». Fagzoologene greier ikke å være så allestedsnærværende som de 
måtte, hvis de skulle få frem de kunnskaper som vi bør ha om vår fauna. 
Amatørene må her inn i bildet. Forholdene i våre nordiske naboland viser 
dette til fulle. Særlig lett er det selvsagt å få amatører interessert i dyre
grupper som fugl og visse insektordener. Og her viser det seg da også at 
disse amatører kan utvikle seg til å bli de rene «proffer». Det er en rekke 
eksempler, både her hjemmefra og fra utlandet, på at noen av de sikreste 
taksonomer på visse dyregrupper er folk som aldri har hatt en dags studium 
ved en høyere biologisk utdannelsesinstitusjon. 

Skal vi derfor i landet vårt få registrert de små forandringer som skjer i 
vår fauna, må vi trekke «menigmann» inn i bildet. De fleste synes det er 
morsomt at deres små eller store funn blir omtalt i et tidsskrift. De kan 

248 

Fig. 14 + 15 
Chile-flamingo i Kurefjorden (1970/302) . 
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skrive om funnene selv, eller de kan få andre til å gjøre det, bare iakttagel
sen er verifiserbar ved beleggsmateriale som dyret selv, foto eller beskrivel
ser som angir så karakteristiske data at dyret er gjenkjennbart. Som Brink
mann sa, kan det «dreie seg om funn og iakttagelser som burde vært regi
strert i ferm aven notis, så at andre kunne ha nytte av dem senere». 

Når det gjelder å lære vår fauna å kjenne, er smånotisene viktige, og det 
er faktisk først og fremst dem som refereres i utenlandsk vitenskapelig lit
teratur som behandler arters eller dyregruppers utbredelse og forekomst. Jeg 
vil ikke her oppfordre til at man skal fabrikere flest mulig smånotiser. No
tisene må selvsagt vurderes av innsender eller redaksjonen med hensyn til 
verdi eller betydning. Dette er et ikke uvesentlig arbeid. På den annen side 
vil vi henstille til alle ikke å la være å sende inn noe som de bare antar 
«ikke har interesse». Det er ofte slik at det som ansees som en selvfØlge i en 
viss sammenheng, kan være meget interessant i en annen. Haftorn sier i 
sin N orske Fugler, 1971 på side 742 at gråspurvens utbredelse «bare er 
kjent i grove trekk» og at den «er stadig gjenstand for forandringer i ut
kantene». Selv noe så «alminnelig» som gråspurv har altså interessante, 
«nye» trekk, særlig når det gjelder langtidsobservasjoner. 

N å når vi og dyrene er under et så sterkt press fra miljøforandringer, er 
det viktig at alle har øyne og Ører åpne og rapporterer alt som kan tenkes 
å ha interesse i det enkelte tilfelle og i en større sammenheng. For å få en 
god stedsangivelse av funn som blir gjort har Zoologisk forening slått til 
lyd for å bruke UTM-systemet. E. Østbye har en utmerket redegjørelse for 
dette i hefte nr. 1, 1971. 

Fig. 16 
Rein på Syd Georgia (1%0/ 151 ). 
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Fig. 17 
Islandsand (islandsk kvinand) i strykene der Laksa renner ut av Myvatn 0971/27). 

Stort sett behandler «Fauna» vår egen fauna. Men i enkelte tilfelle tas 
det inn artikler som omhandler forhold i andre land, slik som Hagens: 
«Den høyere hvirveldyrverden i høyartkiske og hØyantarktiske områder og 
deres livsbetingelser» (1953 / 1), Skulbergs: «Vannblomst av blågrønne 
alger som årsak til forgiftning av dyr og mennesker» (1956/19), LØven
skiolds: «Snø-petrell (Pagodroma nivea) med reder i Dronning Mauds inn
land» (1960 / 20), øynes's «Tamreinen i Antarktis» (1960 / 148), Brochs: 
«Umbellulla encrinus påvist i høyantarktiske farvann» (1961 / 33) og Eng
viks: «Mfvatn, et fugleeldorado på Island» (1971 / 25). Slike artikler stilles 
det i alminnelighet det krav til at innholdet har en viss tilknytning til norsk 
fauna eller til forhold som ligner på dem vi har. 

«Fauna» har også gitt spalteplass for artikler som behandler tidligere 
tiders fauna. Mammuten er selvsagt omtalt, fordi den utvilsomt har hatt 
hjemstavnsrett her før, og muligens i perioder under siste istid. Allerede i 
1949 opptrådte den i en artikkel av Kjell Haanshuus : «Mammuten, den 
ullhårete elefanten» (1949 / 52). I 1971 har A. Heintz en oppsummering av 
alle «Mammut-funn fra Norge» (1971 / 173). 

I Zoologisk forenings lover er det tatt med en pasus i formålsparagrafen 
om at man skal bidra til å verne om dyrenes miljø. Naturvern blir en del 
av Zoologisk forenings virkefelt. Allerede lenge før dette vedtak ble tatt, 
ga Å. Jonsgård som redaktør spalteplass for artikler på dette område, som 
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f.eks.: «Sel, laks, parasitter og fredning» av R. Vik (1959 / 91), senere kom 
flere som «Fra naturvernets pionertid» av Hj. Broch (1965 / 1), «Hvalene, 
aktuelle i diskusjon om naturvern» av A. ]onsgård (1967 / 48), «Dyrelivet i 
Borrevann i faresonen» av A. Klemetsen (1967 /45), Naturstellkomiteens 
opprop: «Ta vare på Femundmarka» (1967 / l), «Dyreliv i våre vassdrag og 
naturvern» av J. 0kland( 1967 / 117), «Hva taper vi ved å utrydde dyre- og 
plantearter?» av R. Vik (1970/77), og nå i tredje hefte i 1971 Valsets til
bakeblikk på naturvernåret 1970, hvor foreningen og dens medlemmer var 
aktivt med på mange fronter. 

Til slutt vil jeg komme inn på Hj. Munthe-Kaas Lunds innsats med felt
undersøkelsesoversikter. Det er ganske klart at i et land hvor vi sitter langt 
fra hverandre og steller med våre egne ting, er det av stor betydning at vi 
får vite hva andre driver med. Det er viktig å vite hvem jeg vil ha utbytte 
av å kontakte, og at jeg ikke bruker tid på akkurat det samme som andre. 
Vi er ikke så mange i landet vårt som studerer faunaen profesjonelt at vi 
har råd til for stor overlapping. Lund tok i 1965 initiativet til en «Samord
ning av feltundersøkelser vedrørende fugl og pattedyr i Norge» (1965/89). 
Det var en liste på fire sider. I 1967 kom en ny oversikt, men nå var tit
telen: «Zoologiske feltundersøkelser i Norge 1967» (1967/249). Her var 

Fig. 18 
Rekonstruksjon av mammut (1971/174) . 
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arbeider med alle dyrearter tatt med, og listen var nå på 20 sider. Den siste 
listen kom i 1970 (1970! 44) og var på 22 sider med et tillegg på tre sider 
fra Biologisk stasjon på Espegrend ved H. BrattStrom (1970/ 225). Dette 
er ikke spennende lesning, men det er verdifull informasjon som gjør at 
kontakten mellom forskere kan bli bedre. 

Selvsagt ligger det meget mer i «å bidra til kjennskap til vår fauna» enn 
å konstatere hvilke dyr vi har i landet og hvordan deres utbredelse er. Også 
generelle og spesielle opplysninger om dyrenes fysiologi, etologi og økolo
giske forutsetninger er verdifull informasjon for dem som ønsker å kjenne 
vår fauna. Derfor er det gitt spalteplass til artikler som behandler slike 
emner. Det er i årenes løp blitt mange, og jeg kan ikke nevne alle. Jeg vil 
bare peke på det utvalg vi hadde i 23. årgang: «Har fugl en medfødt pre
datorreaksjon?» (1970 / 169) av T. Bjerke, «Blokkering av jakt hos jakt
falk» (1970 / 36) av A. O. Folkestad, «Mosdyret, Plumatella fungosa (Pal
las), økologi og taksonomi» (1970/ 122) av G. G. Raddum, «Vinterdøde
lighet hos rådyr i forhold til klima (1970/ 284) av M. Raiby og «Fettreser
ven hos svalbardreinen» (1970 / 106) av N. A. 0ritsland. I virkeligheten 
blir kunnskaper om slike grunnleggende forutsetninger for dyrenes eksi
stens nødvendige, hvis vi skal kunne ta vare på vårt dyreliv og beskytte 
det mot uheldige fØlger av våre aktiviteter. 

Fig. 21 
Bygging aven demning ved et hØyfjellsvann (1967/130). 

254 

Fig. 22 
Blokkeringssituasjon hos jagende jaktfalk (1970/37) . 

S0!ll konklusjon på overskriften tror jeg at jeg tør slå fast at norsk fauna 
er bl1t~ behandlet pent i «Fauna» i de 25 år som er gått, og samspillet mel
lom bidragsytere og de som ønsker opplysning og informasjon har jeg inn
try~k av er d<;,t ~este. Det er ~od .ti~gang på stoff, og de artikler og små
notiser s0!ll ~tar 1 «Fauna», blIr flIttig referert i norsk og internasjonal vi
tenskapelIg lItteratur. 
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SUMMARY 
NORWEGIAN FAUNA IN "FAUNA" DURING 25 YEARS 

A re', iew cf the articJes presenred in Fauna during the past 25 years. 
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Fig. 23 
Svalbardrein på vårbeite på Spitsbergen (1969/261). 

Naturvern og naturressurser 

Foredrag holdt på festmøte i anledning av Norsk Zoologisk Forenings 
25 års jubileum. 

OLAV GJÆREVOLL 

Naturvernarbeidet i Norge er ikke nytt, men det er nytt at det har fått 
en sentral plass i samfunnsdebatten. Norge fikk sin første naturfrednings
lov allerede i 1910. FØr den tid hadde enkeltpersoner reist spØrsmålet om 
nasjonalparker også i vårt land. Ordet naturvern er relativt nytt. FØr snak
ket man om naturfredning. Hos oss som i andre land var det tale om å 
frede karakteristiske deler av norsk natur mot annen utnyttelse. 

Naturfredning hadde ingen særlig appell til det norske folk. Hva er 
Norge? La meg ta med en presentasjon av landet fra et av våre ferskeste 
oppslagsverk: 

«Norge et et stort land, større enn Italia, men bare en liten del av 
landet er brukelig. Av hele arealet er 2,7 % dyrket jord, omlag ~ er 
skogbevokst. Resten er ødemark, hØyfjell, steinrØyser, berg og snø.» 

Tar vi en tur med fly over Norge, oppdager vi fort at det er noen smale 
dalfører og en kyststripe som utgjør den beboelige del av landet. Det er 
fjell og atter fjell så langt øyet kan nå. Noe av det første vi lærer i geografi
timene på skolen er at hvis vi måler vår kystlinje, kommer vi til det impo
nerende tall på 20000 km, det samme som halve jordomkretsen. I tillegg 
til dette har vi 150000 øyer. 

Når vi så tenker på at vi i dette landet ennå ikke er 4 mill. mennesker, 
er det vel i og for seg forståelig at de fleste har resonnert som så at er det 
noe Norge har nok av, så er det natur. Her er det så mye som «freder seg 
selv» at det er ganske unødvendig med spesielle fredningstiltak. Det kan 
de drive med der det er lite natur og mye folk. 

Talsmennene for naturfredning ble som regel betraktet som realitets
fjerne naturromantikere. Selvfølgelig var det naturromantiske følelser 
med i bildet. Når vi gleder oss over et vakkert stykke natur, er det ikke en 
rasjonell, men en følelsesbetont reaksjon. Men pionerene var ikke bare 
romantikere. De forstod hva norsk natur betyr som rekreasjonskilde, særlig 
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for fremtidige generasjoner. I dag kan vi trygt slå fast at de var sosiale 
realister. Mange av pionerene var naturvitenskapsmenn som kunne vurdere 
hva vår natur står for i en større sammenheng. 

Nå har økologien gitt oss ny erkjennelse. Riktignok har man lenge vi~st 
at det er et samspill mellom organismene i naturen, men jeg tror det er rik
tig å si at det er i løpet av de siste år at denne viten er blitt til allmenn er-
kjennelse. . o • 

Økologien har lært oss at mennesket sttter pa toppen aven nærmgs-
pyramide der byggesteinene for øvrig består av det mylder av store og små 
organismer i det fellesskap som heter naturen. Mennesket kan forandre, 
forstyrre, ødelegge, men det kan ikke ekskludere seg selv fra den natur det 
er en del av. 

La meg også minne om at biosfæren, livets tilholdssted, er ytterst begren
set. Det er bare det aller øverste tynne jordlag som er produktivt. De 
største trær i verden kan nå ca. 100 m opp i atmosfæren. I vann kan liv 
gå ned til de store dybder, men det er bare i de øverste vannlag at produk-
sjonen finner sted. . . 

Innen biosfæren som i virkeligheten er en meget tynn hm ne, er blO
ressursene vann, luft, jord, dyreliv og planteliv meget begrenset. Det er 
bare plantene som driver primærproduksjon gjennom fotosyntesen. Plan
tenes biomasse danner den økologiske budsjettramme for oss på denne 
klode. Den skal gi oss både det vi skal leve av og det miljø vi skal leve i. 

Det er mulig at også denne budsjettramme kan økes noe, men med de 
erfaringer en hittil har høstet, f.eks. med jordødeleggelse, tror jeg det vil 
være mest realistisk ikke å regne med det. Det vi med sikkerhet vet er at 
innenfor denne budsjettramme skal en hurtig voksende befolkning få dek
ket sine behov. Innen år 2000 skal ytterligere 3 milliarder mennesker inn i 
den økologiske budsjettramme. 

I ti-tusener av år har mennesket omformet naturen og tatt naturressursene 
i bruk. Vi vet at menneskene også har gjort dette på en ufornuftig måte slik 
at naturressurser er blitt ødelagt i stor målestokk. I Hellas er storparten av 
matjorda skyllet til havs. I siste halvdel av tretti-årene blåste jordlaget i 5 
stater i Midt-Vesten bort på grunn av feilaktig bruk. Menneskene har ut
ryddet en hel del dyrearter. For oss kan det kanskje være nok å minne om 
hva som er skjedd med hvalen i sørishavet. 

I dag er de tekniske og kjemiske mulighetene til å ødelegge langt større 
enn noensinne. Nå kan vi faktisk lage det som Rachel Carson kaller den 
tause vår, den vår da ingen fugl lenger synger. Også i vårt land har vi fått 
problemene inn på livet. Også i vårt grisgrendte, vannrike land er vannet 
kommet i faresonen. Luftstrømmene kjenner ingen landegrenser. Vår natur 
og våre naturressurser er en del av et stort felleseie. 

Det er også en annen side av samfunnsutviklingen som har bragt natur
vernet sterkere i forgrunnen. Det bringer oss tilbake til det klassiske natur
vern, til disponeringen av våre arealressurser. Urbaniseringen har skapt et 
veldig behov for å komme ut i naturen, til trivselsområdene. Samtidig øker 
også mulighetene. Lengre ferier, kortere arbeidstid, høyere realinntekter og 
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større mobilitet ved at bilen er i ferd med å bli allemannseie, har ført til at 
stadig flere kan dyrke friluftsliv og nyte naturopplevelse. Ved århundre
skiftet var den gjennomsnittlige årlige arbeidstid 3100 timer, nå ligger den 
omkring 2000 timer. En stadig større del av levestandardøkningen tas ut i 
form av fritidsgoder. I helg og ferie søker de mange ut i naturen, til kysten, 
vannet, skogen og fjellet. 

En meget viktig del av vårt trivselsgrunnlag finner vi i den natur som 
omgir oss. Det er få industrialiserte land som gir befolkningen slike mulig
heter til friluftsliv og naturopplevelse som Norge. Disse muligheter må vi 
sikre også for de kommende slekter. Nord-Europa vil utvilsomt bli Europas 
fremtidige lunge. For hver dag som går oppdager vi at de veldige «ubruke
lige» delene av vårt land i høy grad er brukelige. 

Dette fører oss over til den store kulturoppgave som går ut på å bevare 
karakteristiske og særpregete deler av norsk natur. Vi har naturtyper av 
største europeiske interesse. Naturopplevelsen er nær knyttet til rikdom
men i naturen. Skal vi kunne opprettholde denne, er det ikke nok f.eks. 
å frede en dyreart. Vi må frede dens biotop, dens livsmiljø. De fredete om
råder skal være framtidens vitenskapelige feltlaboratorier. Der skal man 
kunne avlese forandringene i naturen. De skal også spille en stor rolle i un
dervisningen, foruten at de også i mange tilfelle vil kunne tjene rekreative 
formål. 

Naturvernrådets første betydelige initiativ gjaldt en landsplan for nasjo
nalparker. I 1960 begynte vår første naturverninspektør utredningsarbei
det. Det resulterte i et forslag på 16 områder på i alt 6000 km2

, fra Hard
angervidda i sØr til Pasvik i nord. Nasjonalparkene dekker mange formål. 
De vil være av største vitenskapelig og pedagogisk verdi, de vil bidra til 
å opprettholde rikdommen i vår natur og samtidig ha en viktig sosial funk
sjon som rekreasjonsområder. 

Ikke alle disse nasjonalparker er ennå opprettet, men noen kommer i 
nærmeste framtid. Dessuten har vi for en uke siden fått en i tillegg, nemlig 
Rago i Sørfold i Nordland. 

Gjennom disse nasjonalparkene fanger man inn mange naturtyper, fjell, 
daler, elver, fosser, myr og skog. Likevel er det ikke på langt nær nok. Gjen
nom landsplaner for forskjellige typer av naturreservater forsøker en nå 
å ta vare på en del verdifulle områder. 

Spesielt i samarbeid med Direktoraett for statens skoger er et 40-tall skog
reservater opprettet, de aller fleste av disse er urskogområder med bartrær. 
En del flere vil komme etterhvert. 

Under arbeid er en landsplan for edellØvskogsreservater. Det mellom
europeiske lØvskogområdet når med sine utposter opp til Norge. De aller 
nordligste edelløvskoger finnes med andre ord hos oss. Det knytter seg 
mange vitenskapelige interesser til disse. Dessuten er de rike biotoper på 
grunn av de gunstige jordbunnsforhold som en ofte finner i disse. I be
tydelig utstrekning finner vi dem på de klimatisk sett gunstigste områdene 
i landet, og det betyr da at vi sammen med disse trærne har en rekke andre 
varmekrevende planter og dyr. 
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Landskapsmessig sett spiller edelløvtrærne en stor rolle i et land der 
monotone barskoger er det generelle skogsbilde. Vi har enda noen skoger 
av eik, alm, hassel, svartor, ask og bøk, dessuten forekomster av lind og 
lønn. 

Et omfattende registreringsarbeid er igang for å få gjennomført en lands
plan for myrreservater. Er myr noe å bevare? 

Myrene er i virkeligheten noe av det mest interessante i vår natur. Deres 
flora og fauna viser store variasjoner alt etter geografisk beliggenhet, geo
logisk underlag, klima og høyde over havet. Myrene i Norge er av disse 
grunner særlig varierte. Dette gjør dem særlig verneverdige fra et natur
vitenskapelig synspunkt. De representerer også et meget viktig materiale 
for den historiske forsking ved at man gjennom pollenanalysen kan ut
forske tidligere tiders klima, vegetasjon og jordbrukshistorie. 

Myrene er viktige viltbiotoper, de er viktige regulatorer i vannhushold
ningen i landet, og betyr også mye rekreasjonsmessig sett. 

Det gjennomføres for tiden et stort internasjonalt biologisk program, 
en verdensomfattende plan for undersøkelser av det biologiske grunnlag 
for produktivitet og menneskelig velferd. I denne plan inngår også en un
dersøkelse av verdens myrområder, og utarbeidelsen aven norsk verneplan 
inngår som et ledd i dette internasjonale prosjekt. 

I forbindelse med dyrelivet må det særlig pekes på at myrene er til
holdssted for et stort antall fugler. Vi har noen fredete myrer. Mest kjent er 
Fokstumyra og da først og fremst som fuglereservat. 

Det bringer meg over på nok en verneplan, nemlig for våtmarker og 
andre fuglelokaliteter. Også her er registrering foretatt. På dette felt er 
vi med i et større internasjonalt samarbeid. Prosjekt Mar. Som bekjent er 
mange av fuglene meget moderne i sin livsførsel. Om sommeren er de nord
boere, om vinteren drar de til varmere land. Skal fuglene vernes, må de 
vernes på sine tilholdssteder både i nord og i sØr, men dessuten må de 
sikres der de under flukten må lande for å skaffe seg næring. 

Det er verdt å merke seg at i dette samarbeid deltar alle europeiske land 
uansett politisk blokk. 

Det var som et ledd i denne internasjonale plan at Presterødkilen ved 
TØnsberg ble fredet. 

Det område der konfrontasjonen mellom ressursutnyttelse og verneinter
esser er blitt særlig sterk hos oss i de senere år, gjelder vasskraftutbyggin
gen. Det er uten videre klart at denne konflikt ikke kan løses ved en en
sidig vurdering. Vår vasskraft er en av de viktigste naturressurser som 
Norge har. Det er en innrØmmelse som en må komme med fra et naturvern
synspunkt. 

På den annen side kommer det en rekke andre momenter, fordi vann 
ikke bare er en energiressurs. Jeg vil her særlig berøre de vitenskapelige 
verneinteressene. Vatn og elver er uløselig knyttet sammen med naturen 
omkring. Skjer det forandring i nedbørsfeltet, blir det straks forandringer 
i resten av vassdraget. Det influerer på miljøet, på økosystemene, ikke bare 
i vassdraget, men også i det tilstøtende miljø. 
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Vassdragene er .økosystemer der plante- og dyrelivet i vann og på det til
grensende land gjennom årtuseners utvikling har etablert en komplisert 
og sårbar likevekt. Vassdragene utgjør derfor velegnede og nødvendige en
heter for studiet av de naturlige lovmessigheter. 

De systemer som vassdragene representerer, danner et varierende bilde 
av forskjellige typer. Mange faktorer er med på å gi vassdraget dets karak
ter, klima, geologi, topografi m.v. Derfor er det nødvendig med et nett av 
type- og referansevassdrag. 

Den overflate vi beveger oss på er i betydelig grad utformet av vannet. 
Vassdragene former i stor utstrekning landskapet. Elva er rent visuelt selve 
arterien i et dalføre. Den er også det økologisk sett. 

Industridepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet ble etter 
stortingsbehandlingen av Gabrielsenkomiteens innstilling enig om å ned
sette et kontaktutvalg som skulle utarbeide en plan for vern av vassdrag. 
Kont~ktutvalget skulle bestå av representanter både fra Vassdragsvesenet, 
fra fnlufts- og naturverninteressene og de vitenskapelige interesser. 

Utvalget har vurdert alle vassdrag av noen stØrrelse i hele landet. Som 
enhver vil forstå, har det ikke vært mulig å foreta undersøkelser om hvert 
eneste ett. Skulle man gjøre det, ville det trenges mange ti-år. Ved assistanse 
fra unge vitenskapsmenn har man samlet sammen vår viten pr. idag om 
vassdragene. 

Vassdragene er vurdert i landssammenheng uavhengig av fylkesgren
sene. Med den samkjøring vi har idag, er det både riktig og mulig å gjøre 
dette. 

Utvalget fant det mest hensiktsmessig å foreslå en verneplan for en 
lO-årsperiode. Forslaget om en lO-årsperiode er ikke ment å skulle gjøre 
verneplanen lite forpliktende og bare representere en utsettelse med ut
byggingen av visse vassdrag. Det er klart slått fast i innstillingen at utval
get regner med at vassdragene som er med i planen med få unntak vil bli 
vernet permanent. I løpet av la-årsperioden skal det utføres grundigere un
dersøkelser enn det hittil har vært mulig å gjøre. Man vil dessuten få mer 
erfaringsmateriale vedrørende andre energikilder og om hvilken naturbe
lastning som disse energikildene representerer. Vi skal jo være klar over at 
enhver form for energiproduksjon betyr forbruk av naturressurser og be
lastning på naturmiljøet. 

Selv om det er mange vassdrag med i verneplanen, er det uten videre 
klart at den hviler på en del hovedpillarer. Hvis man nå på tvers av utval
gets innstilling vedtar planen for Øvrig, men går til full utbygging i Jotun
heimen, på Hardangervidda og ved Femund, da er det klart at hele planen 
risikerer å falle. 

Planen er resultatet aven helhetsvurdering. Hvis man ut fra lokale inter
e.sser begynner å plukke ut et vassdrag her og et annet der, vil det lett føre 
til en ødeleggelse av det hele. En landsplan må nødvendigvis hvile på en 
vurdering ilandssammenheng. 

Hvis vi kunne få opprettet et stor antall reservater rundt omkring i lan
det, ville det være ytterst viktig bidrag til å bevare rikdommen i vår natur. 
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Men det vil på langt nok ikke være tilstrekkelig. Det er avgjørende å få 
naturvernet inn i den arealplanlegging som nå foregår overalt i vårt land. 

Etter initiativ fra Kommunal- og arbeidsdepartementet skal det arran
geres konferanser i de enkelte fylker der representanter fra generalplan
nemndene skal delta. 

Meget viktig er det å få til en koordinering av naturvernarbeidet på det 
statlige plan. Det er også nødvendig med en politisk oppvurdering av na
turvernet i vid betydning. Det er dette som nå vil bli gjort ved opprettelse 
av eget departement for naturvern og arealplanlegging. Dette departement 
vil få et hovedansvar for disponeringen av våre naturressurser. Det vil i 
tiden som kommer bli nødvendig å vurdere ressursdisponeringen ut fra et 
økologisk synspunkt. Dette vil - selvfØlgelig - også være det som i det 
lange løp vil være det økonomisk riktige. 

Barenrsøya med utsikt til Edgeøya. (Foto: Magnar Norderhaug.) 

FORENINGSMEDDELELSER 

Per HØs~, ære~medlem av Norsk Zoologisk Forening for sitt arbeid for å fremme kjenn
skapen ul og Interessen for først og fremst norsk dyreliv, sees her som feltzoolog i ferd 

med å merke en sel. 
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Referat fra festmøtet, det ekstraordinære årsmøte, 2. november 1971 

Norsk Zoologisk Forening 25 år 

FestmØte og ekstraordinært årsmøte ble holdt i Nye kjemisk auditorium, Universitetet 
i Oslo, på dagen 25 år etter at Norsk zoologisk forening ble stiftet. Ca. 150 deltakere 
var møtt frem. 

Formanen, Bengt Christiansen, innledet med festtale og gav så ordet til statsråd, profes
sor Olav Gjærevoll, som talte om naturvern og Norges naturressurser. Professor Rolf Vik 
holdt deretter et kåseri om norsk fauna i FAUNA gjennom 25 år. Festtalen og foredra
gene finnes gjengit annetsteds i dette nummer av FAUNA. Tilslutt viste Per HØst klipp og 
kommenterte fra sin omfattende dyrefilmproduksjon her hjemme og ute. Vi fikk se 
gamle - bl.a. Per HØst's aller første - og nye opptak fra Hardangervidda ,Mellom
Amerika, Marismas og dyrelivet i havet. 

Styret fremsatte forslag om å utnevne Per HØst til æresmedlem av Norsk zcologisk for
ening for det arbeid han har gjort for å fremme kjennskapen til og interessen for norsk 
dyreliv. Forslaget ble bifalt med stor applaus. Per HØst er foreningens annet æresmedlem, 
idet Hjalmar Broch ble utnevnt til æresmedlem i 1956 på 10 års-jubileet. 

Etter møtet var det selskapelig samvær i Kjemikantinen. Konservator Jørgen A. Pedersen 
gav da en oversikt over foreningens historie gjennom 25 år, og universitetslektor Carl Støp
Bowitz fortalte litt om hvordan foreningen ble stiftet. Herr Erling Stensrud gratulerte 
jubilanten og takket på arrangørenes vegne for det Norsk Zoologisk Forening hadde be
rydd for dem. 

I forbindelse med 25 års-jubileet arrangerte foreningen en fotoutstilling med motto 
«Norsk fauna». Ialt deltok 20 fotografer med ca. 160 bilder. Det er meningen at utstil
lingen skal ambulere til interesserte lokalforeninger. 

Marit E. Christiansen, sekretær. 

Kontingenten for 1972 
I dette nummer av Fauna vil De finne vedlagt en giroblankett, medlemskort, for inn

betaling av kontingenten for 1972. Dersom De allerede har betalt denne eller er livs
varig medlem, beklager vi at giroblankett likevel er vedlagt av tekniske grunner. Forenin
gen ser helst at innbetaling skjer så snart som mulig og naturligvis helst før årsmøtet 
i mars. 

Reidar Borgstrom, kasserer. 
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