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Flaggermus og 
artsbestemmelse 
basert på ultralyd

Når utbredelsen av  flaggermus-
arter studeres,  gjøres dette gjerne 
ved hjelp av ultralyddetektorer, 
og man kan identifisere de 
fleste arter eller slekter ved å 
se på ultralyden de produserer 
– også kalt ekkolokalisering 
(Ahlén 1990, Skiba 2003, 
Barataud 2015). Ultralyd er lyd 
i frekvensområdet høyere enn 
20 000 Hz (20 kHz), som er den 
øvre grensen for hva mennesker 
kan høre (20–20 000 Hz). Til 
sammenligning kalles lyd med 
lavere frekvens enn 20 Hz for 
infralyd. I artsbestemmelsen av 
flaggermus brukes kriterier som 
beste lyttefrekvens, pulsintervall 

og varighet og form på de enkelte 
pulsene. Når man analyserer 
data på en PC kan man 
måle den delen av pulsene til 
flaggermusene hvor mest energi 
er konsentrert, gjerne kalt Fmax 
eller «Frequency of maximum 
energy». For en mer utdypende 
forklaring om hvordan man 
bestemmer flaggermus ut fra 
deres ultralyd/ekkolokalisering i 
felt eller ved hjelp av analyser på 
PC, se Isaksen (2007a og b). 
 I slekten Pipistrellus finnes 
det tre arter som er påvist i 
Norge. Disse er dvergflaggermus 
P. pygmaeus (midlere Fmax ca. 
55 kHz), tusseflaggermus P. 
pipistrellus (midlere Fmax ca. 
45 kHz) og trollflaggermus P. 
nathusii (midlere Fmax ca. 38 
kHz). Alle disse tre artene er 

dokumentert i Norge, men det 
er bare dvergflaggermus som 
er vanlig (Isaksen mfl. 2009). 
Tusseflaggermus er kun påvist 
med sikkerhet i Rogaland (Isaksen 
2007a), mens det foreligger 
spredte funn av trollflaggermus 
flere steder langs kysten helt 
nord til Møre og Romsdal. Noen 
av disse funnene er lagt ut på 
artsobservasjoner.no og er fritt 
tilgjengelige. Observatørene har 
imidlertid så langt ikke publisert 
disse dataene, slik at ingen 
detaljer kan presenteres i denne 
artikkelen. Nord på Vestlandet 
er kun dvergflaggermus påvist 
om sommeren, mens noen få 
trollflaggermus trekker forbi her 
om høsten, i august–september. 
Alle disse trollflaggermusene 
har ligget i frekvensområdet 

Finnes tusseflaggermus nord på 
Vestlandet? En teoretisk tilnærming

Tore Christian Michaelsen

Flere av de norske flaggermusartene kan være vanskelige å skille fra hverandre ut fra dyrenes 
ekkolokalisering og lydopptak av dette, fordi de overlapper i frekvens og andre parametere som brukes 
i artsidentifikasjonen. Dette gjelder også arter i Pipistrellus slekten som er i søkelyset i denne artikkelen. 
Her presenterer jeg noen sannsynlighetsberegninger som tilsier at kun én art i denne slekten forekommer 
med sommerpopulasjoner lengst nord på Vestlandet, og at denne har en beste lyttefrekvens på omtrent 
54 kHz. 

Tore Christian Michaelsen (f. 1969) er utdannet cand.scient. ved UiB (1997) i 
terrestrisk zoologi. Han har generell interesse for småpattedyr og særlig hvordan 
artene påvirkes av ulike faktorer mot nord i utbredelsesområdet. Den særegne 
topografien på Vestlandet og dens effekter på temperatur, lys og habitater er 
hovedfokus.

Nedre Hoffland 15, NO-6057 Ålesund. E-post: michaelsen@biometrika.no.
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rundt 38–39 kHz og har vært 
enkle å bestemme. På grunn av 
overlapp i frekvensområdet til 
de tre Pipistrellus-artene, kan 
mange opptak ikke bestemmes 
til art med absolutt sikkerhet. 
Ser vi på dvergflaggermus og 
tusseflaggermus, så overlapper 
de gjerne i frekvensområdet 47–
50 kHz (Skiba 2003, Barataud 
2015). I realiteten er dette over-
lappingsområdet større, og vi vet 
for eksempel at tusseflaggermus 
kan gå langt høyere i frekvens enn 
50 kHz (Barataud 2015). Dersom 
man velger å ikke artsbestemme 
flaggermus i overlappingsområdet 
47–50 kHz, er dette basert 
på sannsynlighet og man kan 
fremdeles ikke utelukke at man 
gjør feil. I spesielle tilfeller, som 
når tusseflaggermus slippes fra 
hånden, eller når den forlater 

kolonien, og trolig når de 
flyr nær et objekt, kan arten 
produsere pulser med Fmax som 
strekker seg helt til det man 
oppfatter som normale pulser 
for dvergflaggermus, på rundt 
54 kHz (Barlow & Jones 1999, 
Barataud 2015). Situasjonen 
blir ikke bedre av at arter i 
Pipistrellus-slekten har vist seg 
å kunne endre frekvensene noe 
dersom andre arter i slekten som 
bruker akkurat disse frekvensene 
ikke er til stede (Barataud 2015). 
Fmax, pulsintervall og puls-
form er tre viktige størrelser 
som brukes i artsidentifikasjon 
og disse varierer til en viss 
grad med hverandre. For å 
bestemme individuelle flagger-
mus i Pipistrellus-slekten vil det 
være nødvendig å ta hensyn til 
dem alle, men fordi de dels er 

avhengig av hverandre, vil det 
trolig være nok å kun plotte Fmax 
hvis man vil vurdere forekomsten 
av en populasjon i et gitt område. 
Unntaket vil være dersom man 
tror at tusseflaggermus alltid 
jakter nær objekter i det aktuelle 
studieområdet og dermed aldri 
oppfører seg «normalt». En 
slik antakelse vil under de aller 
fleste omstendigheter være helt 
urimelig, og man må derfor for-
vente at i områder hvor en gitt 
Pipistrellus-art finnes med en 
populasjon, vil det være mulig å 
påvise forekomsten ved å plotte 
en normalkurve av Fmax. Dette 
forutsetter selvsagt at man gjør 
nokså mange opptak og at man 
gjør opptak på tilstrekkelig 
mange lokaliteter og habitater 
innenfor området som man vil 
undersøke.

Figur 1. Tafjorden i Norddal kommune, Møre og Romsdal. I dette området ble flaggermusdetektorer utplassert, 
fra like ved strandlinjen og oppover de bratte fjellsidene. Tafjord in Norddal municipality, Møre og Romsdal 
county, western Norway. Ultrasound bat detectors were deployed from the shoreline and up along the 
steep hillsides. Foto: Tore Chr. Michaelsen.
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 Å akseptere at man ikke skal 
bestemme individer som avgir 
Fmax som ligger mellom 47 
og 49 kHz vil fungere greit i 
kartleggingsprosjekter hvis man 
gjør mange opptak av flaggermus 
over og under overlappings-
frekvensene. Man kan da med 
stor sikkerhet avgjøre om en 
bestemt art forekommer eller 
ikke innenfor et begrenset areal, 
altså binære sannsynligheter. 
Skal dataene brukes i statistiske 
analyser hvor man skal telle 
antall opptak og bruke slike 
telledata som responsvariabel, 
kan en slik tilnærming være totalt 
uakseptabel. Hvis man arbeider 
med flaggermus i et studieområde 
hvor både tusseflaggermus og 

dvergflaggermus forekommer, 
og man av den grunn velger 
å utelukke alle opptak i 
overlappingsområdet når man 
skal gjøre statistiske analyser, 
så undersøker man verken 
tusseflaggermus eller dverg-
flaggermus. Det man studerer 
da er tusse- og dvergflaggermus 
som bedriver en bestemt adferd, 
men ikke all variasjon i adferd 
som finnes hos de to artene. Man 
vil trolig utelukke en vesentlig 
del av tusseflaggermusene som 
jakter nær objekter og som 
bruker frekvenser som ligger i 
øvre del av frekvensområdet. 
Hos dvergflaggermus vil man 
kanskje utelukke en vesentlig 
del av flaggermusene som jakter 

i åpne habitater og som derfor 
produserer frekvenser i lavere 
del av frekvensområdet. Dverg-
flaggermus som forflytter seg 
i åpent habitat uten å jakte vil 
kanskje heller ikke bli tatt med. 
Man kan selvsagt se på karakterer 
som pulsintervall og pulsform i 
hvert enkelt opptak, og dette kan 
trolig føre til at flere flaggermus 
blir bestemt til art, men langt 
fra alle. Dessverre finnes det 
ingen eksakt matematisk metode 
som beskriver nøyaktig når man 
kan bestemme de to artene 
når de jakter med frekvenser 
innenfor overlappingsområdet. 
Selv de fremste ekspertene på 
ultralydanalyse vil ikke klare 
å bestemme alle opptak til 

Figur 2. Fordeling av ultralyddetktorer i Tafjorden. Hvert punkt markerer ett av de syv områdene hvor 6 
eller 7 detektorer fikk samle inn data, én natt på hver lokalitet, i 2014 og 2015. Detektorene ble plassert fra 
strandlinjen og oppover fjellsidene. Distribution of ultrasound detectors in Tafjord. Each point marks one 
of the seven areas where 6 or 7 detectors collected data, one night at each locality, in 2014 and 2015. 
The detectors were placed from the shoreline and up along the hillsides.
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art. Det siste store verket som 
omhandler analyser av ultralyd 
hos flaggermus (Barataud 2015) 
inneholder en nøkkel som kan 
brukes i artsidentifikasjon, men 
forfatteren lister opp en rekke 
tilleggsparametere som man 
må ta hensyn til og som ikke er 
med i nøkkelen. Man kan altså 
ikke følge nøkkelen og komme 
frem til en sikker konklusjon 
basert på målinger av ultralyd. 
Barataud (2015) nevner i sin 
bok at arter i Pipistrellus-slekten 
kan senke sin Fmax vesentlig 
når andre arter som normalt 
vil bruke disse frekvensene 
ikke forekommer i det gitte 
området. Dette kompliserer arts-
identifikasjonen i denne slekten 
ytterligere. Denne boken viser 
godt at manuell artsidentifikasjon 
ikke er en enkel affære og at man 
må vise stor aktsomhet. Boken 
kan anbefales, ikke fordi man 
nødvendigvis kan bestemme 
langt flere opptak av individer i 
Pipistrellus-slekten etter å ha lest 
den, men fordi den viser hvor 
kompleks ultralydanalyse faktisk 
er og hvor stor variasjon som kan 
finnes innen arter.
 Skal man bruke telledata, 
for eksempel antall opptak pr. 
lokalitet, i statistiske analyser har 
man derfor et betydelig dilemma. 
For meg er dette et dilemma av 
meget stor betydning fordi jeg 
bruker telledata i matematisk 
modellering av flaggermus. Et 
viktig spørsmål for meg er derfor 
om det er sannsynlig at tusse-
flaggermus forekommer i så 
høye antall i mitt studieområde 
at de kan være en feilkilde som 
man må ta hensyn til i slike 
analyser. På grunn av usikkerhet 
i både manuell og automatisk 
artsidentifikasjon, og fordi 
man ikke kan sende tusenvis av 

opptak til eksperter og forvente 
at de skal vurdere dem alle, har 
jeg valgt å se på arter i Pipistrellus-
slekten som sannsynligheter 
snarere enn sikkert artsbestemte 
individer. Det store spørsmålet 
blir da hvor sannsynlig det er 
at tusseflaggermus forekommer 
i mitt studieområde nord på 
Vestlandet.
 Formålet med denne under-
søkelsen er å klargjøre hvilke 
arter i Pipistrellus-slekten som 
finnes nord på Vestlandet 
om sommeren, med vekt på 
Tafjorden i Norddal kommune, 
Møre og Romsdal (62°16’N–
07°22’E). Ingen flaggermus 
blir sikkert bestemt, men sann-
synlighet for forekomst av tusse-
flaggermus diskuteres.

Materiale og metoder
I 2014 og 2015 ble det samlet 
inn lydopptak av flaggermusenes 
ultralyder ved hjelp av D500X 
ultralydloggere (Pettersson 
Elektronik AB, Sverige). Slike 
loggere ble utplassert på 48 
lokaliteter langs Tafjorden i 
Norddal kommune (Figur 
1 og 2), Møre og Romsdal i 
juni og juli før ungene kom 
på vingene (Michaelsen mfl. 
2014). Loggerne fikk stå ute 
én natt på hver lokalitet og 
de dekket de fleste habitater i 
fjorden, fra lysninger i skog til 
åpnere habitater som fjorden 
og kulturlandskapet. Lydopp-
tak, hvert på 3 sek, ble gjort 
uten forsinkelser mellom 
opptak. Totalt ble det gjort 7 
765 opptak som passer med 
Pipistrellus-slekten. Disse ble 
bestemt ved hjelp av software 
av typen SonoChiro (Biotope, 
Frankrike) som også beregner 
midlere Fmax i hvert opptak 

(Sono Chiro Team, 2013) 
og manuelle analyser av lav-
frekvente individer. For å 
undersøke fordelingen av Fmax 
ble kun opptak uten sosiale 
lyder (Middleton mfl. 2014) 
og opptak uten fangstsumming 
(Isaksen 2007b) anvendt i 
analysene, totalt 2 025 gode 
opptak.
 Fmax i kHz ble fremstilt i 
form av et histogram, og en 
normalkurve basert på de 
samme dataene ble lagt over 
histogrammet. Gjennomsnitt 
for Fmax og standard avvik (SD) 
er beregnet fra de 2 025 gode 
opptakene. Jeg regnet også ut 
den binomiale sannsynligheten 
for at tusseflaggermus kan 
skjule seg i dataene som ble 
samlet inn i Tafjorden i 2014 
og 2015. Dette gjør jeg ved å 
teoretisere en normalfordeling 
for tusseflaggermus med 
midlere Fmax på 45 kHz, hvor 
gjennomsnittet gis uendelig 
mange desimaler. Ved å gjøre 
dette blir sannsynligheten for 
at en flaggermus skal produsere 
akkurat denne gjennomsnittlige 
frekvensen tilnærmet lik null 
og jeg «tvinger» dermed arten 
til å produsere ultralyder som 
enten ligger over eller under 
midlere Fmax. Dette blir gjort 
for å forenkle utregningen av 
muligheten for en forekomst av 
tusseflaggermus i dette området.

Resultater
Histogrammet viser fordelingen 
av Fmax fra de 2 025 gode opp-
takene i Tafjorden i 2014 og 
2015 (Figur 3). Normalkurven 
som er lagt over, og som er 
hentet ut fra disse dataene 
(gjennomsnitt 54 kHz, SD = 
2,73), passer godt med det man 
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kan forvente hos dvergflagger-
mus, men med en svak skjevhet 
mot lavere frekvenser. 
 Dersom en populasjon av 
tusseflaggermus hadde fore-
kommet i dette området, burde 
man funnet flere opptak ved 45 
kHz, men ingen slike frekvenser 
ble registrert i denne studien 
(Figur 3). Dette betyr ikke at 
man kan utelukke at noen få 
opptak av tusseflaggermus kan 
forekomme i histogrammet som 
er presentert i Figur 3. Hvis 
slike teoretiske tusseflaggermus 
alltid brukte Fmax over 
gjennomsnittet på 45 kHz når 
de passerte detektorer utplassert 
i Tafjorden i 2014 og 2015 
kan man ikke utelukke, med 
95 % sannsynlighet, at fem 
opptak kan dreie seg om tusse-
flaggermus (p > 0.05). Dette er 
selvfølgelig kun teoretisk og må 
på ingen måte oppfattes som 
sannsynlig.

Diskusjon
Hvis man «ønsker» at tusse-
flaggermus skal finnes i data-
materialet som ble samlet inn 
i Tafjorden i 2014 og 2015, 
må man sette som forutsetning 
at ingen produserte ultralyder 
ved gjennomsnittet for Fmax 
hos arten og at heller ingen 
brukte Fmax i nedre halvdel 
av normalfordelingskurven 
når de passerte detektorene. 
Den enkle forklaringen er 
gjerne den beste og her er den 
at dvergflaggermus godt kan 
ha produsert alle ultralydene 
i Pipistrellus-slekten som det 
ble gjort opptak av i Tafjorden 
disse to årene. Fra Tafjorden 
finnes det DNA-analyser i 
kombinasjon med lydopptak 
som viser at dvergflaggermus 

bruker frekvenser ned til 47 
kHz, og innfangede dyr som 
jakter med slike lave frekvenser 
(47–49 kHz) har alltid vist seg 
å være dvergflaggermus når 
identifikasjon er basert på ytre 
karakterer (Michaelsen mfl. 
2011). Hvis man i tillegg går ut 
fra at det mest ekstreme individet 

ikke er DNA-testet eller fanget 
inn og bestemt på ytre karakterer, 
så er det ikke urimelig å forvente 
at dvergflaggermus også en 
sjelden gang kan bruke frekvenser 
under 47 kHz. Det kan passe 
godt med normalfordelingen som 
er vist i Figur 3.
 Disse beregningene har 

Figur 3. Histogram som viser fordelingen av Fmax fra 2 025 gode opptak 
av flaggermus-slekten Pipistrellus, høyst sannsynlig bare dvergflaggermus 
i Tafjorden, Norddal kommune, Møre og Romsdal, sommeren 2014 
og 2015. Kurven som er tegnet inn viser normalfordelt Fmax basert 
på opptakene, med gjennomsnittlig Fmax på 54 kHz og SD = 2,73. 
Dersom det hadde forekommet en populasjon av tusseflaggermus i dette 
området, burde man funnet opptak ved 45 kHz og lavere. Som vi ser av 
histogrammet gjør man ikke det. Histogram showing the distribution 
of Fmax from 2 025 good recordings of the bat genus Pipistrellus, 
most likely only soprano pipistrelle P. pygmaeus in Tafjord, Norddal 
municipality, Møre og Romsdal county, western Norway, during 
the summer 2014 and 2015. The drawn curve present the normal 
distribution of Fmax from the recordings, with an average Fmax at 
54 kHz and SD = 2.73. If a population of common pipistrelle P. 
pipistrellus had been present in the study area, we should have seen 
some recordings at 45 kHz and lower. As we see from the histogram 
this is not the case.
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noen praktiske konsekvenser. 
I rapporter fra både Møre og 
Romsdal (Michaelsen mfl. 
2003) og Sogn og Fjordane 
(Michaelsen & van der Kooij 
2006) nevnes mulige funn av 
tusseflaggermus fordi man har 
gjort opptak av Pipistrellus sp. 
med Fmax på 46–47 kHz. Dette 
er for så vidt ikke feil, men de 
kan nok like gjerne dreie seg 

om dvergflaggermus og bør nok 
ikke fremheves som spesielle. 
Man bør nok heller presentere 
slike funn som registreringer 
hvor man «ikke med sikkerhet 
har kunnet bestemme individ til 
dvergflaggermus». Kun ett funn 
kan med rimelighet regnes som 
mulig funn av tusseflaggermus 
nord på Vestlandet, Hellesylt, 
Stranda kommune, fordi dette 

individet brukte i perioder Fmax 
under 46 kHz (Michaelsen 
mfl. 2003). Det foreligger 
imidlertid feilkilder knyttet 
til opptaksmetoden som kan 
ha påvirket resultatet (Isaksen 
2007a) og ekspertene ville ikke 
sikkert bestemme flaggermusen 
i opptaket, en vurdering som jeg 
fullt ut støtter. Hvis vi i tillegg 
tar hensyn til at det dreier seg 
om ett enkelt individ og i tillegg 
tar med at ingen nye slike lav-
frekvente Pipistrellus sp. har blitt 
registrert i området til tross for 
iherdig innsats, også med mange 
ultralydloggere senest i 2013 
(Michaelsen 2015), så synes 
muligheten for en populasjon av 
tusseflaggermus i fjord- og dal-
strøk på Sunnmøre å være svært 
beskjeden.

Forekomst av 
tusseflaggermus og 

andre Pipistrellus-arter 
i Norge

Hvis man vil snakke om en 
populasjon av tusseflaggermus 
i Norge, så bør man finne en 
mer eller mindre normalfordelt 
kurve med midlere Fmax på 
rundt 45 kHz. Finner man 
ikke dette, bør man være ytterst 
forsiktig med å konkludere 
med at tusseflaggermus fore-
kommer med en populasjon 
i et gitt område. Så langt er 
tusseflaggermus altså kun påvist 
på én lokalitet i Norge, men ikke 
med nok data til å kunne sikkert 
hevde at arten forekommer 
med en populasjon. Kun tre 
sikre opptak er gjort av arten i 
vårt land (Isaksen 2007a). Det 
interessante i kartleggingsarbeid 
er ikke bare å gjøre opptak av 
lavfrekvente Pipistrellus-arter, 

Dvergflaggermus fotografert i Tafjorden. Flere hundre dvergflaggermus 
har blitt fanget inn i Tafjorden og alle har vist typiske karakterer for 
arten, slik som vingemønster og ansiktsfarge. Hos dvergflaggermusen 
på bildet er vingemønsteret godt synlig. Soprano pipistrelle Pipistrellus 
pygmaeus pictured in Tafjord, Norddal municipality, Møre og 
Romsdal county, western Norway. Several hundred soprano 
pipistrelles have been captured in this study area, and all of them 
have shown the typical wing-patterns and facial coloration. Foto: 
Vegard Lødøen.
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men snarere å gjøre så mange 
opptak som mulig av Pipistrellus-
arter i frekvensområdet 35–65 
kHz og plotte disse dataene. 
Dette bør avsløre om det finnes 
populasjoner av de Pipistrellus-
artene som man kan forvente 
å finne i Norge. Jeg oppfordrer 
derfor andre som samler inn 
ultralydopptak i størrelsesorden 
mange tusen innenfor et 
begrenset område til å presentere 
sine funn på en lignende måte 
som gjøres i denne artikkelen. 
Et histogram kan være godt 
nok! Slike histogrammer trenger 
vi fra mange områder rundt i 
Norge hvis vi skal få et godt 
bilde av fordelingen av arter 
innen Pipistrellus-slekten i en 
større geografisk region. Hvis 
man ikke finner Fmax på ca. 
45 kHz, og hvis man heller 
ikke finner opptak i nedre del 
av normalfordelingen, altså 
lavere enn 45 kHz, så kan 
man med stor sannsynlighet si 
at tusseflaggermus ikke fore-
kommer. Hvis noen vil hevde 
det motsatte, bør de komme 
opp med en god forklaring på 
hvorfor tusseflaggermus kun 
lar seg oppdage de gangene den 
bruker frekvenser i øvre del av 
normalfordelingen. Opptakene 
som ble gjort i Tafjorden i 2014 
og 2015 har ikke vært analysert 
av eksperter på flaggermusenes 
ultralyd. Med utgangspunkt i 
fordelingen av frekvenser som 
jeg har presentert i Figur 3, 
egne manuelle analyser av lav-
frekvente opptak, DNA-funn 
av dvergflaggermus som bruker 
Fmax ved ca. 47 kHz og mange 
innfangede dvergflaggermus 
som har brukt Fmax fra 47 til 50 
kHz, finner jeg det imidlertid 
ikke rimelig å be andre om å 
bruke tid på disse opptakene. 

 For min del er jeg svært 
fornøyd med ikke å finne en 
topp ved rundt 45 kHz fordi jeg 
da kan gå ut i fra at dyrene jeg 
studerer med all sannsynlighet 
dreier seg om dvergflaggermus, 
og at sannsynligheten for å 
gjøre feil er liten. En slik sann-
synlighetsberegning er også 
relevant for data som skal 
legges inn i Artsobservasjoner. 
Resultatet fra denne øvelsen 
jeg har gjort her kan også 
være spennende i en verden 
i endring, der blant annet 
temperaturene ser ut til å øke 
som følge av menneskeskapte 
faktorer (Hanssen-Bauer mfl. 
2009). Fordelingen av arter og 
frekvenser innen Pipistrellus-
slekten kan godt tenkes å endre 
seg i et fremtidig varmere klima 
og det vil da være viktig at 
forskere har tilgang til denne 
typen historiske data. Hvis man 
kun fokuserer på å finne sjeldne 
arter og kun presenterer slike 
registreringer i publikasjoner, 
vil mye viktig informasjon gå 
tapt. Man skal ikke utelukke at 
data som tilsier at en art ikke 
forekommer i et gitt område 
kan bli vel så spennende som 
et enkelt funn av en sjelden 
flaggermus. 

Online resurser
På Youtube-kanalen Bats62north 
(https://www.youtube.com/
user/Bats62north) kan man se 
filmsnutter av studieområdet og 
adferd hos flaggermus som jakter 
langs de bratte fjellsidene. En 
av videoene viser fluktmønster 
hos dvergflaggermus ved en av 
lokalitetene hvor ultralydloggere 
var utplassert i 2015. Her ser 
man 10–12 dvergflaggermus 
som jakter der den ene av 

detektorene logget ultralyder.

Takk
Takk til Antonio Poléo som 
har bidratt med kommentarer, 
og til Kjell Isaksen og Per Ole 
Syvertsen for flaggermusfaglige 
kommentarer. Takk også til 
Vegard Lødøen som lot meg 
bruke et av hans flotte bilder av 
dvergflaggermus i flukt.

Summary
Michaelsen, T.C. 2015. Does the 
common pipistrelle Pipistrellus 
pipistrellus occur at northern 
latitudes in western Norway? A 
theoretical approach. Fauna 68 
(1–2): 2–9.

In this article I present the 
frequency distribution, Fmax, 
of Pipistrellus sp. at the 62. 
latidude, western Norway. 
Simple binomial calculation is 
used to predict if an occurrence 
of the common pipistrelle P. 
pipistrellus is likely or not in 
the area. I do not present any 
conclusive evidence. Recordings 
were made in 2014 and 2015 in 
Tafjorden, Norddal municipality, 
Møre og Romsdal county. Fmax 
of recordings, a total of 2 025 
recordings when social calls and 
feeding-buzzes are excluded, were 
used to plot a histogram and a 
normal curve. The histogram 
columns and the normal curve fit 
well with the soprano pipistrelle 
P. pygmaeus (mean Fmax = 54 
kHz with SD = 2.73). If we 
assume that all individuals of the 
common pipistrelle would only 
use frequencies above the mean 
Fmax for this species when passing 
the detectors, which has to be the 
case for the columns in the present 
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histogram, we cannot exclude 
that an estimated five recordings 
could be from this species (p > 
0.05). This, however,  is strictly 
theoretical and very unlikely. Only 
three recordings of the common 
pipistrelle have been confirmed 
from Norway, all three at the 
same location 400 km from the 
present study area. No evidence 
of a reproducing population has 
been presented. Although no 
evidence can be presented in this 
article, the available data from 
the study area (the probability 
distributions) and circumstantial 
evidence (the distance from 
nearest confirmed observation) 
suggest that an occurrence of 
the common pipistrelle at these 
latitudes in western Norway 
is highly unlikely. I encourage 
other researchers and bat-workers 
working in Norway to present 
similar data; i.e. plotting Fmax of 
their recordings, excluding social 
calls and feeding-buzzes. This 
could provide valuable data for 
researchers in a future world with 
a different climate.
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Redaktørens spalte:
Kjære Fauna-lesere!
 
Godt Nyttår! Nå har du 
det første heftet for 2015 
i hånden − som nok en 
gang er et dobbelthefte. 
Dobbelthefter av Fauna 
er, som dere sikkert har 

lagt merke til, vanlige for tiden. Dette skyldes 
den langdryge offensiven vi har for å ta igjen 
etterslepet vi har slitt med i mange år. Et etterslep 
som jeg nå begynner å øyne håp om at vi snart 
kommer til livs. Neste Fauna-utgivelse vil også 
være et dobbelthefte, og planen er at dette skal 
komme ut før påske. Lykkes vi med det, betyr 
det at vi kan begynne å gi ut 2016-hefter før 
sommeren. Det hadde vært no!
 Jeg ønsker meg stadig nytt stoff til Fauna, og 
dette heftet viser hvor variert stoff vi presenterer. 
Tore Chr. Michaelsen presenterer en interessant 
og viktig artikkel som diskuterer problemer 
knyttet til artsidentifikasjon av flaggermus ved 
hjelp av lydopptak av deres ekkolokalisering. 
Vegard Nyhammer har skrevet om Hubro, og 
gir en god gjennomgang av de truslene arten 
står overfor. Dette er en viktig artikkel sett i lys 

av at det i forkant av utgivelsen av ny revidert 
rødliste for Norge i november i fjor, ble diskutert 
å nedjustere truethetskategorien for Hubro. Da 
den nye rødlisten kom kunne de som er opptatt 
av hubro imidlertid konstatere at dens status på 
rødlisten er uendret.
 Vi presenterer en ny rekord på side 20−21, og 
i to artikler av Halldis Ringvold omtales både 
funn av nye arter og nyfunn av arter på mer enn 
100 år. Begge artiklene gir oss også et innblikk 
i metoder og hvordan det er å være havforsker 
på søk etter spennende ting på store dyp eller 
vanskelig tilgjengelige habitater.
 Den siste artikkelen i dette heftet kommer 
fra ringreven Einar Kleiven, som har skrevet 
et uvisst antall artikler til Fauna opp gjennom 
årene, og følgelig er et forbilde for alle zoologer 
når det gjelder å bidra til bladet! Denne gangen 
presenterer han en historie om gjedder i Sør-
Trøndelag fra 1500-tallet. 
 Med dette ønsker jeg Faunas mange lesere et 
godt zoologiår, og jeg oppfordrer som vanlig alle 
amatørzoologer så vel som fagzoologer til å bidra 
med nytt og variert stoff til Fauna fremover. I 
mellomtiden kan du se om du kan finne dyret på 
bildet nedenfor, tatt av Magne Håland? 
                God lesing !

Fauna 68 (1–2) 2015
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Den sjette 
masseutryddelse

Det blir stadig flere mennesker 
på jorden. I dag teller vi 7 
milliarder. Befolkningsøkningen 
legger et stadig større press på 
klodens naturlige ressurser, etter-
som den følges av økt behov 
for boplasser, infrastruktur og 
næringsproduksjon. Å identifisere 
hvilke påvirkninger dette har 
på ville planter og dyr, er helt 
sentralt i forvaltningen av miljøet 
på jorden (Panzacchi mfl. 2013). 
En av verdens ledende biologer, 
Richard B. Primack, mener at 
utryddningsrater de siste 150 år 
er 100 til 1 000 ganger høyere en 
hva som har vært naturlig – og 
han tilskriver dette menneskelig 
påvirkning (Primack 2012). 

Verst er ødeleggelse, degradering 
og fragmentering av arters leve-
områder, overhøsting, spredning 
av fremmede organismer og 
klimaendringer. Denne ut-
viklingen, siden starten av den 
industrielle revolusjonen, har 
fått flere forskere til å hevde at 
vi nå er inne i en sjette masse-
utryddelse. Denne er unik i den 
forstand at den forårsakes av 
en art – mennesket (Estes mfl. 
2011).
 Som så mange andre arter, 
er også hubro hardt rammet 
av menneskelig påvirkning. 
Påvirkningene er flere og har 
variert over tid. Følgene av dem 
har vært dramatiske, men der 
man kan identifisere trussel-
faktorer kan man også iverksette 
tiltak for å imøtekomme dem. 

Det er spesielt beskatning, 
kraftlinjer og ødeleggelse av 
leveområder som har truet og 
fortsatt truer den flotte fuglen. 
Hubroens morfologi og atferd 
reflekterer i stor grad disse 
truslene – som vi skal komme 
inn på gjør dens store størrelse, 
jaktatferd og sky natur at den 
er meget utsatt for elektrosjokk 
fra strømførende linjer og er 
sensitiv for endringer i leve-
områder. Norsk Rødliste for 
arter 2015 klassifiserer den 
store uglen som sterkt truet 
(EN). Det betyr at det er 20 % 
sannsynlighet for at hubroen 
vil forsvinne fra Norge, innen 
fem generasjoner. Tidligere og 
pågående redningsaksjoner er 
avgjørende for at arten vil pryde 
landet vårt også i fremtiden. 

Hubro - et truet spøkelse
Vegard Nyhammer

Hubroen Bubo bubo er den største uglen i verden. Dens vingespenn kan nå 1,8 m og sittende kan 
den rage 75 cm over bakken. Det er noe urnorsk – nesten mytisk – over fuglen. En tykk fjærdrakt, 
høye fjærører, rødoransje øyne og et trolsk kall gjør den lett å gjenkjenne, om du da er så heldig å 
støte på den sky fuglen. Arten har nemlig vært i sterk tilbakegang de siste 100 år. Fra å være en vanlig 
hekkefugl i hele landet, finnes den i dag bare på spredte lokaliteter. De største konsentrasjonene av 
hubro finnes langs kysten vår, arealer under hardt press. De siste tiår har imidlertid miljøhensyn 
for alvor gjort inntog på den politiske dagsordenen, og Norge har forpliktet seg til å ivareta det 
artsmangfoldet som finnes innenfor landets grenser. Så hvordan har det seg at hubro er blitt presset 
til randen av utryddelse i Norge, og hva gjøres for å bevare den? Og hvordan kan du hjelpe til? 

Vegard Nyhammer (f. 1988) er masterstudent i naturforvaltning ved NMBU, hvor 
han studerer byttedyrbehandling hos hubro. Hans hovedinteresse er rovfugløkologi, 
spesielt for hubro og havørn, og hvor trusler mot rovfugler er en viktig del. 

Institutt for Naturforvaltning, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. 
Postboks 5003, NO–1432 Ås. E-post: vegard.nyhammer@nmbu.no 

Fauna 68 (1–2) 2015 11–19
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Beskatning

På 18- og 1900-tallet var hubro 
et yndet jaktobjekt i hele 
Europa (Cramp 1985). Dette ga 
dramatiske følger, for eksempel 
ble den jaktet til utryddelse i 
Danmark og Luxemburg. I Norge 
var etterstrebelsen også hard. 
Fra å være en vanlig hekkefugl 
i hele landet ble det i 1952 
beskrevet at artens utbredelse var 
svært ujevnt fordelt og antallet 
dalende (Hagen 1952). Det 
harde jakttrykket hubroen fikk 
gjennomgå kan i tidligere tider 
ha skyltes en heller tvilsom 
posisjon i folketroen. Det var 
nemlig knyttet mye overtro til 
hubroen. Gamle kallenavn lyder 
draugen, bergulv og utburd. 
Sistnevnte viser for øvrig til en 
gammel skikk der man satt barn 

ut i skogen for å dø (Pentikäinen 
1968). Hubroen symboliserte 
sykdom og død, og enkelte 
mente den til og med var 
djevelens sammensvorne. Hørte 
du dens kall i nattens mørke 
var det best å komme seg i hus 
(NRK 2001). Selv om dette 
virker søkt i dag, så kan nok alle 
som har sett en hubrounge ha en 
viss forståelse for at man trodde 
på troll i tidligere tider (Figur 
1). Troll eller ikke, hubroens 
appetitt på jaktbart vilt, spesielt 
hare, gjorde den også upopulær 
blant jegere, og det tyngste 
jakttrykket kan nok tilskrives 
«predatorkontrollen» disse ut-
førte. Fra 1900 ble det utbetalt 
premier for skutte hubro, fordi 
man var klar over den skade 
hubro gjorde på forskjellig slags 
vilt (Johnsen 1929). 

 Heldigvis blir man klokere 
med tiden, og lave bestands-
estimater gjorde at arten ble 
totalfredet i 1971. Det er på 
et vis her historien om dagens 
norske hubrobestand starter. 
Nå var den fredet, og følgelig 
skulle den jo være trygg under 
lovgivningens beskyttende hånd. 
Men slik gikk det altså ikke. 
Mot slutten av 70-tallet ble det 
slått fast at bestanden ikke kom 
på bedringens vei som følge 
av fredningen. Spesielt gjaldt 
dette på Østlandet (Fremming 
1986). Dette var opphavet til 
at Verdens Naturfond (WWF) i 
1978 lanserte «Prosjekt Hubro», 
et tiårig langt prosjekt der flere 
hundre ungfugler fra fangenskap 
ble satt ut i Sørøst-Norge (Figur 
2). I årene 1986–1988 ble i alt 
32 unge hubroer fra prosjektet 

Figur 1. Hubrounger godt kamuflert i reiret. Eagle owl Bubo bubo chicks well camouflaged in the nest. 
Foto: Jan Ove Gjershaug.
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utstyrt med VHF-radiosender 
før de ble sluppet, for å kartlegge 
hvordan fuglen beveget seg i 
habitatet (Larsen mfl. 1988). 
Disse senderne avdekket en 
annen trussel, nemlig at av de 27 
hubroene som ble merket med 
radiosender i årene 1986−1987 

ble 22 funnet døde kort tid etter 
frisetting, og av disse var minst 
12 (55 %) omkommet under 
jakt fra høyspentmaster. Videre 
ble over halvparten (57 %) av 
87 ringmerkede unghubroer, 
fra samme prosjekt, funnet å 
ha blitt drept av elektrosjokk 

(Larsen & Stensrud 1988). 

Høyspentledninger
Man har lenge hatt kjennskap 
til interaksjoner mellom fugl 
og strømførende ledninger 
(Michener 1928). Slike 

Figur 2. Hubro fotografert like etter å ha blitt sluppet ut i forbindelse med «Prosjekt hubro» i skogene i Østfold 
på slutten av åttitallet. Fuglen satte seg på bakken, og ble sittende litt for fotografering før den forsvant i 
skogen. Eagle owl Bubo bubo photographed just after being released as a part of the «Project eagle owl» 
in the forests of Østfold county, Norway, late in the eighties. The bird landed on the ground, and was 
sitting there a while for a shooting session, before disappearing into the forest. Foto: Øystein Søbye.
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interaksjoner er det mange 
typer av, og de byr på en rekke 
ulike utfordringer. Elektrosjokk 
ved kollisjon med ledninger 
og stolper, eller ved bygging 
av reir, jaktpostering og søvn 
på strømførende installasjoner 
dreper enorme antall fugl hvert 
år, verden over. Denne trusselen 
rammer et mangfold av arter, 
men av bevaringshensyn er 
det mengdene av sårbare og 
fåtallige arter som drepes av 
elektriske installasjoner som 
reiser størst bekymring (Ferrer 
& Janss 1999). Pelikaner, ørner, 
kondorer, gribber og traner er 
blant disse (Bevanger 1994).
 Et annet perspektiv på 
problemet er de økonomiske 
konsekvensene dette har for 
kraftselskaper. I en spørre-
undersøkelse fant Kjetil Bevanger 
(1994) at 77 % av spurte kraft-
selskaper i Norge (134 av 175) 

hadde erfart strømbrudd som 
følge av interaksjoner med 
fugler. Brudd i strømleveranser 
som følge av kortslutninger 
mellom fugl og installasjon er en 
kostbar affære. Den økonomiske 
belastningen kraftselskapene opp-
lever gjør at de har vært villige til 
å samarbeide med naturvernere, 
ornitologer og forvaltning om 
tiltak som skal dempe skadene 
på fugl og kraftmaster.

Hubro, morfologi, 
atferd og 

kraftledninger

Store fugler, med brede vinge-
spenn er mer sårbare for kraft-
installasjoner enn mindre 
fugler er. Dette skyldes økt 
sannsynlighet for at utstrakte 
vinger eller andre kropps-
deler kommer i kontakt med 

strømførende komponenter 
(Lehman mfl. 2007). Med sitt 
vingespenn på inntil 1,8 m og 
kroppslengde på inntil 75 cm 
er hubroen en kjempe, og blant 
artene som er mest rammet 
av elektrosjokk (Figur 3). I en 
gjennomgang av 25 studier var 
elektrosjokk funnet å være den 
ledende dødsårsaken hos arten. 
Økt utbygging av elektrisk 
infrastruktur gjør dessuten at 
dødelige interaksjoner mellom 
hubro og kraftmaster har 
forekommet stadig hyppigere 
de siste 30 årene (Sergio mfl. 
2004).
 Hubro er en posteringsjeger. 
Det betyr at den under jakt 
flytter seg mellom høytliggende 
utkikkspunkter i terrenget for å 
speide etter byttedyr. Høyspent-
master utgjør nettopp slike 
oversiktlige utkikkspunkter, 
og er ofte de høyest liggende 

Figur 3. Død hubro funnet under kraftmast. Trolig har den satt seg på masten for å spise kråken til høyre i 
bildet. Dead eagle owl Bubo bubo found under a power line pole. The owl has probably landed on the 
pole to eat the eat crow Corvus cornix shown to the right in the picture. Foto: Jan Ove Gjershaug.
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punktene i habitatet. Ved 
postering på høyspentmaster 
lever fuglen selvsagt farlig. 
Elektrosjokk oppstår når 
hubroen berører to faseledere, 
eller en faseleder og en jordet 
enhet, samtidig. Spesielt er dette 
risikabelt om fjærdrakten er våt 
(Bevanger 1998). En rovfugl må 
jakte for å overleve, og derfor 
bruker hubroen følgelig høy-
spentmaster hyppig der slike 
finnes. Dermed har vi med 
en overhengende fare å gjøre. 
Denne faren kan ha betydelig 
effekt på bestander, ikke bare 
ved at voksne individer dør, 
men også ved at unger sulter 
i hjel i reiret dersom foreldre 
dør. Enslige hubroer som har 
mistet sin make får heller ikke 
reprodusert, og ved nedgang 
i bestander blir det færre 
potensielle nye maker (Rubolini 
mfl. 2001).
 Tydeligvis er yngre individer 
en spesielt utsatt gruppe. Flere 
studier viser at dødeligheten 
knyttet til elektrosjokk er spesielt 
hyppig i august til september 
(Figur 4) (Rubolini mfl. 2001, 
Sergio mfl. 2004). Dette er 
perioden da ungene har forlatt 
reiret til fordel for nærliggende 
områder, hvor de øver på å 
fly og etter hvert skilles fra 
foreldre. En avstand på 200 m 
eller mindre mellom reirområde 
og master, er funnet å øke 
sannsynligheten for at deler 
av, eller hele ungekull drepes i 
kontakt med kraftmaster (Sergio 
mfl. 2004). En annen, men noe 
mindre, dramatisk periode er 
funnet å være februar. Denne 
seinvinterperioden brukes til 
hevd av revir og anskaffelse av 
make (Rubolini mfl. 2001). 
Hubroen er altså også spesielt 
sårbar for høyspentmaster når 

den etablerer hjemmeområde.
 Det finnes med andre ord mye 
kunnskap om interaksjonene 
mellom fugl og kraftinstallasjoner, 
og hvordan dette påvirker norske 
hubroer samsvarer med funnene 
presentert over. At februar, 
august, september og oktober 
synes å være periodene med 
flest interaksjoner bør være en 
anmodning til forvaltningen 
om spesielt å iverksette tiltak i 
nærheten av reir. Dette skal vi 
komme inn på seinere.

Forstyrrelse og 
ødeleggelse av 

habitater

Forstyrrelse og ødeleggelse av 
habitater er ansett som den 
primære årsaken til nedgangen i 
bestander av rovfugl (Marchesi 
mfl. 2002). I likhet med andre 

store rovfugler som tidligere 
har vært hardt etterstrebet, er 
hubro sårbar for menneskelig 
forstyrrelse (Oddane mfl. 2012), 
særlig i hekkeperioden. Det 
er blitt registrert hekkende 
foreldre som forlater både 
egg og unger, når reirplassene 
forstyrres (Cramp 1985). Altså 
kan hekkesuksess, og dermed 
bestander, påvirkes sterkt av 
forstyrrelse. Fordi den er så 
sårbar for forstyrrelse i hekke-
tiden, er reirene som oftest 
plassert i karrige, utilgjengelige 
lokaliteter hvor de skjules godt.
 Det er en veletablert opp-
fatning at hubroen er avhengig 
av åpent landskap, på grunn 
av sin størrelse og jaktatferd 
(Cramp 1985). I en undersøkelse 
fra Rogaland der arealbruken ble 
kartlagt ved hjelp av telemetri, 
ble det funnet at hubro fore-
trekker bare fjellknauser og åpent 

Figur 4. Månedlig fordeling av hubro funnet død eller skadet som følge 
av kraftledninger i de italienske Alpene. I februar, september og oktober 
forekommer elektrosjokk mer hyppig enn ellers. Monthly distribution 
of eagle owls Bubo bubo found dead or injured due to power lines in 
the Italian Alps. Electroshocks occur more frequently in February, 
September and October compared to the rest of the year (Rubolini 
et al. 2001).
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kystlandskap, mens den unngår 
dyrket mark og urbaniserte 
områder (Oddane mfl. 2012). 
Denne preferansen er ikke 
konstant gjennom året. Under 
hekketiden foretrekker hubroen 
å være mer enn 500 m unna 
bebyggelse og veier, mens den 
utenom hekketiden foretrekker 
å holde en avstand på over 340 
m fra bebyggelse og veier. En 
undersøkelse fra Alicante i Spania 
fant at bebodde reir lå lenger fra 
asfalterte veier en det ubebodde 
reir gjorde (Martinez mfl. 2003).
 En slik sky natur og unngåelse 
av menneskelig påvirkning gjør 
hubroen sensitiv for endringer i 
sine leveområder. Hytter, veier, 
naust, fiskeoppdrettsanlegg og 
skogbruk har fortrengt hubroen 
fra flere hekkelokaliteter i 

landet, eller ført til redusert 
reproduksjon. Fordi kunnskapen 
om hubro og hubrolokaliteter 
er, og har vært, begrenset, har 
det vært vanskelig å ta hensyn til 
arten når områder reguleres eller 
når arealer bebygges (DN 2009).
 Generelt sett vet man også at 
tilstanden til predatorer i toppen 
av næringskjeder utgjør gode 
indikasjoner på habitatkvalitet 
og miljøendringer (Marchesi 
mfl. 2002), og følgelig er det 
rimelig å anta at økt bebyggelse 
og infrastruktur de siste 100 
årene har vært skadelig for den 
norske hubrobestanden.

Bevaringstiltak
Truslene hubroen står ovenfor 
er altså velkjente, og der man 

kan identifisere trusselfaktorer 
kan man også iverksette 
bevaringstiltak. På bakgrunn 
av Konvensjonen om biologisk 
mangfold har den norske 
regjeringen sluttet seg til målet 
om å stanse tapet av biologisk 
mangfold i Europa. Etter 
konvensjonens partsmøte i 
Haag i 2002 fulgte det en 
stortingsmelding der det het at 
«regjeringen ville iverksette tiltak 
med sikte på å stanse tapet av 
biologisk mangfold innen 2010» 
(Miljøverndepartement 2005). 
Et viktig redskap i meldingen 
var å utarbeide handlingsplaner 
for sårbare naturtyper og 
arter, samt styrke kartlegging 
og forskning knyttet til disse. 
Basert på meldingen utarbeidet 
Direktoratet for naturforvaltning 

Figur 5. Hubro benytter sittepinne under posteringsjakt. Bildet er tatt i Lurøy, Nordland fylke. Eagle owl 
sitting on mounted stick during hunting. The picture was taken in Lurøy, Nordland county, Norway. 
Foto: Jan Ove Gjershaug.
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(DN) i 2009 en egen 
handlingsplan for hubro. Den 
overordnede målsettingen med 
handlingsplanen var å sikre den 
selvreproduserende bestanden 
av hubro i Norge.
 Å hindre at hubro grilles i 
kraftmaster og å ta hensyn til 
hubro i arealplanlegging er de 
særs prioriterte tiltakene som 
nevnes i handlingsplanen. En 
forutsetning for å kunne treffe 
disse tiltakene på en presis 
måte er å bedre kunnskapen 
om hubro og stedfeste dens 
tilhold i landet. Med støtte 
fra Viltfondet startet Norsk 
Ornitologisk Forening (NOF) 
i 2008 en landsomfattende 
kartlegging. Prosjektet pågikk i 
fem år, og styrket kunnskapen 
som trengs for å kunne bevare 
arten (Øien mfl. 2014). NOF 
beregnet at det fantes 451− 
681 hubropar i landet, med 
Nordland og Rogaland som 
kjerneområder. Stedfestingen av 
par gjør at strømførende master 
kan sikres der hvor behovet 
er størst. Master kan sikres på 
forskjellige måter. I Nordland 
har det gitt gode resultater å 
montere sittepinner (Figur 5) 
som vender vekk fra traverser 
og transformatorer på farlige 
kraftmaster, som hubroen 
ser ut til å bruke under jakt 
(Forskning.no 2011). I DN sin 
handlingsplan tas det sikte på å 
sikre alle stolpekonstruksjoner 
nærmere enn 2 km fra kjente 
hubrolokaliteter (DN 2009). 
Siden hubroterritorier i Norge 
kan være betydelig større enn 
2 km2 (Oddane mfl. 2012) er 
det ønskelig i fremtiden å sikre 
stolper som også står enda lenger 
unna kjente hubrolokaliteter. 
Uansett vil sikring omkring 
reiret kunne bedre sikkerheten 

i risikoperioden februar− 
september.
 I Catalonia i Spania klarte 
man, med presis kartlegging av 
farlige stolper, så godt som helt 
å fjerne dødeligheten av fugl til 
elektrosjokk ved å modifisere 
bare 23 % av stolpene i et gitt 
område (Mañosa 2001). Slike 
funn understreker viktigheten 

av nøyaktig stedsfesting av både 
hubro og farlige stolper.
 Det er også gitt retningslinjer 
om hvilke hensyn som bør vises 
hubro i arealforvaltningen. 
Spesielt er forstyrrelse tilknyttet 
hytter og hyttefelt blitt satt på 
agsorden fordi mange hytter 
planlegges i områder hvor det 
finnes hubro (DN 2009). Hytter 

Hubrounge fotografert på Lovund, noen uker etter den har forlatt reiret. 
Young eagle owl Bubo bubo photographed at Lovund, Nordland 
county, northern Norway, a few weeks after it has left the nest. Foto: 
Magne Håland.
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er problematisk fordi det øker 
ferdselen i området rundt, gjerne 
på tilknyttede stier. Byggefasen 
medfører også en belastning 
for hubro, om den finnes i 
nærheten. I handlingsplanen 
anmoder DN derfor om å 
ikke lokalisere hytter eller stier 
nærmere enn 1 000 m fra kjente 
hubrolokaliteter. På et mer 
generelt grunnlag oppfordres 
det til å være meget restriktiv 
med all form for utbygging i 
nærheten av hubrolokaliteter.
 Et annet bidrag til å 
redusere forstyrrelser, er at 
forvaltningsmyndigheter holder 
informasjon om hekkelokaliteter 
skjult. Offentlig innsyn 
kan medføre økt ferdsel fra 
skuelystne, fotografer og alle som 
vil ha et glimt av den sjeldne 
uglen. I ytterste konsekvens 
kan tilgjengelig informasjon 
om hekkelokaliteter føre til økt 
miljøkriminalitet, for eksempel 
ulovlig jakt, eggsanking, unge-
samling eller reirplyndring. 
Slik beskyttelse er altså ikke 
ment å frarøve allmenheten 
flotte naturopplevelser, men 
er forhåndsregler som tas for å 
kunne verne om sårbare arter. 
Både Artskart, Artsdatabanken 
og Naturbase følger disse 
retningslinjene (DN 2009). Et 
nytt forslag til innsynsreglene er 
i disse dager ute til høring. Her 
er det foreslått at innrapporterte 
funn av hubroreir skal skjermes 
med et maskeringsnivå lik 16 
km x 16 km, fra det offentlige 
(Miljødirektoratet 2015). Det 
vurderes nå også om hubroen 
skal gis videre vern ved å utpeke 
den som prioritert art etter 
Naturmangfoldloven § 23.
 Hubroen er blitt kalt for 
Norges dyreste fugl på grunn av 
alle ressursene som brukes på å 

redde den. I dag kan hubroen i 
denne sammenhengen sees på 
som et symbol for en moderne 
miljøpolitikk, der hensyn til 
naturen skal veie tungt, og ikke 
et symbol på sykdom og død. 
Det har vært harde tider for 
den store ugla i Norge, men den 
har klort seg fast. Tiden vil vise 
om den omfattende rednings-
aksjonen som pågår gir gode 
resultater.

Hva kan du gjøre
Som nevnt innledningsvis er det 
små sjanser for at du skal få se 
en hubro. Dens sky natur og 
forkjærlighet for nattemørket 
gjør at bare få personer har vært 
så heldig å få oppleve det. Langt 
mer sannsynlig er det derimot 
at du kan høre den rope, og da 
spesielt fra midten av januar 
til slutten av mars. I denne 
perioden kan territoriehevdende 
hannfugler høres på opptil 
5 km avstand (Oddane mfl. 
2012). Om du skulle høre den 
rope kan du rapportere dette 
til Fylkesmannen i ditt fylke. 
Miljøvernavdelingen her kan 
nemlig bruke informasjonen 
din til å treffe tiltak som 
verner om hubroen du har 
hørt. Observasjoner, av døde 
så vel som levende hubro, er 
imidlertid også av stor interesse 
og verdi. Når det er sagt er det 
viktig å minne på om at det 
frarådes sterkt å oppsøke reir i 
hekkeperioden. La hubroen få 
hekke i fred!

Summary
Nyhammer, V. 2015. The eagle 
owl – a threatened ghost. Fauna 
68 (1–2): 11–19.
  

In Norway concerns has been 
raised regarding the eagle owl 
Bubo bubo. The great bird was 
once a regular breeding bird in 
Norway, but has shown dramatic 
decline in numbers over the 
last hundred years. This article 
summarizes the main threats to 
the eagle owls in Norway, as well 
as the measures initiated to ensure 
its continued presence in the 
country. The threats have varied 
through the years. Like in most of 
Europe the eagle owls in Norway 
was hunted in large numbers 
until achieving legal protection in 
1971. The protection was based 
upon alarmingly low population 
estimate. The protection, however,  
seems not to be sufficient to 
restore the Norwegian eagle owl 
population. Like other large-
wingspan birds, the eagle owl is 
prone to electroshock due to direct 
contact with electrical components. 
This raises conservation concerns 
as well as economic ones – 
destruction and repair of power 
grids are expencive. The owl’s 
morphology and hunting behavior 
greatly reflect the interaction, as it 
often posts on electrical poles when 
searching for food. Studies reveal 
electroshock as the main threat 
to eagle owls, especially in the 
breeding season from power line 
poles located close to nests, roughly 
in the period May–September. 
Securing power line poles has 
proven an effective measure 
against electroshock, and is viewed 
upon with optimism. A carefully 
mapping of the population has 
been crucial to secure poles in a 
precise manner.
 Disturbance is also regarded 
a serious threat to the eagle owl. 
Like other birds that have been 
subject to severe hunting, the 
eagle owl is extremely elusive, thus 
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vulnerable to human disturbance. 
Particularly during the breeding 
season. In this period parents may 
leave eggs and even the chicks, 
when disturbed. Regarding 
this, land use planning should 
show consideration to the owl 
when regulating areas, and 
when planning households or 
infrastructure. Today many cabins 
are planned in living areas for 
eagle owls.
 Norway´s Directorate for 
Nature Management has 
established guidelines for both  
securing power line poles and 
land use planning, to mitigate 
the negative effects they have on 
the eagle owl. It is too early to see 
how effective these guidelines and 
measures are. The Norwegian 
Red List for threatened species 
2015 classified the eagle owl as 
Endangered (EN). It is estimated 
that between 451–681 pairs of 
eagle owl are found in Norway.
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21. august 2013

Nasjonalparkforvalter i Jotun-
heimen nasjonalpark, Kari 
Sveen, besøkte sammen med 
en følge fjellvandrere toppen av 
Galdhøpiggen den 21. august 
2013. Været på toppen var 
ruskete, med snøbyger og dårlig 
sikt (Figur 1). 
 Vel oppe på toppen ble 
matpakka tatt fram utafor 

Pigghytta. Straks etter at niste-
maten var funnet fram dukket ei 
fjellmarkmus Microtus oeconomus 
opp (Figur 2). Tillitsfull og 
rutinert søkte musa etter mat-
smuler rundt fjellvandrerne. 
 Galdhøpiggen med sine 2 469 
moh. er fastlands-Norges høyeste 
fjell. Faktisk også Skandinavias 
og Nord-Europas høyeste fjell, 
så denne høyderekorden skulle  
dermed være udiskutabel.

Udiskutabel høyderekord for 
fjellmarkmus i Norge

Geir Høitomt

Figur 1. Piggytta på toppen av Galdhøpiggen den 21. august 2013. The cottage «Pigghytta» at the top of 
Norways highest mountain, Galdhøpiggen, on the 21st of August 2013. Foto: Kari Sveen. 
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Figur 2. Fjellmarkmus dokumentert på toppen av Galdhøpiggen, 2 469 moh., den 21. august 2013 The 
tundra vole Microtus oeconomus at the top of the mountain Galdhøpiggen, 2 469 m above sea level, the 
21st of August 2013. Foto: Kari Sveen. 

Bruk artsobservasjoner for innrapportering når du ser dyr og 
planter ute i norsk natur!
• Nettside som er enkel å bruke
• Holder rede på alle dine observasjoner
• Kommer til nytte i forvaltning og bevaring av biomangfoldet

artsobservasjoner.no
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Tanglopper fra norskekysten – og funn 
av en ubeskrevet art! 

Halldis Ringvold 

Tanglopper, hva er det? Noen begynner å klø i kroppen bare de hører navnet. Det blir imidlertid ikke 
riktig så ille når man får høre at det er krepsdyr som lever i vann, og at de ikke er blodsugere. Det 
finnes nesten 400 arter tanglopper langs norskekysten. Nylig ble en ny art for vitenskapen oppdaget, 
og den fikk navnet Halirages helgae. Hvordan gir man egentlig en ny art et navn? Hvorfor er det så 
viktig å kunne artsbestemme alle tanglopper – og hvilken betydning har de i økosystemet? Lær mer om 
tangloppene, og bli med på et forskningstokt på jakt etter nye arter.

Hva er tanglopper?

Tanglopper tilhører krepsdyrene, 
og de aller fleste artene finner 
man i saltvann. Noen lever 
imidlertid i ferskvann, og man 
kan faktisk også finne en familie 
med tanglopper på land, men de 
er avhengige av å leve i et fuktig 
miljø. Til sammen er det funnet 
over 9 000 arter av tanglopper i 
hele verden (www.marbef.org).
 Tanglopper heter Amphipoda 
på latin, og de kjennetegnes ved 
at de er sammentrykte fra siden. 
Huskeregler fra studietiden, 
for lettere å lære de mange 
latinske navnene på ukjente 
organismer, var mange. I tillegg 
til navnet måtte man også lære 
hvordan man skilte de ulike 
dyregruppen fra hverandre. 
Når det gjelder Amphipoda ble 

huskeregelen at de sitter tett 
sammen på tribunen i ishallen 
Jordal Amfi i Oslo – og blir 
derfor «sammentrykte fra siden». 
Noe søkt kanskje, men denne 
huskeregelen har hjulpet mange 
studenter opp gjennom årene. 
 Generelt kan vi si at en 
tangloppe er delt inn i tre ulike 
deler; hode, kropp og bakkropp 
med hale. Tanglopper er ikke 
så store, og måler vanligvis 
mellom 5 og 15 mm fra hode til 
haletipp. De aller minste artene 
er ikke større enn rundt 1 mm, 
mens en av de største artene som 
er funnet ved New Zealand, var 
en «kjempe» på 28 cm. 
 Mange tanglopper hører til 
det vi kaller hyperbenthos, som 
er en fellesbetegnelse på dyr som 
lever like over bunnsedimentet. 
Noen tanglopper lever imidlertid 

også pelagisk, altså i de frie vann-
massene, og kan for eksempel 
finnes som parasitter på andre 
dyregrupper, som for eksempel 
ribbemaneter. 
 Mange tanglopper er natt-
aktive, og ligger gjemt under 
steiner og alger om dagen. Hvis 
vi vender på stein i fjæra finner 
vi derfor ofte tanglopper. Dette 
dreier seg som regel om arten 
vanlig tangloppe Gammarus 
locusta. Ofte finner vi ikke bare 
en, men to stykker som henger 
sammen. Det er en hann og en 
hunn, hvor hannen hekter seg 
fast på hunnen. Dette gjør de 
i parringstiden, og fordi de har 
mange parringsperioder i året 
ses de ofte sammen på denne 
måten. Hannen henger fast på 
hunnen til hun skal skifte skall, 
og når tiden kommer hjelper 
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han henne med skallskiftet. 
Når hennes gamle skall er borte 
fester han en spermpakke under 
buken hennes og svømmer bort. 
Nå er hun klar til å befrukte 
eggene sine.

Hva gjør tangloppene 
i økosystemet?

Tangloppenes form kan si noe 
om hvor de lever, eller hva de 
spiser. Tanglopper med store 
klør er gjerne flinke til å grave, 
mens de med en lang og slank 
kropp kan leve nedgravd i 
huler i bunnsedimentet, oppå 
sedimentet, eller også fritt i 
vannmassene. Et eksempel på 
en slik slank form er slekten 
Melphidipella, som kjennetegnes 
ved at de har bustete antenner. 
De står opp-ned på bunnen 

med antennene i været som de 
bruker til å filtrere vannmassene 
på jakt etter mat (Figur 1). 
 Noen arter er veldig følsomme 
for forurensning, og kan derfor 
brukes som indikatorer på om 
miljøet de lever i er godt eller 
ikke. Finner man akkurat den 
tangloppen man er på jakt 
etter kan man si at vannet har 
god kvalitet. Tanglopper har 
en rekke ulike strategier for 
å få i seg mat. De kan være 
vegetarianere (herbivore), kjøtt-
etere (carnivore), spise døde 
planter og dyr (detritusspisere), 
parasitter, eller filtrerere, hvor 
de filterer vannmassene med 
antennene (suspenssjonsspisere). 
Tangloppene som bryter ned 
døde planter og dyr er viktige 
i økosystemet, og bidrar til 
resirkuleringen av nærings-

stoffene i kretsløpet.
 I likhet med mange andre 
dyr er tanglopper også rike på 
proteiner, og kan være mat for 
andre, for eksempel fisk. Det er 
mange ulike fiskearter som er 
glad i tanglopper. I ferskvann 
er for eksempel tangloppen 
marflo Gammarus lacustris et 
yndet byttedyr for fisk som 
ørret og røye. I Antarktis lever 
det en tangloppe Hyperiella 
dilatata som har utviklet en 
overraskende taktikk til å 
forsvare seg mot fisk. Den klarer 
å fange en snegle som lever fritt i 
vannmassene, og som den fester 
til bakkroppen sin. Sneglen 
inneholder en kjemisk substans, 
pteroenon, som fiskene ikke kan 
fordra, og dermed unngår også 
tangloppen å bli spist. Mister 
tangloppen sneglen sin blir 

Figur 1. Representant for familien Melphidippidae som sitter «opp-ned» på bunnsedimentet og filtrerer 
vann med de buskete antennene sine. The Melphidippidae family sitting «upside-down» on the sediment, 
filtrating the water with it’s bushy antennae. Illustration by P. Enequist, foto: Halldis Ringvold.
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den veldig utsatt for å bli spist 
igjen. Sneglen det er snakk om 
er en skalløs vingesnegl Clione 
limacina antarctica. Sneglen ser 
litt annerledes ut enn vanlige 
snegler. Den har to utvekster 
fra foten som ser ut som vinger. 
Disse bruker den til å bevege 
seg i vannmassene med, derav 
navnet. 

Identifisering av 
bunndyr

Langs norskekysten har vi 
nesten 400 arter tanglopper. 
Til sammenlikning er det for 
eksempel funnet kun litt over 
100 arter av en annen gruppe 
krepsdyr, nemlig tanglus Isopoda. 
Det store antallet arter av 
tanglopper gjør at de fleste ikke 
har norsk navn, så skal man jobbe 
med tanglopper må man belage 
seg på at mye av arbeidet med 
identifikasjonen går på latin.
 Hvordan får artene egentlig 
navnet sitt? Alle arter, både 
planter og dyr, har fått navn 
etter et logisk oppbygget system 
som den svenske naturforskeren 
og legen Carl von Linné inn-
førte. I 1758 publiserte Linné 
boken Systema naturæ som 
beskriver dette systemet. Ideen 
med å systematisere arter slik 
Linné gjorde til art og slekt har 
imidlertid vært gjort helt siden 
filosofen Platons tid, ca. 400 
år f.kr. Linné levde på 1700-
tallet, og på den tiden ble det 
funnet så mange nye arter at 
arbeidet med systematikk fikk 
et oppsving. Linnés filosofi var 
at i grove trekk skal alle arter 
ha et artsnavn, et slektsnavn, et 
familienavn, et ordensnavn, et 
klassenavn, og til slutt tilhøre en 
spesifikk rekke. Som eksempel 
kan vi bruke vanlig korstroll 

som de fleste kjenner. Denne 
arten heter Asterias rubens på 
latin, og videre inndelingen for 
den blir slik:
 Familie: Asteriidae
 Orden: Forcipulatida
 Klasse: Asteroidea (sjøstjerner)
 Rekke: Echinodermata   
 (pigghuder)
Den norske marinbiologen, hav-
forskeren og professoren Georg 
Ossian Sars levde noe senere enn 
Linné. Han studerte blant annet 
tanglopper, og beskrev mange 

nye arter fra norskekysten 
ved hjelp av Linnés logiske 
system. Sars omfattende verk 
om tanglopper, som inkluderer 
mange flotte illustrasjoner blir 
brukt flitting den dag i dag 
(Figur 2).

Hva skjer på et 
forskningstokt?

I 2006 ble forskningsprogramet  
MAREANO, Marin arealdata-
base for norskekysten, startet opp 

Figur 2. G.O. Sars beskrev mange tanglopper, og hans mange flotte 
og detaljerte illustrasjoner benyttes den dag i dag. Her vises arten 
Laetmatophilus tuberculatus. G.O. Sars described many amphipods, 
and his  impressive and detailed illustrations are still in use. The picture 
shows the species Laetmatophilus tuberculatus. Foto: Halldis Ringvold.
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av Havforskningsinstituttet for 
å samle inn biologiske, kjemiske 
og fysiske data for norskekysten,  
særlig bunndyr. Programmet 
pågår ennå, og resultater fra 
programmet publiseres jevnlig. 
 Havforskningsinstituttets to 
forskningsfartøyer G.O. Sars og  
Johan Hjort blir brukt under 
MAREANO-innsamlingene, 
og det skjer to ganger i året, på 
et vårtokt og et høsttokt. Før 
hvert tokt sitter forskere og 
andre involverte i flere møter 
for å avgjøre hvor man skal 
samle inn bunndyr, og eventuelt 
hvor mange steder (stasjoner) 
man rekker å samle inn fra når 
man har begrenset med tid. I 
gjennomsnitt varer et tokt en 
måned. Noen ganger legger 
man toktet til Nord-Norge, 
og noen ganger går de lengre 
sør, som nær Trøndelag eller 
Møre og Romsdal. Når man 
har avklart alle spørsmål, og alle 
andre forberedelser som innkjøp 
av mat og utstyr er unnagjort, 
vil forskningsfartøyet kunne 
gå ut fra kai. Det stimer ut til 
nærmeste stasjon og begynner 
innsamlingen av bunndyr. 
 Ved hver stasjon blir en 
sonde som måler ledningsevne, 
temperatur og dyp senket ned 
i vannet. Sonden heter CTD, 
Conductivity, Temperature, Depth. 
Deretter setter mannnskapet 
ut et undervannskamera (Figur 
3). Dette kameraet kan styres 
fra båten. Dersom det er grunt 
vann tar det ikke lang tid før 
kameraet når bunnen, og man 
kan begynne filmingen. Dersom 
det derimot er 2 000 m dypt 
tar det mye lengre tid. Det kan 
ta flere timer før man er klare 
til å filme på så store dyp! Når 
kameraet endelig har nådd 
bunnen setter man det først 

Figur 3. Undervannskamera CAMPOD ombord på forskningsfartøyet 
G.O Sars. The under water camera CAMPOD on board the research  
vessel G.O Sars. Foto: Halldis Ringvold.

Figur 4. Videorommet ombord på forskningsfartøyet G.O. Sars. The video 
room onboard the research vessel G.O. Sars. Foto: Halldis Ringvold.
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helt ned på bunnsedimentet. 
Deretter begynner man å filme 
alt man ser “rundt seg” for å få 
et godt overblikk over hvordan 
det ser ut der nede på bunnen. 
På store dyp kan tangloppene 
være ganske store, og man kan 
faktisk se dem på skjermen 
med det blotte øye. Ofte er det 
helt uforstyrrede områder man 
har nådd ned til. Det er derfor 
både spennende og nyttig å sitte 
ombord forran videoskjermene 
og registrere hva man ser (Figur 
4). Ofte vil et slikt videoopptak 
gi en pekepinn til forskerne 
om hvilke områder som er 
egnet eller uegnet for vanlig 
innsamlingsutstyr. Noen steder 
kan det for eksempel være for 
mye stein, og man vil kunne 
ødelegge utstyret om man hadde 
brukt det der. 
 Når man er ferdig med 
filmingen av havbunnen gjør 
man klart for å begynne med 
innsamling av bunndyr. Vanlig 
innsamlingstyr på et slikt tokt 
er grabb (Figur 5) og sleder 
som bomtrål, Agassiz-trål og 
RP-slede (Figur 6). Et og et 
redskap blir benyttet etter 
tur, helst flere på samme sted 
(stasjon), om været er bra. 
Redskapene senkes, og de fleste 
taues bortover bunnen (gjerne 
i 15–20 minutter) før de heves 
igjen. Hvert enkelt redskap er 
konstruert for å samle inn dyr 
fra ulike deler av havbunnen. En 
grabb er for eksempel konstruert 
for å ta prøver av et veldig lite 
område. Den «hogger» seg 
ned i havbunnen på kun et lite 
område for å fange dyr som 
lever inni sedimentet (infauna), 
for eksempel børstemark og 
skjell. En bomtrål dras bort-
over bunnen og vil samle dyr 
som lever oppå sedimentet 

Figur 5. Van Veen Grabb. Foto: Halldis Ringvold.

Figur 6. RP-slede. Foto: Halldis Ringvold.
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(epifauna), for eksempel sjø-
stjerner, sjøpølser, koraller og 
svamp. RP-sleden trekkes også 
bortover bunnen, men den 
fanger bare inn dyr i overkant 
av sedimentet (hyperbenthos), 
slik som tanglopper og reker. 
Når alle disse ulike redskapene 
kommer opp på dekk, fulle av 
bunndyr, mudder og stein, blir 
alt materialet siktet (Figur 7). 
Man bruker sikter med ulike 
størrelser slik at man samtidig 
med å fjerne mudder og stein, 
også sorterer dyrene i ulike 
størrelser. Til slutt blir alle dyrene 
konservert på enten ren sprit eller 
på formalin i luft- og vanntette 
plastikkbokser og spann.

Gjennomgang av dyr 
på lab, og funn av en 

ubeskrevet art!

Alle bokser og spann med 
konserverte dyr blir sendt til 
grovsortering så snart forsknings-
fartøyet kommer til land. Rester 
etter mudder og grus blir sortert 
fra, og alle dyrene sortert til 
nærmeste rekke, klasse, eller 
orden, og sendt til spesialister 
på de ulike dyregruppene, som 
sitter med spesiallitteratur for å 
kunne identifisere dem. 
 I fem av boksene som ble 
gjennomgått av spesialister 
på laboratoriet ble det funnet 
tilsammen 50 individer av 
tanglopper som ikke kunne 
bestemmes til art med en gang. 
Individene liknet i hovedtrekk 
på en kjent slekt som heter 
Halirages, men å få den til å 
passe helt med en av artene 
i identifiseringsnøkkelen var 
umulig på det tidspunktet. Bare 
det ga håp om at det kunne være 
en ny art for vitenskapen!

Figur 7. Når redskapen er tilbake ombord i båten, og full av mudder 
og bunndyr, benyttes ofte en «autosiever», som er et system av flere sikter 
med ulik maskevidde satt oppå hverandre. When the equipment is back 
onboard, and full of mud and benthos, an autosiever is used. The 
autosiever consists of several sieves with different mesh-sizes, placed 
on top of each other. Foto: Halldis Ringvold.

Figur 8. Den nye arten som ble funnet i MAREANO-programmet,  
Halirages helgae, oppkalt etter forfatterens mor. The new species 
discovered during the MAREANO programme, Halirages helage, named 
after the author’s mother, Helga Ringvold. Foto: Halldis Ringvold.
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 Etter en nøye gjennomgang 
av alt som fantes av litteratur på 
området ble det klart at dette 
var en hittil ubeskrevet art, og 
prosessen med å beskrive den 
nye arten for vitenskapen kom 
fort i gang (Figur 8)! Først ble 
det plukket ut et individ som 
skulle representere arten, altså et 
individ som skulle brukes som 
eksempel til å beskrive hvordan 
arten generelt sett så ut. Et slikt 
individ kaller man en holotype. 
Holotypen ble plukket fra 
hverandre bit for bit, og hver 
minste lille kroppsdel ble støpt 
inn i en gjennomsiktig masse. 
Hensikten med innstøpningen 
er å kunne bevare avstøpningene 
i mange år slik at også andre kan 
få anledning til å studere dem.
Avstøpningene ble fotografert, 
tegnet, og beskrevet i detalj 
(Figur 9). Hvis du ønsker å 
vite mer om hvordan man 
gjør dette kan du lete opp 
originalbeskrivelsen av Ringvold 
& Tandberg (2014). På grunnlag 
av flere karaktertrekk ble den 
nye arten plassert i slekten 
Halirages, og den fikk navnet 
Halirages helgae. Artsnavnet ble 
bestemt av undertegnede, og 
det ble fort klart at den skulle 
oppkalles til minne om min 
mor, Helga Ringvold. Dersom 
Helga, som naturlig nok er et 
feminint navn, skal skrives i 
genitiv, så beholdes stammen 
av ordet (Helg) og deretter 
tilføres endelsen «ae». For 
maskuline navn er det «i» som er 
genitivsendelse. På norsk bruker 
vi «s» som genitivsendelse, slik at 
«helgae» altså betyr «Helgas», og 
derved oppstod navnet Halirages 
helgae.
 Det er tidligere beskrevet 8 
arter innen slekten Halirages. 
Halirages helgae tilhører en 

familie som heter Calliopiidae. 
Det er en stor familie med 79 
arter, og man finner denne 
familien representert over hele 
verden. De aller fleste tang-
loppearter lever i saltvann, men 
akkurat i denne familien er det 
faktisk ganske mange arter som 
lever i ferskvann. Særlig arktiske 
og sub-arktiske områder har 
mange arter fra denne familien. 
 Halirages helgae er en ganske 
liten tangloppe, og de største 

individene målte 13 mm fra 
hode til haletipp. Den nye arten 
ble funnet ved hjelp av RP-
sleden (Figur 6) på fem stasjoner 
fra 997 til 2 609 meters dyp 
(Figur 10). Den ble registret kun 
over mudderbunn i de kalde 
vannmassene hvor vannet har 
minusgrader. Med utgangspunkt 
i temperaturen kan vannet i 
Norskehavet i grove trekk inndeles 
i tre; varmt atlanterhavsvann som 
er varmere enn 0,5 °C, og som 

Figur 9. Alle delene til den nye tangloppen Halirages helgae må 
beskrives i detalj for å kunne publisere funnet. Her vises en av 
munndelene. Every tiny little part of a new amphipod Halirages 
helgae must be photographed and illustrated before publication. This 
picture shows one of the mouth parts. Illustration from Ringvold & 
Tandberg (2014).
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man finner fra overflaten og ned 
til ca. 600 m, så en overgangssone 
med en blanding av varme og 
kalde vannmasser, fra 600 til 900 
meters dyp, og kaldt dypvann 
som er kaldere enn –0,5 °C, fra 
900 m og dypere. 
 Når nye arter er nøye 
beskrevet blir individene sendt 
til oppbevaring på et museum. 
Våre individer ligger nå trygt 
bevart ved Museet i Bergen, 
hvor holotypen og de andre har 
fått sine egne journalnummer. 

Summary
Ringvold, H. 2015. Amphiods 
from the Norwegian coast 
– and discovery of a new 
species! Fauna 68 (1–2): 22–29. 

Almost 400 Amphipods from the 
Norwegian coast have previously 
been recorded. Worldvide, 
specimens vary from 1 mm to 28 
cm in length, although between 5–

15 mm is the normal range. Some 
species of Amphipods may be used 
as indicators of polluted waters. 
Different species feed on a variety 
of organisms; algae, live and dead 
animals, and suspended material. 
Hence, amphipods are important 
organism recycling nutrients in the 
marine environment. Amphipods 
are rich in proteins themselves, 
and imporant food source for 
many species, especially fish.
 The Norwegian Institute for 
Marine Research initiated the 
MAREANO programme in 
2006 (Marine area database for 
Norwegian waters). The ongoing 
programme (www.mareano.
no), conducts physical, chemical 
and biological mapping along 
the Norwegian coast. Two yearly 
cruises are conducted with the 
following standard procedures: 
planning, investigating alien 
territory with an under water 
camera, and finally using different 
kinds of equipment to collect 

animals.
 At five stations, collected in 
the period 2008–2010, a new 
amphipod species was discovered! 
A total of 50 specimens were 
found, and the new spescies was 
named Halirages helgae after the 
authors mother (Helga Ringvold). 
As many Calliopiidae, Halirages 
helgae, is a brittle species. The 
family consists of 79 species, and 
especially Arctic and Sub-Arctic 
areas are rich in Calliopiidae. 

Litteratur
Ringvold, H. & Tandberg A.H.S. 

2014. A new deepwater species 
of Calliopiidae: Halirages helgae 
(Crustacea, Amphipoda), with a 
synoptic table to Halirages species 
from the north-east Atlantic. 
European Journal of Taxonomy 98: 
1–13.

Figur 10. Kart over området hvor Halirages helgae ble funnet. Map showing the area where Halirages 
helgae, was found. Illustration: Kjell Bakkeplass.
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Hvordan skal man 
samle inn bunndyr i 

en steinrøys?
Tenk deg at du skal finne ut 
hva slags dyr som lever i en 
steinrøys under vann. Det å 
bruke velkjente redskaper som 
skraper, sleder eller grabber 
ville være det samme som å 
ødelegge det kostbare utstyret. 
Man kan selvfølgelig dykke 
ned og flytte litt på steinene, 
og deretter samle inn manuelt 
det man da finner. Da får man 
imidlertid kun samlet inn en 
liten del av alt det som lever i og 
på steinrøysen, mens dyr som 
beveger seg fort vil man ikke 
klare å fange på denne måten. 
Dette gjelder for eksempel 
hummeryngel, trollhummer og 

reker. Inntil nå har man ikke 
hatt noen gode metoder å velge 
blant for å kunne undersøke 
undersjøiske steinrøyser på en 
grundig måte. 
 På østsiden av USA og 
Canada finner vi naturlige fore-
komster av den amerikanske 
hummeren Homarus americanus. 
Den kan bli opptil 1 m lang og 
20 kg tung, og er som kjent en 
delikatesse det fangstes mye av. 
Det er kjent at voksen hummer 
lever i steinrøyser (Hudon 1987, 
Wahle & Steneck 1992), men 
hvor lever de små hummerne? 
Lever de på samme sted? Hvilke 
andre dyr lever i samme habitat? 
Ved å ta i bruk det nye sugerøret 
har man kunnet begynne å 
samle inn prøver fra steinrøyser 
på en effektiv måte, og lete etter 

svarene på disse spørsmålene.

Hvorfor innføre 
sugerøret til Europa 

og Norge?

I 1997 ønsket også europeiske 
forskere å se om de kunne 
finne europeisk hummeryngel 
i sine hjemland, og et større 
forskningsprosjekt kom i gang. 
Prosjektet ble kalt «LEAR», en 
forkortelse for: hummerøkologi 
og rekruttering (Lobster Ecology 
And Recruitment Project). Dette 
var et samarbeid mellom Irland, 
England, Italia og Norge. Som 
i Amerika, var det behov for en 
effektiv metode til å undersøke 
steinrøyser under vann, fordi 
den europeiske hummeren har 

En ny metode for å undersøke 
steinrøyser under vann 

Halldis Ringvold

Innsamling av dyr i steinrøyser under vann har vært vanskelig å gjennomføre, fordi slike røyser er ganske 
utilgjengelige når man bruker vanlig redskap. Både sleder og grabber ville fort blitt ødelagt. Et nytt redskap, et 
«sugerør», har derfor blitt utviklet i Amerika, og er nå prøvd ut for første gang i Norge. Over 5 000 individer 
av ulike dyregrupper ble innsamlet, og mange av dem var av det slaget som beveger seg fort, som trollhummer 
og reker. En sjelden børstemark ble også fanget. Lær mer om fangstmetoden, og alle dyrene vi fant! 

Halldis Ringvold (f. 1969) er cand. scient. i marinbiologi fra NTNU i Trondheim. 
Hun har jobbet innen forskning, fiskeri og havbruksnæringen, og arbeider nå i 
enkeltpersonforetaket Sea Snack Norway, hovedsakelig med marine dyr. Hun er også 
en ivrig hobbyfotograf, særlig under vann. 

Sea Snack Norway, NO-5036 Bergen. E-post: post@buzzingkid.no.
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omtrent samme levesett som den 
amerikanske. Forskere fra alle 
landene i prosjektet konstruerte 
derfor lignende sugerør til det 
amerikanerne hadde laget og 
tatt i bruk.
 Den europeiske hummeren 

Homarus gammarus, som kan 
bli opptil 50 cm lang og 5 kg 
tung, har et ganske stort ut-
bredelsesområde, og lever fra 
polarsirkelen i nord til Marokko 
i sør, inklusive Middelhavet 
og Svartehavet (Linnane mfl. 

2001). I Tysfjord i Nord-Norge 
lever verdens nordligste gytende 
bestand, selv om enkelthummere 
også er funnet nord til Tromsø. 
Det er viktig å være klar over 
at den amerikanske- og den 
europeiske hummeren er to ulike 

Figur 1. «Sugerøret» er et PVC-rør som er 1,7 m langt og 7 cm i diameter. Det er tilkoblet en dykkeflaske 
i den ene enden, og en pose med finmasket nett i den andre. Ved å holde røret vertikalt over løst sediment, 
og åpne for luften, vil sediment og dyr bli sugd opp i posten i motsatt ende. The suction sampler is a PVC-
tube 1,7 m long and 7 cm in diameter. The sampler is connected to a scuba tank at one end, and a fine 
meshed bag in the other. The suction sampler is hold vertically above the sediment. When opening the 
air filled scuba tank, sediment and animals are sucked up into the fine meshed bag on top of the tube. 
Illustrasjon: Halldis Ringvold.
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arter, selv om de ser svært like 
ut. Den amerikanske hummeren 
er funnet noen ganger i Norge, 
trolig på grunn av utsettinger. 
Den står derfor oppført på 
Norsk svarteliste, som er en 
liste over fremmede arter i 
norsk natur. Problemet med 
den amerikanske hummeren er 
at den kan utkonkurrere den 
europeiske hummeren, eller 
danne hybrider med den (Van 
der Meeren mfl. 2008, Agnalt 
mfl. 2012). 

Hva er sugerøret, og 
hvordan fungerer 

det?

Sugerøret er et PVC-rør som er 
1,7 m langt og 7 cm i diameter. 
I den ene enden av røret er 
det tilkoblet en dykkeflaske, 
og i den andre enden en pose 
av finmasket nett (Figur 1). 
Når man åpner dykkeflasken 
slippes luft ut og det vil oppstå 

et «sug». Dette suget er med 
på å løfte dyrene fra den ene 
enden av røret til den andre. 
Når man skal begynne å 
bruke røret reiser man det opp 
vertikalt, og holder i enden nær 
dykkeflasken. Deretter holder 
man røret over det området 
man ønsker å ta prøver av, og 
åpner dykkeflasken. Lufttrykket 
må ikke være for stort, for da 
ødelegges dyrene. Det må heller 
ikke være for svakt, for da blir 
det ikke nok kraft til å suge 
dyrene opp i røret. Når man 
har funnet riktig trykk kan det 
tyngste arbeidet begynne. To 
dykkere må være tilstede for 
å kunne utføre dette arbeidet. 
Den ene dykkeren har i oppgave 
å skyve større stein til siden for 
å frigjøre sedimentet som ligger 
mellom steinene. Den andre 
dykkeren holder sugerøret, og 
fører det raskt over det frigjorte 
sedimentet som blir sugd opp 
i røret og inn i posen i den 
andre enden. Begge dykkerne 

må jobbe hurtig, og i tillegg 
være rimelig samkjørte, for at 
resultatet skal bli best mulig. 
 Et lite, begrenset område blir 
samlet inn for hver gang, og for 
å vite eksakt hvor stort område 
man skal samle inn tar man med 
seg en firkantet ramme som er 
0,5 m2 (Figur 1). Innsamlingen 
med sugerøret skjer altså kun 
innenfor denne rammen, som 
først blir lagt oppå steinrøysa. 
 Posen på toppen av sugerøret 
blir full med jevne mellomrom 
og må byttes ut. Luften i røret 
blir da skrudd av, og posen tatt 
av og knyttet igjen. Deretter 
festes posen til en line med en 
slags luftballong. Når man blåser 
litt luft inn i denne ballongen 
vil den stige til overflaten med 
fangstnettet på slep. Båtføreren, 
som sitter igjen i båten, har 
som oppgave å plukke opp alle 
posene.
 Det finnes begrensninger 
for innsamling av bunndyr selv 
ved bruken av denne metoden. 

Figur 2. Sjøgressreker ble fanget med sugerøret. The chamaelon prawn Hippolyte varians was collected using 
the suction sampler. Foto: Halldis Ringvold.
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Den vil for eksempel være 
begrenset av dypet. Hvis det 
er grunnere enn 2 m blir det 
for grunt fordi det må være 
en viss mengde med vann 
over sugerøret for at det skal 
fungere. Nedad vil det også være 
begrensninger for hvor dypt 
dykkere kan oppholde seg. Det 
er vanlig å kunne dykke ned til 
30 m dyp ved sportsdykking, 
og det er også grensen for 
arbeidsdykking i Norge.
 Hvis det er skjellsand i et 
område vil skjellsanden, som er 
større enn maskevidden i fangst-
nettet, kunne knuse dyrene 
i posen. Det er derfor viktig 
å unngå skjellsandområder. I 
noen områder, som i horisontale 
huler, er det umulig å bruke 
sugerøret fordi det må stå 
vertikalt for å fungere godt. 
Kanskje er det mulig å utvikle 
et sugerør med knekk på 
enden eller med fleksibel ende 

i fremtiden. Til tross for de 
nevnte begrensningene mener 
jeg at bruken av sugerøret er 
veldig effektivt til å samle inn 
bunndyr. Dette gjelder spesielt 
for de raske bunndyrene som 
ellers vanskelig lar seg fange, 
som for eksempel sjøgressreke 
Hippolyte varians (Figur 2).

Hvor brukte vi 
sugerøret, og hva 

fant vi?

Innsamlingen av dyr har fore-
gått over en toårs periode. I alt 
samlet vi inn bunndyr fra seks 
områder (Figur 3) som alle 
ligger i Korsfjorden/Bjørne-
fjorden området, sør for Bergen. 
Områdene var Vinnes, Os, 
Turtelsvik, Langøy, Eidholmen 
og Skorøy. Alle røysene lå på 
mellom 2 og 14 meters dyp. 
Dykkerne og en båtfører har 

under innsamlingen benyttet 
en småbåt. I alt ble det samlet 
inn 10−12 poser fra samme 
lokalitet, og på hvert sted brukte 
vi maksimum 90 minutter til 
innsamlingen.
 Posene som ble innsamlet 
med sugerøret ble transportert 
til land, og til laboratoriet 
hvor de ble gjennomgått etter 
tur. En skulle kanskje tro man 
fikk opp en hel masse døde 
dyr, men dyrene var levende 
og uskadd etter turen gjennom 
røret. Dyrene kunne derfor lett 
artsbestemmes fordi de frem-
deles hadde alle kjennetegn i 
behold, og noen av dem ble til 
og med brukt i eksperimentelle 
forsøk senere. 
 Vi fanget mer enn 5 000 
individer med sugerøret, og 
etter en nøye gjennomgang 
identifiserte vi i alt 72 ulike 
arter (Linnane mfl. 2001, 
Ringvold mfl. 2015). Voksen 

Figur 3. Kart som viser innsamlingsområdene 1−6. Map showing the sampling stations, 1−6, south of 
Bergen, Norway. Kart: Kjell Bakkeplass.
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hummer ble tatt i teiner på alle 
lokalitetene, men vi fant ikke 
en eneste hummeryngel verken 
med teiner eller med sugerøret. 
Det gjorde for øvrig heller 
ingen av de andre forskerne fra 
de andre europeiske landene 
som var med på prosjektet. 
Til gjengjeld fant vi mange av 
de dyrene som hummer pleier 
å spise. Dette tyder på at de 
områdene vi hadde valgt ut i alle 
fall kunne være gode habitater 
for hummeryngel. Hummer 
pleier å spise dyr som krabber, 
skjell, snegler, børstemark, fisk, 
kråkeboller og sjøstjerner. 
 Vi fant særlig mange kreps-
dyr, totalt 2 685 individer, og 
873 børstemark, 263 bløtdyr, 

og 367 pigghuder. Kreps-
dyrene som det var mest av var: 
fire arter trollhummer, blant 
annet Galathea dispersa og 
Galathea squamifera, rettsnute-
svømmekrabbe Liocarcinus 
navigator, porselenskrabbe 
Pisidia longicornis, reken 
Pandalina brevirostris og 
pistolreken Athanas nitescens.
Athanas nitescens ble tidligere 
sett på som ganske sjelden langs 
vestkysten av Norge, og ble sist 
funnet på slutten av 1800-tallet. 
Vi fant imidlertid 196 individer 
av arten, og vi fant den på alle 
de seks undersøkte lokalitetene. 
Vi må derfor kunne si at arten 
ikke er så sjelden, men at den 
hittil har vært vanskelig å 

fange. Disse funnene viser i all 
tydelighet hvor viktig det er å ha 
gode fangstmetoder tilpasset det 
miljøet de skal brukes i.
 De børstemarkene vi fant 
flest av var Harmothoe fragilis og 
fjærenereis Nereis pelagica. Skjell 
og snegler tilhører bløtdyrene, 
og vi fant særlig mange 
individer tårnsnegl Turritella sp. 
på lokaliteten ved Eidholmen. 
Denne ble nesten ikke funnet på 
noen av de andre lokalitetene. 
Vi fant en god del kalveskjell 
Lucinoma borealis og leddsnegler 
på de fleste lokalitetene.
 Den siste hovedgruppen av 
dyr vi fanget var pigghuder. 
Denne dyrerekken består av fem 
klasser, blant annet sjøstjerner 

Figur 4. Det ble funnet en god del vanlig korstroll i steinrøysene. Korstroll er en god kilde til kalsium, og blir 
derfor spist av hummer før skallskiftet. Common starfish Asterias rubens was found in large numbers in the 
subsea cobble grounds. The starfish is an excellent calcium sorce, and lobsters eat them before molting. 
Foto: Halldis Ringvold.



35

og slangestjerner. Det ble 
funnet mange individer av 
særlig tre arter slangestjerner; 
hvitflekket slangestjerne Ophiura 
albida, kameleonslangestjerne 
Ophiopholis aculeata og svart-
slangestjerne Ophiocomina nigra. 
Også sjøstjernen vanlig korstroll 
Asterias rubens ble det funnet en 
god del av (Figur 4). 

Hvilke områder 
var mest like 

med hensyn på 
artssammensetning?

Når man har funnet mange ulike 
dyr på mange ulike områder kan 
man bruke statistiske metoder for 
å prøve og gruppere dem. Man 
kan for eksempel se om noen av 
områdene er likere enn andre når 
det gjelder artssammensetningen. 
Hvis man i tillegg måler dyp og 
temperatur kan man forsøke 
å finne ut om noen av artene 
i en gruppe foretrekker å leve 
i et miljø med en litt annen 
temperatur, eller dyp, enn andre 
arter i en annen gruppe. Vi fant 
at 21 % av alle artene var felles 
for alle områdene. Vi fant også 
at dyp og temperatur hadde noe 
å si for hvor vi kunne finne de 
ulike artene, men at det også 
var noe med selve området som 
var viktig. På alle områdene var 
det steinrøys, men områdene 
var likevel noe ulike fordi noen 
steder var det sand innimellom 
steinene, mens andre steder var 
det finere silt eller grov grus. 
Steinrøysene kan også ha vært 
forskjellige på andre måter som 
vi ikke klarte å oppdage eller 
måle med våre instrumenter.
 Vi grupperte artene fra alle 
seks områder og kom frem til 
at områdene Langøy og Skorøy 

hadde flest arter felles. Dette var 
også to områder som lå ganske 
nær hverandre. Det området 
som skilte seg klart ut fra alle de 
andre var Eidholmen. 

Funn av en sjelden 
børstemark

Når vi gjennomgikk posene 
fant vi en del individer av en 
børstemark som skulle vise seg 

å være ganske sjeldne. Det var 
en børstemark som likner på  
fjæremark Arenicola marina. 
Fjæremark er, som navnet 
tilsier, vanlig i fjæra i norske 
farvann. Det var imidlertid 
små forskjeller i utseende på 
den vi fant og vanlig fjæremark. 
Vi sendte individene til en 
ekspert på børstemark, Eivind 
Oug ved Norsk Institutt 
for Vannforskning (NIVA) 

Figur 5. Den relativt sjeldne børstemarken Arenicolides ecaudata (A) 
kan likne noe på fjæremark (B). Fjæremark mangler gjeller og børster 
helt ut på de bakerste segmentene, slik Arenicolides ecaudata har. The 
relatively rare polychaete Arenicolides ecaudata (A) can look like 
the more common lugworm Arenicola marina (B). The lugworm 
lacks gills and brushes on last segments. Illustrasjon: Eivind Oug, 
Arenicola marina is modified after Fauchald (1977).
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som indentifiserte dem til 
Arenicolides ecaudata. Fjæremark 
mangler gjeller og børster på 
de bakerste segmentene av 
kroppen, men det hadde den 
vi fant. Fjæremark er dessuten 
rødbrun, mens den vi fant var 
mer blålilla (Figur 5). 
 Arenicolides ecaudata er 
tidligere registrert fra Middel-
havet og Nordsjøen. Det var 
tidligere gjort noen få, men 
svært usikre funn av denne 
børstemarken i Norge (Rathke 
1843, Sars 1856, Storm 1881, 
Bidenkap 1894). Siden de 
tidligere funnene var usikre, 
og alle ble gjort før 1900, 
var det veldig artig å kunne 
publisere våre funn av nyere 
dato (Ringvold mfl. 2000). Vi 
fant i alt 22 individer på tre 
av de undersøkte lokalitetene; 
Os, Turtelsvik og Horgo (på 
Austevoll) (Figur 2). Alle 
individene ble funnet på 
2−10 meters dyp. Etter at vår 
undersøkelse var avsluttet er det 
gjort ytterligere to registreringer 
av denne arten i Norge; et på 
mineralsand på Kvileneset i 
Vest-Agder og et på eksponerte 
områder med stein på Sommar-
øy og Hillesøy i Troms.
 Dersom funnene fra før 1900 
er riktige er det underlig at 
arten ikke har blitt gjennfunnet  
før nå, altså på nesten 100 
år. Vi har lang tradisjon for 
marinbiologisk forskning her 
til lands, og innsamlingen av 
bunndyr i akkurat Bergens-
området har vært rimelig stor på 
grunn av den marinbiologiske 
stasjonen på Espegrend som 
ble grunnlagt i 1892. Studenter 
ved Universitetet i Bergen 
benytter Espegrend årlig når 
det holdes kurs om bunndyr. 
At det er mye som samles inn 

i Hordaland bekreftes også av 
tall fra samlerapporten over 
bunndyr fra Brattegard & Holte 
(1997). Rapporten viser at det 
i Hordaland er registret hele 
2200 ulike arter bunndyr, noe 
som er høyere enn for noe annet 
fylke. Arenicolides ecaudata har 
trolig enten vært oversett i ulike 
sammenhenger, eller så har dens 
naturlige habitat, steinrøyser, 
vært vanskelige å samle grundig 
fra med tradisjonelle fangst-
metoder. Vi velger å tro at 
bruken av det nye sugerøret var 
avgjørende for funn av den nye 
arten, og håper andre kan ha 
glede av å vite om redskapen til 
bruk i andre prosjekter. 
 Konklusjonen må bli at selv 
en steinrøys er viktig, ikke 
bare for Alf Prøysen som skrev 
sin kjente mimrevise herfra 
(«Steinrøysa neri bakken»), men 
også for bunndyr som hummer, 
pistolreken Athanas nitescens 
og børstemarken Arenicolides 
ecaudata.

Summary
Ringvold, H. 2015. A new 
method to examine marine 
cobble habitats. Fauna 68 (1–2): 
30−37.
 
Sampling marine cobble grounds 
has been difficult with traditional 
sampling methods. Therefore 
an airlift suction sampler was 
constructed. The suction sampler 
is a 1.7 m long and 70 cm wide 
PVC tube. It is attached to a 
scuba tank at one end, and a 
fine meshed bag at the opposite 
end. When holding the sampler 
vertically above the sediment, and 
opening the scuba tank, animals 
and sediment are sucked up 
through the tube – and into the 

bag. Finding the right air pressure 
is important to avoid damaging 
the animals. 
 Lobsters live in cobble grounds, 
and research on early benthic 
lifestages in America used the 
suction sampling as a successfull 
method in capturing juvenile 
lobsters. Researches from Ireland, 
England, Italy, and Norway 
wanted to use the American 
technique for the first time in 
Europe, trying to locate juvenile 
lobsters in European waters 
(called the LEAR project: Lobster 
Ecology and Recruitment Project). 
 The suction sampler worked 
very well, capturing also fast 
moving crustaceans. One of the 
limitations to be aware of when 
using the sampler is the depth. 
The upper limit is 2 m due to 
the fact that the suctioning does 
not function properly with less 
water above the tube. The lower 
limit is 30 m due to regulations 
for working certificates for scuba 
divers. Another limitation is the 
angle of the substrate. Sampling 
in caves and crevises is not 
possible due to the straight shape 
and diameter of the tube. Also,  
shellsand substrate should be 
avoided because it will crush the 
animals once into the fine meshed 
bag.
 A total of six locations were 
investigated, and aproximately 
5 000 specimens were collected, 
belonging to 72 different species. 
No lobsters were found, however, 
but a lot of other benthic animals 
such as crustaceans, polychaetes, 
molluscs, and echinoderms were 
collected. 
 The shrimp Athanas nitescens 
has previously been caught only a 
few times, on the western coast of 
Norway, and not since 1800. It 
was captured at all six locations 
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and can no longer be considered 
rare. In Norway, the polychaete 
Arenicolides ecaudata, is also 
considered rare. It is more than 
100 years since last time it was 
recorded, and these recordings are 
considered somewhat uncertain. 
A total of 22 specimens were 
captured. 
 Norway has long traditions 
for marine biological sampling, 
especially in Hordaland, due to 
the old marine biological station 
Espegrend, which was established 
in 1892. The University of 
Bergen still uses this station when 
teaching students about benthos. 
A report shows that benthic species 
caught from the Hordaland coast 
far outnumbers other counties 
in Norway. We therefore believe 
that the use of the suction 
sampler, and the possibility of 
sampling in cobble grounds, has 
been important in finding the 
particular polychaete Arenicolides 
ecaudata.
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Eremittkreps var også blant krepsdyrene som ble fanget med sugerøret.
Hermit crabs Pagurus sp. were also among the crustaceans sampled 
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Gamalt brev frå 1535 

Det innleiingsvis nemnde 
brevet (Austrått 1535) finst i 
Diplomatarium Norvegicum, 
som er ei viktig kjeldesamling av 
diplom eldre enn 1570 (Sandvik 
1979). Verket vart oppstarta med 

statsstøtte i 1847, og fram til 
1976 var det utkomen 21 bind. 
Diplomatarium Norvegicum ligg 
på internett under det såkalla 
Dokumentasjonsprosjektet (www.
dokpro.uio.no).

Austrått
Austrått er ei borg og ein 
historisk herregard ved utløpet 
av Trondheimsfjorden i Ørland 
kommune i Sør-Trøndelag 
(Anonym 2013). Austrått har 
vore kjent som sete for fleire 
sentrale personar i norsk historie 
sidan 1000-talet. Den meste 
kjende personen er truleg Fru 
Inger til Austrått. Det kanskje 
ikkje minst takka vera Henrik 
Ibsen som skreiv dramaet 

Fru Inger til Østeraad i 1857 
(Anonym 2015b). 

Fru Inger var lova to 
gjedder

I brevet til erkebiskopen i 
Nidaros, Olav Engelbrektsson, 
frå ca. 1480−1538, fortel Fru 
Inger til Austrått at ho sendar 
to bytter smør til «eders naade» 
for eige behov (Austrått 1535). 
Dessutan ville ho sende ei bytte 
til før Herredagen, som er møte 
mellom lagmenn, adelsmenn 
og kongelege utsendingar. Så 
kjem det interessante med 
gjeddene: «Kiere herre er och 
myn kierlig bøn till eders naade 
thett eders naade ville verdis att 
giffue meg tho leffuendis gedder 

Eit brev frå 1535 med etterlysing av to 
levande gjedder til Austrått, 

Sør-Trøndelag 
Einar Kleiven

Overføring av fisk til nye lokalitetar har foregått i tusenvis av år her i landet. Ei unik historie om ein 
lovnad på å få to levande gjedder Esox lucius finst i eit gamalt brev frå Fru Inger til Austrått til erkebiskop 
Olav Engelbrektsson i Nidaros. Brevet og tradisjonen om opphavet til gjedda i området blir omtala i 
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som eders naade haffuer lenge 
loffuidtt meg vill ieg thett gerne 
i all ydmygtt forskylle». I meir 
forståeleg språkføring etterlyser 
ho med andre ord to levande 
gjedder som erkebiskop Olav 
Engelbrektsson i lang tid hadde 
lova ho! 

Kort om gjedda 
Gjedda er ein grådig rovfisk 
som kan bli opp mot 3,5−18,0 
kg avhengig av kjønn (Pethon 
1989). Ho har ein langstrakt 
kropp med like store gatt- og 

ryggfinnar bak på kroppen som 
gjer at ho raskt kan ruse ut for 
å fange byttefisk. Fiskearten har 
dessutan stor kjeft med sylkvasse 
tenner som er godt eigna til å 
gripe byttefisk med. Gjedda 
kan ikkje forvekslast med andre 
fiskeartar i norsk fauna. 
 På den tida som er omtala 
her var gjedde ein eksotisk fisk 
blant herskapsfolk. Etter kvart 
har ein erfart dei negative sidene 
ved å innføre gjedde som ofte 
medfører at bestandar av aure 
Salmo trutta eller røye Salvelinus 
alpinus kan bli utrydda eller 

sterkt reduserte (Thomassen 
mfl. 2014). Erfaringane har 
gjort at gjedda i dag er ein sterkt 
uønska fiskeart i nye lokalitetar 
(Hesthagen & Sandlund 2012)

«Karudsdam» ved 
Austrått

At Fru Inger kunne ta imot 
gjeddene var nok ikkje noko 
problem, for ei opplysning hjå 
Ree & Wallem (1916) fortel at 
det var karussdam ved Austrått 
medan ho regjerte der (Figur 1). 
Bakgrunnen for opplysninga om 

Figur 1. Austråttborga på Ørlandet. Den raude firkanten vest for borga viser omtrentleg plassering og form på 
karussdammen ved Austrått, som vist på eldre foto. Nede til høgre ser ein Stjørnfjorden. Flyfoto: Statkart.no. 
The castle Austråttborga at Ørlandet. The red square west of the castle indicates the location and shape 
of the crucian carp pond, as shown on older pictures. The fjord Stjørnfjorden is seen in the lower right 
corner. 
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fiskedam ved borga er at det på 
1530-talet var store omveltingar 
her i landet i samband med 
reformasjonen. Austrått vart 
blant anna plyndra tre gonger 
av folka til erkebiskop Olav 
Engelbrektsson. I arkivet til 
erkebiskopen finst det ein 
oversikt over kva Fru Inger 
kravde erstatta av utstyr og 
husgeråd etter tumultane. 
«Morsomt nok synes det som om 
kjøkkenternerne har forsøkt at 
gjemme bort paa kvindelistig 
vis noget av det fineste og dyreste 
av bordstellet. For i fortegnelsen 

tilføies efter specificeringen av det 
øvrige: Item (dessutan) ½ dusin 
tinfat, nyt engelsk tin, blev tat i 
karudsdammen eller i brønden 
– for 6 mark». På den måten har 
vi kjennskap til karussdammen 
som fanst ved Austrått på 1530-
talet. Og når det var karussdam 
der, så hadde vel Fru Inger 
også ein dam som ho kunne ha 
gjeddene i. 
 Tidleg på 1700-talet høyrer 
vi om tre fiskedammar ved 
Austrått (Ree & Wallem 1916). 
Frå auksjonen av borga etter 
Abraham Dreyer til kanselliråd 

Søren Dass 17. april 1736 finst 
det nemleg ein oversikt over 
auksjonsobjektet. Der står det 
blant anna at det «findes og ved 
Gaarden en vel indrettet Frugt 
og Kiøken-Hage, saa og 3de Fiske 
Parcker…».
 Fram til vår tid fanst det 
ein karussdam på jordet vest 
for Austråttborga (Figur 1), 
som vart «kastet igjen» på 
1960-talet (Bratberg 2010). I 
tillegg kom gårdsdammen ved 
ladegården, som låg nord for 
parkeringsplassen til borga. På 
flyfoto over Austrått i artikkelen 

Figur 2. Gjeddelokaltetar i Ørland og Bjugn før 2014. Raud stjerne viser Austråttborga, gul sirkel viser 
plasseringa av det tidleagre Rusasetvatnet, der gjedda har forsvunne på grunn av drenering, og raude sirklar 
viser lokalitetar der det finst gjedde i dag. Flyfoto: Statkart.no. Pike Esox lucius localities in Ørland and 
Bjugn before 2014. The red star shows the castle Austråttborga, the yellow circle shows the location 
of the former Rusasetvatnet, where pike have disappeared due to drainage, and red circles show the 
localities where pike is present today.
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til Bratberg er båe dammane 
synlege. 
 Den nemnde karussdammen 
på Austrått er også kalla «karpe-
dammen» (Bratberg 2010). Og 
denne karpedammen er den til 
nå nordligste sikre utløperen av 
fiskedammen som vannmotiv, 
skriv Hage (2011). For båe har 
det vorte forveksling mellom dei 
to fiskeartane karuss Carassius 
carassius og karpe Cyprinus 
carpio, noko som skjer i blant. 
Det har nok aldri vore karpe i 
nokon fiskedam ved Austrått, 

slik omtalene deira skulle 
indikere (Kleiven 2013). 

Gjedde på Fosen
Vi veit ikkje om Fru Inger fekk 
gjeddene sine, men det er ei 
opplysning hjå Huitfeldt-Kaas 
(1918) som kan tyde på det. 
Under oversikten over innsjøar 
med gjedde i Sør-Trøndelag 
nemner han Eidsvatnet i Stjørn 
der «traditionen beretter, at 
gjedden er indført av fru Inger 
til Østraat, altsaa i 1ste halvdel 

av det 16de aarhundrede», 
det vil si i fyrste halvdelen av 
1500-talet. Eidsvatnet ligg 
berre 6 km frå Austrått (Figur 
2). Den lokale tradisjonen i 
området går da også på at det 
var herskapet på Austrått som 
innførde gjedde, opplyser Terje 
T.V. Bratberg (pers. medd.). 
Hesthagen & Sandlund (2012) 
viser til folketradisjon som 
går på at det var den siste 
erkebiskopen, Erik Walkendorf 
(1510−1521), som innførde 
gjedde i Trøndelag. Sturla 

Figur 3. Vatn med gjedde på vestre delen av Fosenhalvøya. Rraude stjerner viser lokalitetar med gjedde 
før 2014, svart stjerne viser ein lokalitet der gjedda har forsvunne. Raud pil viser funn av gjedde i 2014. 
Kartgrunnlag: Norgeskart.no. Lakes with pike Esox lucius in the western part of the Fosen Peninsula. Red 
stars show lakes with pike before 2014, black star shows a locality from where the pike has disappered. 
Red arrow shows the discovery of a pike locality in 2014. 
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Leth-Olsen (pers. medd.) har 
høyrt at enkelte set innføringa 
av gjedde i samband med Ove 
Bjelkes (1611−1674) hustru 
Regitze Gedde (1629−1657), 
men det er jo alt for seint i det 
historiske løpet. I tillegg til 
Eidsvatnet nemner Huitfeldt-
Kaas (1918) at det skulle vera 
gjedde både i Solemsvatnet, 
Brekkvatnet, «Russasætervandet» 
(Rusasetvatnet) og «Kruptjernet», 
som må vera Kruktjønna eller 
Storkruktjønna. Sistnemnde ligg 
berre 100 m vest for Solems-
vatnet. I Rusasetvatnet i Ørland 
forsvann bestanden av gjedde 
etter at vatnet vart uttappa 
på 1980-talet (Hesthagen & 
Østborg 2002, Korsen 2004). 
Veitene etter nedtappinga synest 
godt på flyfoto over området. 
Det pågår arbeid for å gjenskape 
Rusasetvatnet (Dag Dolmen, 
pers. medd.).
 I desse vatna, Eidsvatnet (10 
moh.), Solemsvatnet (28 moh.), 
Brekkvatnet (23 moh.) og 
Storkruktjønna (30 moh.), finst 
det gjedde også i dag (Sturla 
Leth-Olsen pers. medd.). Av ny 
dato er funn av gjedde i Ryvatnet 
(37 moh.) og Kottengsvatnet 
(12 moh.), som ligg nord for 
Bjugnfjorden. Det var i august 
2014 at det vart rapportert om 
gjedde i Ryvatnet for fyrste 
gong (Asphaug 2014, Okstad 
2014). Forutan dei nemnde 
vatna, er det på Fosenhalvøya 
gjedde i Kårlibrønnen (185 
moh.) i Rissa (Korsen 2000, 
2004, Figur 3). Kårlibrønnen 
har avrenning til Prestelva, og 
det er ikkje fare for at gjedda 
skal spreie seg på naturleg vis 
til nærliggjande vatn. Korsen 
(2004) opplyser dessutan at 
bestanden er gamal. Da det 
er einaste gjeddebestanden 

mellom Trondheimsfjorden og 
Stjørnfjorden, er det ønskjeleg 
at bestanden vart utrydda, skriv 
han. Grunnen til det er nok at 
forvaltinga er redd for vidare 
spreiing. 
 Går vi bakover til 1743 
og svara på spørjelistene frå 
Danske Kanselli, så kom det i 
Sør-Trøndelag inn svar berre frå 
Stadsbygd prestegjeld (Mordt 
2008). Gjedda i Kårlibrønnen er 
ikkje nemnt der, men det betyr 
neppe at det ikkje kunne finnast 
gjedde der den gongen. Ikkje 
alle embetsmennene hadde like 
god oversikt, eller la like mykje 

arbeid i å skaffe seg det for å 
svara på dei nemnde spørsmåla. 
Heller ikkje Schøning (1910) 
nemner gjedde frå området i 
reiseskildringa si frå 1770-talet. 
Han omtalar vatna i «Igset-Elv» 
(Eksetelva) og nemner blant 
anna «Kaals-Bryn», som må vera 
Kårlibrønnen. I desse «Vande er 
Fiskerie, men ei af Betydenhed», 
skriv han utan å spesifisere på 
fiskeart.
 I 1898 er det litt fleire 
opplysningar om gjedde på 
Fosen, men ikkje alt er like 
påliteleg. Helland (1898) skriv 
nemleg at fleire innsjøar i 

Figur 4. Kommunevåpenet for Rissa kommune. Coat of Arms of Rissa 
municipality.
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Bjugn «er rige paa ørret, men i 
mange vande er der gjedde». Litt 
seinare opplyser han at det finst 
gjedde «i nogle vande i Bjugn og 
Aafjorden, uden at den kan sies at 
være almindelig udbredt». Vidare 
fortel han at også i «Aafjorden 
er der gjedde i nogle indsjøer». I 
Bjugn er det nok dei vatna som 
er nemnde tidlegare som hadde 
gjedde, men at det skulle finnast 
gjedde i Åfjorden er det ikkje 
funne opplysningar om andre 
plassar. I følgje omtala til Reksen 
(1968), om fiskevatn i Åfjord 
kommune i Sportsfiskerens 
Leksikon, er det berre omtala 
laksefisk der. Frå nyare tid har 
korkje Korsen (2000, 2004) eller 
Jan Ivar Koksvik (pers. medd.) 
kjennskap til gjedde i Åfjord. I 
denne delen av Sør-Tøndelag 
er det registrert gjedde berre i 
kommunane Ørland (utgått) og 
Bjugn (Eggan & Johnsen 1983, 
Hesthagen & Østborg 2002). I 
tillegg kjem nå funn av gjedde 
på nordsida av Bjugnfjorden i 
2014 (Asphaug 2014; Okstad 
2014).

Gjedde på 
bispemenyen

Vi veit at den siste erkebiskopen 
i Trondheim, Olav 
Engelbrektsson, på «fiske dage» 
hadde blant anna «tørre gedder» 
på menyen sin på 1530-talet 
(Seip 1936). Det er såleis svært 
sannsynleg at erkebiskopen 
hadde eigen fiskedam til 
gjeddene sine.
 Opphavleg fanst det ikkje 
gjedde i Trøndelag (Huitfeldt-
Kaas 1918). Ein måtte inn i 
Sverige for å finne det naturlege 
utbreiingsmønsteret for ho. 
Så dei gjeddene som måtte ha 
funnest i landsdelen på 1500-

talet må tidlegare ha vore 
innførde. Korleis det skjedde 
veit vi ikkje noko om. 
 Kor omtykt gjedda kunne vera 
tidlegare viser eit brev frå 1470 
noko om (Anonym 1470). Der 
er det fortalt om eit sendebod 
frå kyrkjelyden i «Hodal i 
Herjedals Prestegjæld» som kom 
med gjedder til erkebiskop 
«Olaf» i Nidaros. I samandraget, 
med skriftsspråk frå 1800-
talet, heiter det at erkebiskopen 
«takker Indbyggerne af Hodal i 
Herjedals Prestegjæld for de med 
deres Bud ham tilsendte 6 Pund 
(ca. 2,7 kg) Gjedder og tillader 
dem herefter at yde sin Tiende til 
Hodals Kirke, som de have været 
villige til at bygge, og til hvilken 
han har sørget for at skaffe geistlig 
Betjening». Så viktig var denne 
hendinga at til og med namnet 
på sendebodet er nemnt, og 
han heitte Haluard Olafsøn. 
Brevet er datert Nidaros 7. 
mars, så truleg har Halvard 
frakta gjeddene på vinterføre til 
bispebyen. Nyfiska, i rå vekt, 
vog gjeddene truleg om lag 15 
kg.

Ingen matauke
Planane til Fru Inger om gjedde 
ved Austrått var nok inspirert 
av fiskedammane som klostra 
hadde, og hadde ikkje noko 
med matauke å gjera. Det var 
eit gryande moteprega element 
blant den herskande overklassa 
som var inspirert av den noko 
meir jordnære bruken av 
fiskedammar i katolsk tradisjon. 
For under fastetida skulle ein 
ikkje eta animalsk føde (kjøt, 
egg og mjølk), men fisk var 
generelt lov å eta (Anonym 
2015a). Av den grunn hadde 
katolikkane fiskdammar bl.a. 

ved klostra for å ha jamn tilgang 
på fisk. Ved Austrått (Figur 
3) var det forutan mat frå 
jordbruket, fisk i Stjørnfjorden 
slik at folk kunne livberge seg 
på det. Stjørnfjorden var nemleg 
tidlegare ein av landets beste 
fjordar for sildefiske (Anonym 
2010a). Denne rikdomen 
på sild i fjorden avspeglar 
seg i kommunevåpenet for 
Rissa (Figur 4). Det har grøn 
botn med ein sylvfarga ring 
med tre roser som står for tre 
samanslegne kommunedelar. 
Denne sylvfarga ringen 
viser til det rike sildefisket i 
Stjørnfjorden og Råkvåg. 

Fru Inger til Austrått
Inger Ottesdotter Rømer (ca. 
1475−1555), også kalla Fru 
Inger og Ingerd Ottesdotter, 
var adelskvinne, godseigar 
og lensstyrar, er mest kjent 
som eigar av Austråttborga 
(Anonym 2010b). Kort tid etter 
at ektemannen Niels døydde, 
trer ho fram både som aktiv 
godseigar og politisk aktør. Både 
historikarar og dramatikarar 
har festa seg ved maktspelet 
mellom Fru Inger og erkebiskop 
Olav Engelbrektsson. Biskopen 
plyndra, som nemnt, Austrått 
tre gonger, og medverka til at 
to av svigersønene hennar vart 
drepne. Nå var heller ikkje Fru 
Inger nokon helgen; for ho 
oppførde seg aggressivt i fleire 
tvilsame arverettssaker. Fru Inger 
drukna på Sunnmøre i 1555.
 Brevet frå Fru Inger er 
truleg den mest forvitnelege 
kunnskapen på å innføre ein 
framand fiskeart til eigne 
heimtrakter som vi så langt 
kjenner til frå norske kjelder.
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Summary

Kleiven, E. 2014. A letter 
from 1535 with the inquiry of 
two living pikes Esox lucius to 
Austrått, Sør-Trøndelag. Fauna 
68 (1−2) 38−45.

Introduction of fish species 
to new localities in Norway 
started thousands of years ago. A 
unique letter from Lady Inger 
of Austrått (ca. 1475−1555) to 
the Archbishop in Nidaros, Olav 
Engelbrektsson (ca. 1480−1538), 
tells that she had sent two buckets 
of butter to «his grace» for their 
own needs, and another bucket to 
the Lord’s Day. And to the pikes 
mentioned in this letter from 
1535: «Dear lord and my loving 
greetings and pray for your mercy 
that his grace would be worthy 
to give me the two living pikes 
which his grace a long time ago 
has promised». 
 We do not know if Lady Inger 
of Austrått got her pikes, but there 
is a statement by Huitfeldt-Kaas 

(1918) suggesting that she did. 
On the list of lakes with pike in 
County Sør-Trøndelag, pike is 
mentioned in the Lake Eidsvatnet 
in Stjørn. The Lake Eidsvatnet is 
located only 6 km from Austrått. 
Pike is also present in Eidsvatnet 
today, and in a few nearby lakes.
 This letter from Mrs. Inger 
is probably the most interesting 
testimony of an attempt to 
introduce a foreign species to their 
home district we have from old 
Norwegian sources. 
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Fossekallen Norges 
nasjonalfugl

Trond Øigarden 2014, Novus 
forlag. ISBN 978−82−7099−
766−4, 175 sider, innbundet. 
Format: 17 x 24 cm, vekt 0,8 
kg, bokmål. Pris kr. 295,−

Fossekallen er en besnærende 
liten skapning som de fleste 
nordmenn har hørt om, 
uavhengig av hvilken kunnskap 
vi for øvrig måtte ha om den. 

«Fossekallen har kompakte 
knokler» er den læresetningen 
fra barneskolens O-fag-
timer som festa seg for mitt 
vedkommende. Jeg husker 
også at det var en årsak til 
dette; nemlig at den levde ved 
rennende vann, og dykka etter 
mat. Da var det greit å ha litt 
tungt skjelett. Lenge var dette 
alt jeg visste om Fossekallen, 
og til tross for at jeg dermed 
kanskje i utgangspunktet har 
ligget litt over gjennomsnittet 
hva fossekallkunnskap angår, 
var det en berikelse å lese Trond 
Øigardens bok om den lille 
tassen.
 Øigarden har skrevet ei bok om 
Fossekallens fascinerende livsløp 
og biologi, med stor detaljrikdom 
og med mange innfallsvinkler 
som er interessante. Boka er 
delt inn i gode kapitler, og 
starter med beskrivelse av fuglen 
samt fylogenetisk slektskap 
inter-nasjonalt. I kapittel to tar 
forfatteren for seg utbredelse i 
hekketid og under overvintring, 
og kapittel tre kaster lys over 
trekkmønster ved å oppsummere 
ringmerkingsdata helt fra 1916 

og fram til bokas utgivelse. De 
følgende to kapitlene handler 
om næringstilgang og hekke-
biologi, før forfatteren går 
over til å diskutere fossekallen 
i et større perspektiv; dens 
forhold til andre arter og 
utfordringer fuglen møter i 
vår tid. De siste tre kapitlene 
omhandler menneskets forhold 
til Fossekallen, om hvordan den 
ble kåret til vår nasjonalfugl i 
1963, om dens plass i tro og 
overtro og hvilke andre navn vi 
har satt på den, om hvordan vi 
har besunget den og hvordan 
andre har beskrevet den.
 En er imidlertid ikke ornitolog 
hvis en ikke også husker å legge 
ved arbeidstegninger til hjelp for 
alle som vil prøve å sette opp ei 
hekkekasse til gromfuglen, pluss 
en liste med felttips for alle som 
vil ut og observere i felt. De 
siste sidene før litteraturlista 
inneholder nettopp dette.
 Trond Øigarden har skrevet 
en omfattende og lærerik bok. 
Bildematerialet er rikt på gode 
motiver, og gjør det lett å se 
gjennom fingrene med at den 
fotografiske kvaliteten ikke 

Fossekallen i våre hjerter 
Victoria Ø. Poléo

Victoria Ø. Poléo (f. 1966), pedagog med bachelor i biologi fra Universitetet i 
Oslo, og særlig opptatt av å gjøre naturvitenskap tilgjengelig for folk som står 
utenfor fagmiljøene. Til daglig er hun småbruker mens hun bygger opp et kurs- og 
kommunikasjonssenter på gården. 

Åklangenga, Korskjølvegen 120, NO-2220 Åbogen. Tlf: +47 90 14 31 68. 
E-post: victoria@skolopender.no
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alltid er på topp. Beskrivelsene 
gir inntrykk av gode og seriøse 
metoder for innhenting av 
data, og samtidig er forfatterens 
entusiasme for, og glede over, 
sitt objekt sterkt til stede. Delt 
glede er dobbelt glede, sies det, 
og boka bugner av andre folks 
anekdoter og sitater, plassert 
i blå og grønne firkanter. 
Særlig falt jeg for historien om 
«Verdens første fargemerkede 
fossekall», på side 46 i boka, 
eller skal jeg si, om veddemålet 
mellom Peder og Olai: Peder 
Gustav Pedersen var født i 1888 
og bodde i Steigen. Han undret 
seg over om fossekallene som 
var i Lundeelva, var de samme 
som kom tilbake til elva utpå 
vinteren. Sammen med sin nabo 
Olai fanget og fargemerket han 
en fossekall. I sin naturdagbok 
skriver Pedersen: «…vi bandt et 
nett af den tynneste traad vi kunne 
oppdrive. Ved hjelp af raier paa 
begge sider af den vell aatte meter 
brede elv satte vi nettet over. Efter 
nogen venting lykktes vi i aa jage 
en fugl i nettet. Derefter malede 
vi fuglens ben inderlig røde og lot 
den atter faa sin gudnaadige, frie 
flyvebegavelse tilbake. Nu venter 
jeg i den inderligste spenning… 
Jeg har trods alt veddet et lam paa 
denne bedrift…». Om han tapte 
lammet, se det får dere lese boka 
og finne ut av!
 Øigardens bok var trivelig 
å lese, og ga meg mange gode 
stunder. Kanskje var det 
nettopp derfor jeg ofte kjente 
på en liten frustrasjon over at 
det ikke var enda litt bedre; litt 
mer gjennomtenkt, litt bedre 
språklig gjennomarbeidet. For-
fatteren skriver sjøl i forordet at 
hans to forskningsoppgaver er 
grunnpilarene i hans fossekall-
kompetanse, og boka bærer preg 

av dette, dessverre. Terminologien 
er ofte utilgjengelig for vanlige 
lesere, som når han skriver i 
forordet: «Dermed ble dette 
en farskapsoppgave». I enkelte 
forsøk på å skrive prosaform kan 
teksten også bli litt uinteressant 
for lesere som ikke kjenner 
omstendighetene rundt det som 
beskrives.
 Denne boka hadde i aller 
høyeste grad tjent på − og 
fortjent − å få vokse fra å være 
en forseggjort hovedfagsoppgave 
med bilder, til å bli en utsøkt og 
gjennom-arbeidet sakprosabok 

om Norges nasjonalfugl, utgitt 
samme år som Norge feira 200 
år som fri nasjonalstat, slik han 
sjøl er inne på i sitt forord. Det 
er ikke desto mindre en bok 
som byr på masse spennende 
informasjon om Norges 
nasjonalfugl, og den er vel verdt 
ditt bekjentskap!

Fossekall Cinclus cinclus ved bredden av Mykingåne, Rukkedalen, 
Nesbyen. Foto: Claes Hisbro.
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1. Hva er statusen til gaupe Lynx lynx, ringsel 
Pusa hispida, blåhval Balaenoptera musculus, 
vågehval B. acutorostrata, skimmelflaggermus 
Vespertilio murinus og børsteflaggermus 

 Myotis nattereri i den nye rødlisten 2015?
2. Hvor mange arter biller, sommefugler, fugler, 

pattedyr og fisker er ifølge norsk rødliste 
 2015 (fastland og havområdene) kategorisert 

som truet av utryddelse?  
3. Hvilken hakkespettart ønsket kirkevergen i 

Luster kommune å skyte i november 2015 for 
å forhindre videre skader på Ålhus kirke?

4. Hva er hovedårsaken som forklarer 90 % av 
tilbakegangen for truede arter i Norge, og hva 
er de to viktigste menneskeskapte endringene 
innen dette området som påvirker flest arter 
negativt?

5. Er villsvinet Sus scrofa en naturlig art i Norge?
6. Har vi malariamygg i Norge?
7. Hvilke av følgende finnes i Norge: Oter, kystoter, fiskeoter, havoter og sjøoter?
8. Hvilke hjortedyr har vi naturlig i Norge?
9. Hvilket landlevende krepsdyr kan du ofte finne i hagen eller kjelleren?
10. Hvilken insektfamilie er dette insektet fra (bildet)?  

Utarbeidet av Erik Brenna.

Svar:

1. Gaupe: sterkt truet (EN), forverret siden 2010, ringsel og blåhval: sårbar (VU), forverret, 
vågehval: ikke på rødlisten, skimmelflaggermus: nær truet (NT), uendret, børsteflaggermus: 
kritisk truet (CR), uendret.

2. Biller 447 arter, sommerfugler 319 arter, fugler 46 arter, pattedyr 17 arter og fisker 7 arter.
3. Grønnspett Picus viridis.
4. Arealendringer. Mest skadelige endringer er fysiske inngrep (56 % gir negativ effekt) og 

skogbruk (41 % gir skadelig effekt). 
5. Både ja og nei. Villsvinet var vanlig til steinalderen, men utryddet for 1000 år siden. 

Europeiske villsvin er satt ut i Sør-Sverige og utbrer seg nordvestover til Norge. 
6. Ja, ti arter har livskraftige forekomster i Norge.
7. Oter, kystoter og fiskeoter Lutra lutra: Norge (samme art, forskjellig levested). Havoter Enhydra 

lutris: Nordlige stillehavet (Alaska, Kamtsjatka, Kommandørøyene og noen i California). 
Sjøoter Lutra felina: Chile og Peru (utryddet fra Argentina).

8. Elg Alces alces, hjort Cervus elaphus, rein Rangifer tarandus og rådyr Capreolus capreolus.
9. Skrukketroll.
10. Nebbteger: familie Anthocoridae, art Orius majusculus.

Ti zoologiske nøtter
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Den suger her blod fra fingeren! Foto: Erik Brenna. 



Fauna er Norsk Zoologisk Forenings medlems-
tidsskrift, og tar imot artikler, småstykker og 
andre bidrag fra alle som er interessert i zoologi. 
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som kortere meddelelser eller småstykker. Det 
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forslag til større eller mindre endringer.

Forfatteromtale (ca. 40–60 ord) samt bilde av 
forfatteren/forfatterne skal ledsage ethvert bidrag. 
Bilder behøver ikke være i passfotoformat, da 
vi lett kan hente ut enkeltansikter fra et større 
fotografi.

Illustrer alltid teksten med fotografier, tegninger, 
figurer og liknende. Fotografier kan være 
papirkopier (gjerne farge) eller dias, men aller 
helst ferdig scannet i TIFF-format og 10,5 cm 
bredde med 300 dpi for farge- eller gråtonebilder 
og 600 dpi for strektegninger. Grafiske illustra-
sjoner bes oversendt både som fil fra programmet 
de ble lagret, og om mulig som vektorgrafikk 
(EPS). Tegnede illustrasjoner må være klare 
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disse ikke må purres opp senere.

Lever alt stoff samlet pr. e-post. Total stoff-
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og bildefiler (fjellrev.doc; fjellrev_fig1.tif osv.).

«Særtrykk» gis fortrinnsvis i form av PDF, men 
forfatter kan få inntil 10 stk. Fauna-hefter pr. 
artikkel hvis de ber om det. Dersom en artikkel 
har flere forfattere må disse dele særtrykkene, noe 
som må organiseres av førsteforfatter.

Ytterligere retningslinjer finnes på NZFs 
nettsider, www.zoologi.no, eller kan fås av redak-
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Råd til forfattere av artikler til Fauna
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