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99VG10549 iturovervåkingProgram
Program for terrestrisk naturovervåking rettes mot effekter av langtransportert forurensninger og
skal følge bestands- og miljøgiftutvikling i dyr og planter. Integrerte studier av nedbør, jord,
vegetasjon, og fauna, samt landsomfattende representative registreringer inngår. Programmet
supplerer andre-overvåkingsprogram i Norge når det gjelder terrestrisk miljø.

Hovedmålsettingen med overvåkingsprogrammet er at det skal gi grunnlag for bedømming av
eventuelle langsiktige forandringer i naturen. Sammen med øvrige program for overvåking av
luft, nedbør, vann og skog skal det gi grunnlag for å klarlegge årsakssammenhenger.

Data for overvåkingsprogrammet skal bidra til å dekke forvaltningens behov med hensyn til å ta
administntive avgjørelser (utslippsavtaler, mottiltak, forurensningskontroll). Det skal også gi
grunnlag for vurdering av naturens tålegrenser (kritiske konsentrasjons- og belastningsgrenser)
for effekter av langtransporterte forurensninger i terrestriske økosystemer.

Det er opprettet et fagråd for programmet. Dette organiseres av Direktoratet for naturforvaltning
(DN). Fagrådet skal sørge for at nødvendige faglige kontakter blir etablert, sørge for koordi-
neringen av ulike aktiviteter, og ha en rådgivende funksjon overfor DN.

Fagrådet har følgende sammensetning:

Eiliv Steinnes, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Rolf Langvatn, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet
Kåre Venn, Norsk institutt for skogforskning (NISK)
Terje Klokk, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Andre Kammerud, Statens Forurensningstilsyn (SFT)

En programkoordinator ved DN fungerer som sekretær for fagrådet.

Overvåkingsprogrammet finansieres i hovedsak over statsbudsjettet. DN er ansvarlig for gjennom-
føringen av programmet.

Resultater fra de enkelte overvåkingsprosjekter vil bli publisert i årlige rapporter.

Henvendelser vedrørende programmet kan i tillegg til de aktuelle institusjoner rettes til
Direktoratet for naturforvaltning, 7005 Trondheim, tlf 73 58 05 00.
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Referat
Kålås, J.A. (red.). 1998. Terrestrisk naturovervåking. Fjell-
rev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1997. -
NINA Oppdragsmelding 547: 1-42.

Her rapporteres resultater fra overvåkingen av fjellrev, hare,
smågnagere og fugl (rovfugl, lirype og spurvefugler) i Divi-
dalen, Børgefiell, Amotsdalen, Gutulia, Møsvatn-Austfjell,
Lund og Solhomfjell, 1997.

Fjellrevens reproduksjon og bruk av hi ble undersøkt ved i
alt 138 hi. Av disse ble 16 hi undersøkt i Dividalen, 23 i
Børgefjell, 16 på Dovrefjell (Åmotsdalen) og 83 på
Hardangervidda (Møsvatn-Austfjell). Undersøkelsene kunne
med sikkerhet påvise en yngling i Dividalen, en i Børgefjell
og en på Hardangervidda. Av i alt 138 undersøkte hi, var
minst 13 i bruk av rødrev. Vi har beregnet minimum be-
standen av fjellrev til å være 25-50 kjønnsmodne fjellrever,
15-27 av disse var i Børgefjell.

Våren 1997 var første år med 360 fastruter i samtlige om-
råder hvor undersøkelse av harebestanden inngår; Børge-
fjell, Åmotsdalen, Gutulia og Møsvatn-Austrjell. Det er fort-
satt svært lav harebestand i samtlige TOV-områder og det
rapporteres også om lite hareperler utenom våre transekter.

Fangstene av smågnagere fra Dividalen tyder på fortsatt
ganske lave bestandsnivåer, med bare en svak økning i
forhold til høsten 1996. Det ble kun fanget en lemen i
Børgefjell i 1997, så det er fortsatt svært lave bestander her
etter en lilten topp i 1994. I Åmotsdalen var det bare en
svak økning av bestanden høsten 1997 etter flere år med
lave bestander. Også i Gutulia var det bare en svak økning i
fangstene høsten 1997. Fangstene i Møsvatn-Austrjell økte
til et ganske høyt nivå høsten 1997, noe som kan tyde på
en topp eller fortsatt oppgang mot 1998. I Solhomfjell var
det lav vårbestand, men rask økning til middels bestands-
nivå høsten 1997. I Lund viste fangstene av smågnagere en
fortsatt svak oppgang i smågnagerbestanden fra bunnen i
1995.

Det er utført overvåking av kongeørn og/eller jaktfalk i
Børgefjell, Amotsdalen, Møsvatn-Austfjell, Lund og Solhom-
fjell. Reproduksjonsundersøkelsene for kongeørn viste for
1997 svært god produksjon i Lund, og produksjon var også
relativt god i Børgefjell og Møsvatn-Austfjell. For Solhomtjell
og Åmotsdalen var imidlertid produksjonen relativt dårlig.
For jaktfalk var det som i 1997 relativt lav produksjon i alle
de tre undersøkte områdene.

Vi observerte i 1997 meget høye 'tettheter' av lirype i
Børgefjell og i Lund, mens vi vurderer 'tettheten' i Dividalen
til å være middels. For Gutulia, Møsvatn-Austfjell og Åmots-
dalen var tetthetene fortsatt relativt lave. Takseringene viste
også høy produksjon i Lund og i Børgefjell, mens den var
middels i Dividalen og i Amotsdalen. I Gutulia og Møsvatn-
Austfjell ble det observert svært få ungfugler 11997, noe
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som indikerer en meget lav produksjon i disse områdene i
1997.

Antall observasjoner av de 'stasjonære' spurvefuglartene
viste i 1997 en liten nedgang i forhold til 1996 for flere av
områdene. Sterkest nedgang var det for Dividalen og Gutu-
lia, men det var også en liten reduksjon i Amotsdalen,
Børgefiell og Lund. For Møsvatn-Austfjell og Solhomfjell var
det derimot en liten økning i 1997, og for begge disse
områdene var antallet observasjoner av spurvefugl det
høyeste som har blitt registrert i hele overvåkingsperioden.
Reproduksjonsovervåkingen viste at det var høy klekke-
suksess og god ungeoverlevelse for svarthvit fluesnapper i
alle de fire områdene der slike data ble innsamlet 11997.
For de to sørligste områdene var klekkesuksessen den
høyeste som er registrert for svarthvit fluesnapper i hele
perioden overvåkingen har pågått.

Emneord: Terrestrisk miljø - overvåking - reproduksjon -
bestandsvariasjoner - fjellrev - hare - smågnagere - fugl.

John Atle Kålås, Norsk institutt for naturforskning,
Tungasletta 2, 7005 Trondheim.
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Abstract
Kålås, J.A. (red.). 1998. Monitoring programme for
terrestrial ecosystems. Arctic foxes, rnountain hares, small
rodents and birds in the TOV-areas, 1997. - NINA Opp-
dragsmelding 547: 1-42.

We here present the 1997 results from the monitoring of
arctic foxes, mountain hares, small rodents and birds
(golden eagle, gyrfalcon, willow ptarmigan and passerines)
at the terrestrial ecosystem monitoring areas (TOV) in
Dividalen, Børgefjell, Amotsdalen, Gutulia, Møsvatn-Aust-
fjell, Lund and Solhomfiell.

Reproduction and den occupancy of arctic foxes were
monitored at 138 different den sites within the TOV areas in
1997, 83 on Hardangervidda (Møsvatn-Austfjell), 16 in the
Dovrefjell Mountains (Amotsdalen), 23 at Børgefjell and 16
in Dividalen. One reproducing family of arctic foxes was
found in Dividalen, one den at Børgefjell and one den on
Hardangervidda. We calculated the minimum arctic fox
population to be 25-50 adult foxes, 15-27 of these being
found at Børgefjell.

Spring 1997 was the first occasion when monitoring took
place along 360 permanent transects in each of the areas
where the mountain hare population is being studied,
Møsvatn-Austfjell, Åmotsdalen, Børgefjell and Gutulia. The
mountain hare population is still very low in all the areas.

Captures of small rodents in Dividalen suggest that popu-
lation levels are still quite low, only a slight increase relative
to autumn 1996. Only one lemming was caught at Børgefjell
in 1997; in other words, the population is still very low
following the peak in 1994. In Åmotsdalen, there was only a
slight increase in the population in autumn 1997 after
several years with low populations. In Gutulia, too, the
capture rate rose only slightly in autumn 1997. The captures
in the Møsvatn-Austfjell area rose to quite a high level in
autumn. At Solhomfjell, there was a low spring population,
but a rapid rise to a moderate population level in autumn
1997. At Lund, the captures showed that the slight rise in
the small rodent population from its low in 1995 was
maintained.

Studies on reproduction of golden eagles in 1997 showed
very high production at Lund, and production was also
relatively good at Børgefjell and Møsvatn-Austfjell. How-
ever, it was comparatively poor at Solhomfjell and Årnots-
dalen. As in 1997, there was a moderate production of
gyrfalcons in all the three areas studied (Børgefjell, Åmots-
dalen and Møsvatn-Austfjell).

Very high densities of willow grouse were observed in 1997
at Lund and Børgefiell, whereas in Dividalen the density
was considered to be moderate. Densities were still com-
paratively low in the Gutulia, Møsvatn-Austfjell and Amots-
dalen areas. The censuses also showed a high production
at Lund and Børgetjell, but a moderate one in Dividalen and
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Amotsdalen. Very few young birds were observed at Gutulia
and Møsvatn-Austfjell in 1997, indicating a very low
production in these areas in 1997. Shooting statistics for
small game at Solhomfjell indicate that the black grouse
population is rising again following 3 years when it was
rather low.

The number of observations of 'stationary' passerine bird
species showed a small reduction in several of the areas in
1997 relative to 1996. The largest decline was found in
Dividalen and Gutulia, but there was also a small reduction
at Åmotsdalen, Børgefjell and Lund. However, a slight rise
was recorded at Møsvatn-Austtjell and Solhomfjell in 1997.
Monitoring of reproduction revealed a high hatching
success and a good survival of young pied flycatchers in all
the four areas where such data were collected in 1997. The
hatching success in the two southemmost areas was the
highest recorded during the entire monitoring period and
was almost as high as we have usually recorded in the
northerly areas. The survival rate of young was also very
high in all areas.

Key words: Terrestrial environment - monitoring - repro-
duction - population variation - arctic fox — mountain hare -
small mammals - birds.

John Atle Kålås, Norwegian Institute for Nature Research,
Tungasletta 2, N-7005 Trondheim.

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



Forord
Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt "Program for
terrestrisk naturovervåking" inkluderer integrert naturover-
våking i nordboreale og alpine områder. Det ble i perioden
1990-93 startet opp slik overvåking i Solhomfiell i Aust-
Agder, Lund i Rogaland, Møsvatn-Austfjell i Telemark,
Gutulia i Hedmark, Åmotsdalen i Sør-Trøndelag, Børgefjell i
Nord-Trøndelag, Dividalen i Troms og Ny-Ålesund på
Svalbard (bare vegetasjon). Siden 1994 er overvåkingen
videreført i disse områdene. I denne overvåkingen inngår
det blant annet studier av nedbør, jord, vegetasjon (plante-
samfunn), bestandsstudier av fugler og pattedyr, og under-
søkelser av miljøgifter i utvalgte organismer/næringskjeder.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har blant annet
ansvaret for overvåkingen av dyrelivet (fjellrev, hare, små-
gnagere og fugler) som rapporteres her. Olav Strand har
ansvaret for fjellrev, Erik Framstad for smågnagere og Hans
Chr. Pedersen for hare, mens undertegnede har ansvaret
for de øvrige delene av rapporten (rovfugler, hønsefugler og
spurvefugler).

Også i 1997 har en rekke personer bidratt i datainn-
samlingen. I arbeidet med kartlegging av fjellrevens produk-
sjon har oppsynsutvalget ved S. Tveiten organisert felt-
undersøkelsene på Hardangervidda, med assistanse fra H.
Bitustøyl, K. Nylend, S. Rabbe, B. Haugen, K. Hallingstad,
K. Solaas og M. Hallanger. På Dovrefjell har B.
Zimmermann, M. Heim, M. Dottner, S. Krogstad og E.J.
Solberg deltatt i fiellrevregistreringene. I Børgefjell er disse
undersøkelsene organisert av Ø. Spjøtvold, som sammen
med T. Grøveng, P. Lorentzen, S. Trøen, og L. Monsen har
overvåket hiene. I Dividalen er arbeidet med fjellrev
organisert av C. Grimstad som sammen med G. Øvergård
og A.A. Olsrud har besøkt hiene. I arbeidet med bestands-
taksering av hare har T. Bretten foretatt tellingene ved
Møsvatn-Austfjell, 0. Reitan og I. Røtvei i Åmotsdalen, 0.
Reitan og 0. Vangen i Gutulia, mens tellingene i Børgefjell
ble utført av T. Dalen. I arbeidet med gnagerfangstene har
D. Svalastog, T. Skipstad (Lund), og Statskog v/O. Vangen
(Gutulia), Ø. Spjøtvoll (Børgefjell) og Aa. Olsrud (Dividalen)
deltatt. Også i forbindelse med datainnsamling for over-
våking av fuglebestandene har en rekke personer bistått
oss. I Dividalen er spurvefuglundersøkelsene utført av K-0.
Jacobsen og Statskog Troms (H. Bolstad), og rype-
takseringene er utført i regi av Fylkesmannen i Troms (ved
Ø. Overrein) i samarbeid med Statskog Troms og Målselv
Jeger og Fiskeforening. I Børgefjell utføres fugleundersøk-
elsene av Statskog Helgeland ved Ø. Spjøtvoll og P.
Lorentzen. Statskog Helgeland ved M. Håker har utført
rypetakseringene i Børgefjell, og har også for 1997 gitt oss
tilgang til jaktstatistikk for nordlige deler av Børge-
fiellområdet. I Åmotsdalen er spurvefugltakseringene utført
av I. Myklebust og S.A. Sæther, mens fuglekassene er
kontrollert av S. L. Svartaas. Rovfuglovervåkingen i dette
området er organisert av J.O. Gjershaug med feltassistanse
fra H. Jære. I Gutulia har Statskog Femunden ved 0.
Vangen kontrollert fuglekassene, og J. Bekken og 0. P.
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Trondheim, april 1998

John Atle Kålås
prosjektleder
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Blestad har taksert spurvefugler. Spurvefuglundersøkelser i
Lund er utført av A. Braa, Aa. Munkejord og T. Tysse.
Kartlegging av forekomster av kongeørn i dette området er
utført av T. Tysse. I Solhomfjell og Møsvatn-Austfiell ble
spurvefuglundersøkelsene organisert av R. Bergstrøm med
felthjelp fra E. Edvardsen og NOF, Kragerø lokallag.
Gjerstadskogenes fellesorganisasjon for jakt og fiskestell
ved R. Stormyr har også for 1997 gitt oss tilgang til deres
jaktstatistikk fra Solhomfiell. 0. F. Steen har organisert
kartleggingen av kongeørnterritorier i tilknytning til over-
våkingsområdene i Solhomfjell og Møsvatn-Austfjell og han
har hatt assistanse i felt av H. Midtgard og F. P. Johansen.
T. Dalen har utført lirypetakseringer i Amotsdalen og
Gutulia, og i Møsvatn-Austfjell sammen med S. Heim.
Rypetakseringene i Lund er utført av V. Moi. H.S. Øyan og
S.A. Sæther har bistått med bearbeiding av spurvefugldata.
Disse samt alle andre som har gitt oss assistanse underveis
takkes hjerteligst.
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Innhold 1 Innledning
Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1990 "Pro-
gram for terrestrisk naturovervåking" (TOV) som har til hen-
sikt å overvåke tilførsel og virkninger av langtransporterte
forurensninger på ulike naturtyper og organismer (Løbersli
1989). Her legges det blant annet opp til integrerte studier
av nedbør, jord, plantesamfunn, bestandsstudier av fugler
og pattedyr samt forekomster av miljøgifter i planter og
dyr i faste overvåkingsområder. Programmet skal supplere
igangværende overvåkingsprogrammer i Norge og andre
land. Hoveddelen av den integrerte overvåkingen i TOV er
lagt til nordboreale og alpine økosystemer.

Her rapporterer vi resultatene fra fjellrev, hare, smågnager
og fugleundersøkelsene som ble utført i Dividalen, Børge-
fjell, Amotsdalen, Gutulia, Møsvatn-Austfjell, Lund og i
Solhomfiell i 1997. Når det gjelder forekomster av metaller i
næringskjeder, er det kun utført få tilleggsanalyser i 1997
og i denne sammenheng viser vi til Kålås et al. (1995).

For å redusere ressursbruken er mye av bestandsover-
våkingen basert på bruk av kvalifisert personell som bor i
nærheten av overvåkingsområdene. For å sikre lik bruk av
metoder er det utarbeidet instrukser og metodemanual for
feltpersonell (Kålås et al. 1991a).

Denne rapporten har som mål å gi en kortfattet pre-
sentasjon av data innsamlet i 1997, samtidig som det gis
korte vurderinger av materialet der dette er nødvendig. For
nærmere beskrivelser av målsetning med faunaovervåk-
ingen, valg av overvåkingsorganismer og metoder samt
resultater fra tidligere år, viser vi til synteserapporten for
TOV 1990-95 (Direktoratet for naturforvaltning 1997) samt
til tidligere fauna-rapporter (Kålås et aI. 1991a, b, Kålås et
al. 1992, Kålås & Framstad 1993, Kålås et al. 1994. Kålås
et al. 1995, Kålås 1996, Kålås 1997).
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2 Områdebeskrivelse
Dividalen
Overvåkingsområdet er sentrert omkring midtre deler av
Dividalen innenfor Dividalen nasjonalpark, Målselv kom-
mune i Troms (68° 42' N 19° 47' Ø). Området dekkes av
kartblad M711 1532 II, Altevatnet. Området består hoved-
sakelig av nordboreal skog og lavalpin hei, og hoveddelen
av arealene ligger mellom 300 og 1 400 m o.h. Berg-
grunnen i området veksler i rikhet med sure bergarter
(granitt) i de sørlige og østlige delene og rikere bergarter
(glimmerskifer, leirskifer og amfibolitt) i de nordlige og
vestlige delene. I de lavereliggende områdene domineres
skogen av store furutrær. Tregrensa ligger omkring 600 m
o.h. og dannes av bjørk. Området er nærmere beskrevet av
Eilertsen & Brattbakk (1994).

Børgefjell
Overvåkingsområdet er sentrert omkring Viermadalen
innenfor Børgefjell nasjonalpark, Røyrvik kommune i Nord-
Trøndelag (65° 08' N, 12° 50' Ø). Området dekkes av
kartblad M711 1925 Il, Børgefjell. Området består av nord-
boreal skog og lavalpin hei og ligger fra ca. 450 til 1 000
m o.h. Heiområdene domineres av fattig myr, fukthei og
blåbærhei, men de vestlige områdene har også innslag av
rikere heityper. Bjørk danner tregrensa, og her er innslag av
både fattige og rike skogstyper (Holten et al. 1990). Innen-
for nasjonalparken finnes bare små arealer med granskog.
Området er nærmere beskrevet av Brattbakk et al. (1991).

Amotsdalen
Overvåkingsområdet er sentrert omkring midtre deler av
Amotsdalen (Dovrefjell) i Oppda: kommune, Sør-Trøndelag
(62° 28' N, 9° 24' Ø). Området dekkes av kartblad M711
1519 IV, Snøhetta. Området består av nordboreal skog og
lavalpin hei og ligger fra ca. 650 til 1 200 m o.h. På grunn
av heterogen og flekkvis rik berggrunn og variert topografl
har området høy vegetasjonsdiversitet. Heivegetasjonen
domineres imidlertid av fattige typer. Vierkratt og bjørke-
skog har derimot større innslag av rike typer (Holten et al.
1990). Området er nærmere bekrevet av Brattbakk et al.
(1992).

Gutulia
Overvåkingsområdet ligger øst for den sørlige delen av
Femunden i Engerdal kommune, Hedmark (62°02' N 12°11'
Ø), og er knyttet til Gutulia nasjonalpark. Området dekkes
av kartblad M711 1719 ll, Elgå. Området består av boreal
og nordboreal skog og lavalpin hei og ligger fra ca. 600 til 1
000 m o.h. Grensa mellom mellomboreal og nordboreal
skog ligger ved 700-750 m o.h., og skoggrensa ligger
mellom 800 og 900 m o.h. Berggrunnen består hoved-
sakelig av sparagmitt, og relativt fattige vegetasjonstyper
dominerer. Her finnes imidlertid også innslag av noe rikere
vegetasjonstyper. Området er nærmere beskrevet av
Eilertsen & Often (1994).
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Møsvatn-Austfjell
Overvåkingsområdet ligger ved den sørøstlige del av
Møsvatn-Austfjell i Tinn kommune, Telemark (59° 52' N, 8°
20' Ø), og er knyttet til landskapsvernområdet som ligger
her. Området dekkes av kartblad M711 1514 I, Frøystaul.
Området består av nordboreal skog og lavalpin hei og ligger
fra ca. 950 til 1 200 m o.h. Bjørk danner tregrensa, og her
er innslag av både fattige og rike vegetasjonstyper. Om-
rådet er nærmere beskrevet av Brattbakk (1993).

Lund
Overvåkingsområdet er sentrert omkring Førlandsvatnet i
Lund kommune, Rogaland (58° 33' N, 6° 27' Ø). Området
dekkes av kartblad M711 1312 Ill, Ørdalsvatnet. Området
har stor variasjon i naturtyper fra termofile skogtyper til
skrinne bjørke- og furuskoger. Heiene domineres av røss-
lyng og er i store områder under rask tilgroing med bjørk.
Mesteparten av myrene er små og av fattig type (Holten et
al. 1990). Området ligger i høydenivået 100-700 m o.h., det
preges av åslandskap og har i liten grad innslag av nord-
boreale og alpine habitater. Området er nærmere beskrevet
av Brattbakk et al. (1992).

Solhomfjell
Overvåkingsområdet ligger i Gjerstad kommune (sørøstlig
del), Aust-Agder, og i Nissedal kommune (nordvestlig del),
Telemark (58° 57' N, 8° 48' Ø). Området dekkes av kartblad
M711 1612 IV, Vegår. Området består hovedsakelig av hei
og skog og ligger fra ca. 300 til 650 m o.h. Hei-habitatene
domineres av fjell i dagen, røsslynghei og fattig fastmatte-
myr. Skogen er variert, men domineres av fattig, glissen
furuskog (Holten et al. 1990). Her er lite innslag av nord-
boreale og alpine vegetasjonstyper. Området er vernet som
skogreservat og er nærmere beskrevet av Brattbakk et al.
(1991).
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3 Fjellrev
Olav Strand

Fjellrev  Alopex lagopus  er det eneste rovpattedyret som
inngår i TOV programmet. Fjellreven har vært totalfredet i
Skandinavia siden 1930 uten at dette har hatt påvisbare
effekter på artens bestandsutvikling (Hersteinsson et al
1989). I dag finnes tjellreven i enkelte høgfjellsområder,
deriblant i sør-Norge og i grenseområdene mellom Sverige
og Norge (sammendrag av status for fjellreven finnes i
Linnell et al 1998 og i Frafjord in prep). Fjellrevens repro-
duksjon er tidligere vist å følge sterke fluktuasjoner av-
hengig av tilgangen på byttedyr i form av smågnagere
(MacPherson 1969, Prestrud 1992). Reproduksjonen i fjell-
revstammene vil derfor være sterkt preget av store fluktua-
sjoner med en viss grad av stokastisitet (Loison & Strand
1998). I små bestander forsterkes effektene av stokastiske
prosesser, disse prosessene har dermed betydning for
overlevelsen til lokale stammer (Goodman 1987: Loison &
Strand 1998). Effekter i form av endringer i vekstrate eller
mortalitet som skyldes miljegifter eller endringer i sammen-
setningen av økosystemer er også forventet å ha sterkere
effekter i et økosystem som er sammensatt av færre atter
med få viktige interaksjonsledd (Belovsky 1987).

Målsetningen med å overvåke reproduksjon hos fjellrev er å
få bedre innsikt i denne artens utbredelse og bestands-
dynamikk. Gjennom å opparbeide slike dataserier håper vi
å kunne få bedre innsikt i variasjonsmønsteret i reproduk-
sjon og bestandstetthet hos en rovdyrart som lever i små og
utrydningstruede bestander.

3.1 Metoder

Overvåking av reproduksjon skjer i løpet av siste del av juli
og første halvdel av august måned. Hi som ut fra sportegn
viser seg å være aktive holdes under oppsikt i ett døgn for
med en rimelig sikkerhet å kunne finne den riktige kull-
størrelsen. Observasjoner gjøres med et teleskop med for-
størrelse på 20-60x. En gjennomgang av metodens sikker-
het er gjort av Heidenreich (1995). I tillegg til å registrere
fjellrevens bruk av hiene og eventuell ungeproduksjon
samles det inn pelsprøver for analyser av miljøgifter (Strand
et al upubliserte resultater) og møkk for analyse av
diettsammensetning (Strand et al 1998 a). I tillegg til
ekstensiv overvåkning av hiene har vi brukt telemetri og
radiomerking av voksne fjellrever og hvalper på Dovrefjell
og på Hardangervidda. På Dovrefjell har dette skjedd i
forbindelse med NINA's høgfjellsøkologi prosjekt som ble
avsluttet i 1995 (Strand et al 1998 b). Telemetri har også
vært brukt på Hardangervidda, og da på oppdrag fra
miljøvernavdelingene i Buskerud, Telemark og Hordaland
og som et ledd i å intensivere overvåkingen av fjellreven på
Hardangervidda.

8

3.2 Resultater

Så langt har vi registrert i alt 178 fiellrevhi innenfor TOV
områdene. I tillegg til dette har vi registrert ca. 100 fjellrevhi
i andre fiellområder som ikke omfattes av TOV programmet.
Totalt ble 138 fjellrevhi overvåket i 1997, av disse var 16 i
Dividalen, 23 i Børgefjell, 16 på Dovrefjell og 83 på
Hardangervidda (tabell 1).

Tabell 1. Antall fjellrevhi som er undersøkt innen hvert
overvåkningsområde i 1997. Number of arctic fox dens
monitored at each study area in 1997.

Område
Area

Hardangervidda
Dovrefiell
Børgefjell
Dividalen

Antall undersøkte hi i 1997
Number of dens monitored in 1997

83
16
23
16

Totalt 138

Dividalen
I Dividalen har vi nå kartfestet 16 hi. Ved undersøkelsene
sommeren 1997 var minst ett av hiene i bruk av fjellrev
(tabell 2). Det var minst 2 valper ved dette hiet. I tillegg til
dette var minst to av de gamle fjellrevhiene I bruk av rødrev.
Det har vært registrert reproduksjon i Dividalen i enkelte år
gjennom hele 90 tallet, men bare 1-2 ungekull pr år.

Børgefjell
I Børgefjell ble det undersøkt 23 hi på norsk side av
riksgrensen i 1997. Tre av disse var brukt av fjellrev og det
ble påvist at det var født unger på ett av hiene (tabell 3). Vi
så imidlertid ingen hvalper ved dette hiet seinere og kan
ikke med sikkerhet fastslå at det har vært rekruttering til
stammen i 1997. En samlet vurdering av det som er til-
gjengelig av data tyder på at Børgefjellsområdet i dag
innehar den eneste funksjonelle fjellrevbestanden. Regel-
messige reproduksjonstopper har vært registrert sammen
med regulære smågnagertopper siden slutten av 1970
tallet. Den siste økningen i bestanden ble observert i 1994
da minst seks forskjellige kull ble påvist.

Dovrefjell
På Dovrefjell (Amotsdalen) har vi så langt registrert 34
hilokaliteter, minst 22 av disse er opprinnelige fjellrevhi og
16 av disse ble overvåket i 1997 (tabell 4). Vi kunne ikke
dokumentere at det var unger på noen av hiene på
Dovrefjell 11997. Vi fant aktivitet og spor etter fjellrev ved i
alt fem forskjellige hi. Vi kan ikke utelukke at flere av disse
hiene er i bruk av de samme revene. Fjellrevbestanden på
Dovrefjell har vært overvåket siden 1988. Fram til 1995
skjedde dette i regi av NINA's Høgfjellsøkologiprosjekt.
Antall hi som har vært inkludert i undersøkelsen har økt
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Tabell 2. Aktivitet og  reproduksjon på fiellrevhi i Dividalen, tabellen viser hienes status (U = hi uten ferske
sportegn, A = hi med ferske spor, Y = hi hvor det er påvist yngling) oghvor mange hvalper som er sett på hvert
hi (ant. hv). # Gammeit tjellrevhi som er i bruk av rødmv. ** Hiet er ikke kontrollert. - Activity and reproduction
at arctic fox dens at Dividalen, the table shows the breeding status of the den (U = no fresh signs of foxes, A =
dens with fresh tracks from foxes, Y = mproducing foxes) and the number of cubs found at the dens (no. cubs).
# Old arctic fox den in use by the red fox. ** Den not controlled.

1997

betydelig i løpet av disse åra. Hiene som har vært i bruk av
fjellrev har med unntak av to hi (no 18 og 19) vært med i
overvåkingen fra starten. Fram til avslutningen på Høgfiells-
økologiprosjektet i 1995, var overvåkningen på Snøhetta
basert på radiomerka fiellrever. Til å begynne med (fram til
1990) fokuserte dette arbeidet på to familier. På tross av at
antall hi som inngår i undersøkelsen har økt betraktelig, har
det vært en nedgang i antall registrerte fjellrev på Dovrefjell.

De fjellrevene som ble radiomerka i forbindelse med høg-
fiellsøkologisprosjektet, har bare dels blitt erstattet av nye
rever etter hvert som disse revene har dødd eller for-
svunnet, noe som har medført at totalt antall rever på
Srmhetta har blitt redusert med ca. 80 % siden 1990, og
antall teritorielle rever fra 9 i 1990 til 4 i 1995 (Strand et al
1998c). Det må understrekes at det ikke har vært noen
betydelige topper i smågnagerbestandene på Dovrefjell
side 1992. Det er nødvendig med en ny gjennomgang av
alle kjente hi i dette området i et år med mye smågnager for
å få endelig status for dette området.

Hardangervidda
Antall fjellrevhi som har vært overvåket det enkelte år har
økt siden vi startet overvåkningen på Hardangervidda i
1993. Den største økningen skjedde i 1997, da som et
resultat av at fylkesmennene i Hordaland, Telemark og
Buskerud gjennom tilskuddsmidler fra viltfondet bidro til å
intensivere overvåkingen i dette området. Målsetningen

9
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1996 1995 1994

med overvåkingen i 1997 var å undersøke samtlige kjente
hilokaliteter på Hardangervidda. Flere av disse hiene har
vært registrert og undersøkt tidligere. I første rekke av
Østbye et al. (1978) som gjennomførte undersøkelser på 70
tallet. Enkelte av hiene var også inkludert i undersøkelser
som ble gjennomført på trettitallet (Høst 1935). I alt var vi i
stand til å finne tilbake til 46 av hiene som hadde vært
registrert tidligere, og undersøkte totalt 82 fjellrevhi på
Hardangervidda i 1997 (tabell 5). Dette er den mest om-
fattende hiregistreringen som er gjennomført på Hardanger-
vidda. Tettheten av smågnagere, som fjellreven er avhengig
av for å fø fram unger, var medium, men det var i det minste
nok smågnagere til at i alt 11 rødrevfamilier klarte å fø fram
unger. På tross av at mattilgangen var rimelig bra i 1997,
fant vi ingen fjellrevhi som vi med sikkerhet kunne fastslå
var bebodd av fjellrev inne på de sentrale delene av
Hardangervidda. I løpet av ettersommeren fikk vi imidlertid
inn meldinger om ett kull med fjellrevunger som var sett i
Finseområdet. I alt tre voksne fjellrever og 7 unger hadde
tilhold i dette området. Disse ble radiomerket for lette den
videre overvåkingen.

På tross av at fjellreven fortsatt bruker enkelte hi på
Hardangervidda, og den betydelige feltinnsatsen som ble
satt inn i 1997, har vi ikke kunne dokumentere at fiell-
revbestanden har økt i antall siden Østbye et al. (1978)
undersøkte stammen på 70 tallet. Det som synes klart er at
det har vært en nedgang i bestanden etter 1935 og 1945,
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Tabell 3. Aktivitet og reproduksjon på fjellrevhi i Børgefjell, tabellen viser hienes status (U = hi uten ferske sportegn, A = hi med ferske
spor,  Y =  hi hvor det er påvist yngling) og hvor mange hvalper som er sett  på hvert  hi (ant. hv). # Gammelt fjellrevhi som er i bruk av
rødrev. ** Hiet er ikke kontrolett. - Activity and reproduction at arctic fox dens in Bergetjell, the table shows the breeding status of the
den (U = no fresh signs of foxes, A = dens with fresh tracks from foxes,  Y =  reproducing foxes) and the number of cubs found at the
dens (no. cubs). # Old arctic fox den in use by the red fox. ** Den not controlled.

1997
Hi nr. Kommune Status Ant. hv

Den no. County Breeding No. cubs
status

1996 1995 1994
Status Ant. hv Status Ant. hv Status Ant. hv
Breeding No. cubs Breeding No. cubs Breeding No. cubs
status status status

da Høst (1935) og Olstad (1945) beskrev 3-4 reproduk-
sjoner årlig i området mellom riksveg 7 og Lågen. Vår
undersøkelse kunne dokumentere at rødreven finnes i
betydelig antall inne på sentralvidda, og at det i dag bare er
i områdene rundt Finse at det med årvisse mellomrom
dokumenteres at fiellreven yngler. Videre overvåking på
Hardangervidda bør konsentreres om å følge enkelte av
den mest sentral hiene som har vært overvåket over lengt
tid og rettes mot å finne nye hi / fjellrevfamilier i områdene
vest og nord for Finse.

Beregning av bestandsstørrelse
På tross av at undersøkelsene som har vært gjennomført
på Dovrefjell har vist at kjønnsmodne og territoriehevdende
fjellrever bruker de samme leveområdene i flere påfølgende
år (Landa et al 1998, Strand et al 1998), er tolkning av
enkeltstående synsobservasjoner eller hiregistreringer
vanskelige. Unge individer kan vandre over betydelige
avstander (Strand et al 1998c), og stedbundne voksne
rever kan ha ett eller flere hi innenfor sitt leveområde
(Strand et al. 1998c). Observasjoner av enkeltindivider har
blant annet ledet til betydelige overestimater av for

10

1993
Status Ant. hv

Breeding No. cubs
status

eksempel den Skandinavisk brunbjørnbestanden. Det er
videre generelt sett vanskelig å påvise enkeltindivider og
familier når bestandene er ved svært lave tettheter.
Svenske undersøkelser har blant annet vist at det er en
betydelig fare for underestimering av fiellrevbestanden de
åra fjellreven ikke yngler (Angerbjörn et al 1995). Over-
våking av fjellrevbestander og datagrunnlag for estimering
av minimum populasjonsstørrelse bør derfor dekke minst en
smågnagersyklus (Strand et al. submitted).

På grunn av de betydelige problemene som er forbundet
med å anslå minimum populasjonsstørrelse hos fjellrev har
vi valgt å presentere to forskjellige enkle beregninger av
minimum bestandsstørrelse. Først har vi brukt det enkelte
året med flest reproduksjoner de siste sju åra. I denne
beregningene har vi tillatt ett reproduserende par ved hvert
hi, og ett ekstra kjønnsmodent individ ved halvparten av
hiene (Strand 1998c). Vi har derfor multiplisert maksimum
antall hi hvor det har vært påvist reproduksjoner i løpet av
ett år i overvåkingsperioden med 2.5. Denne framgangs-
måten gir de laveste estimatene som er gjengitt i tabell 6.
Deretter har vi tatt utgangspunkt i antall hi der det har vært
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Tabell 4. Aktivitet og reproduksjon på fjellmvhi på Dovregell, tabellen viser hienes status (U = hi uten ferske sportegn, A = hi med
ferske spor, Y = hi hvor det er påvist yngling) og hvor mange hvalper som er sett på hvert hi (ant. hv). # Gammelt fjellrevhi som er i
bruk av rødrev. EDHvalper funnet døde i løpet av august. ## Hiene tilhører samme familiegruppe. - Activity and reproduction at
arctic fox dens at Dovrefjell, the table shows the breeding status of the den (U = no fresh signs of foxes, A = dens with fresh tracks
from foxes, Y = repmducing foxes) and the number of cubs found at the dens (no. cubs). # Old arctic fox den in use by red fox. ttlt
The dens are in use by one family group.EDAll cubs found dead within the end of August.

1997
Hi

reproduksjon minst en gang i løpet av perioden 1990-97. Vi
antar da at hi med ynglinger er en familie (som på samme
måte som den første beregningen består av det reprodu-
serende paret samt 1 kjønnsmodent individ for halvparten
av hiene) som ikke har skiftet hiområde i løpet av studie-
perioden. Denne framgangsmåten gir de høyeste estimat-
ene i tabell 6.

Basert på det som finnes av data (Linnell et al 1998 a, b)
har vi i dag minst 7 restbestender av fjellrev i Norge
(Hardangervidda-Nordfjella, Dovrefiell, Tydalen-Holtålen,
Sylane, Børgefjell, Saltfjellet og Dividalen) pluss enkelte par
som er påvist i Finnmark (K. Frafjord pers. med.). Det ser ut
til at fjellreven har forsvunnet fra minst 8 andre områder
(Linnell et al. 1998a). Med unntak av Børgefiell har vi ikke
registrert mer enn 2 reproduksjoner pr år i noe område.
Innen hver område er den overveiende andelen av de
gamle fiellrevhiene ikke i bruk (ca. 50 %) (Strand et al
1998d). På tross av at vi ikke har et statistisk mål på
oppdagbarheten av ynglinger, har vi liten tro på at det er
muligheter for at et større antall reproduksjoner har unngått
oss. Fotturister, fjelloppsyn og jegere ville ha bidratt til at
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1996 1995 1994 1993
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dette ville blitt oppdaget. Denne antagelsen støttes av det
faktum at vi ikke har kunnet finne mer fjellrev på tross av at
vi har økt antall hi som inngår i undersøkelsene vesentlig.
Noe som igjen indikerer at hovedtyngden av hiene som er i
bruk er kjent av det kontaktnettet som vi har brukt i
gjennomføringen av prosjektet. Resultatet fra dette er at de
gjenværende bestandene kan estimeres til å være så små
som 2-12 individer i hver gjenværende bestand, og et totalt
minimumsestimat for TOV områdene på 25-50 kjønns-
modne rever (tabell 6).
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Tabell 5.  Aktivitet og reproduksjon på qellrevhi på Hardangervidda, tabellen viser hienes status (U = hi uten ferske sportegn, A h)
med ferske spor,  Y =  hi hvor det er påvist yngling) og hvor mange hvalper som er sett på hvert hi (no. hv). # Gammelt fjellrevhi som er
i bruk av rødrev ** Hiet er ikke kontrolert. - Activity and reproduction at arctic fox dens at Hardangervidda, the table shows the
breeding status of the den (U = no fresh signs of foxes, A = dens with fresh tracks from foxes,  Y =  reproducing foxes) and the number
of cubs found at the dens (no cubs). # Old arctic fox den in use by red fox. **Den not controlled.

12
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Tabell 5 forts.
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Tabell 6. Status for fjellrevbestanden i TOV områdene. - The status of arctic foxes in the TOV areas.

3.3 Diskusjon

Overvåkning av i alt 138 fiellrevhi dokumenterte i alt tre
fjellrevynglinger 11997. Med bakgrunn i det som har blitt
samlet inn av data i løpet av perioden 1990-97 har vi
kberegnet minimumsbestanden av fjellrev innefor TOV om-
rådene til å være 25-50 individer. Mesteparten av disse
revene finnes i Børgefjell (15-27), mens vi i de andre
områdene ikke har kunnet clokumentere mer enn 2
reproduksjoner i ett enkelt år.

Fjellreven i Norge har vært fredet siden 1930. På tross av
den lange fredningstiden har statusrapporter som har vært
laget med bakgrunn i overvåkingsdata (deriblant data som
er samlet inn i regi av TOV) konkludert med at det ikke har
vært noen oppgang i bestanden, men heller en nedgang fra
tida rett etter fredning og fram til i dag (Linnell et al. 1998a,
b; K. Frafjord in prep). Den manglende veksten i bestanden
etter fredningen er på mange måter et paradoks i og med at
fiellreven har et eksepsjonelt høyt reproduksjonspotensiale
(Strand 1997). Flere forfattere har derfor fattet interesse for
fjellrevens bestandsutvikling og flere alterative hypoteser
har blitt framsatt (Frafjord 1988, Hersteinsson et al 1989:
Angerbjdrn et al 1991, 1995; Linnell et al 1998 a, b: Strand
1997: Loison & Strand 1998). På tross av denne oppmerk-
somheten og nyere forskning som har vært gjennomført i
Sverige (Tannerfeldt 1998) og I Norge (sammenfattet i
Strand 1997, og i Linnell et al. 1998 a, b), er det fortsatt
betydelig usikkerhet knyttet til mekanismene som ligger bak
fiellrevens bestandsutvikling.

Så langt er det minst to hypoteser som søker å forklare den
manglende bestandsveksten i fjellrevbestanden etter
fredningen. Konkurranse med rødrev (Hersteinsson &
Macdonald 1992) og matmangel om vinteren som følge av
at de større rovdyra forsvant fra de skandinaviske fiellom-
rådene ved starten av dette århundret (Haglund & Nilsson
1977; Angerbjörn et al. 1990). I tillegg til dette har det i de
seinere åra blitt diskutert i hvilken grad det har vært end-
ringer i smågnagersyklus og hvordan dette ev. har påvirket
fjellreven (Tannerfeldt 1998). Linnell et al. (1998a) diskuter-
er de ulike hypotesene og hvilke tiltak som kan være
aktuelle for videre forvaltning av fieHrev (Linnel et al 1998b).
De konkluderer med at det pr. i dag ikke finnes data som
framheven en enkelt av disse faktorene som mekanisme,
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men at det kan være et samspill mellom flere faktorer som
hindrer vekst i bestanden. Linnell et at. (1998a), Loison &
Strand (1998), og Strand et al (1998e), påpeker at fjell-
revens bestandsdynamikk særpreges av variasjonen i små-
gnagerbestandene, og at fiellreven kan være avhengig av å
ha en utbredelse som dekker større geografiske områder
for å oppnå høy lokal overlevelse. Dette fordi fjellrevens
generasjonstid ligger svært nær periodene i smågnager-
syklus som er 4 år. Fjellrevens bestandsdynamikk er derfor
svært følsom for endringer i voksenoverlevelse og/ eller
graden av innvandring til en lokal bestand i år mellom
smågnagertoppene (Loison & Strand 1998).
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4 Hare
Hans Chr. Pedersen

Det har lenge vært kjent at bestanden av hare  Lepus
timidus  i Fennoskandia svinger mer eller mindre regel-
messig på samme måte som våre skogshønsbestander
(Angelstam et al. 1985, Hörnfeldt et al. 1986). Haren er et
viktig ledd i de boreale og arktisk-alpine næringskjeder og
er viktig som byttedyr for f.eks rødrev  Vulpes vulpes  og
kongeøm Aquila chrysaëtos.  Langtransporterte forurensing-
er kan tenkes å påvirke både overlevelse og reproduksjon
hos utsatte arter både i det akvatiske og terrestre miljø.
Dersom slik forurensing har negativ effekt på harebe-
standen, kan dette få konsekvenser for flere komponenter i
økosystemet. Det vil derfor være av stor betydning for
forvaltningen å kunne følge utviklingen i bestanden over år.
En eventuell påvirkning av langtransporterte forurensninger
kan tenkes først å bli registrert som reduksjon i repro-
duksjonssuksess, og det kan derfor være viktig å kartlegge
denne i en del sentrale områder. 11993 ble dette forsøkt i
TOV-områdene Amotsdalen, Gutulia og Møsvatn-Austfjell
(Kålås et al. 1994). Det viste seg svært vanskelig å få
tilstrekkelig materiale fra disse områdene for å kunne
vurdere ungeproduksjonen. På grunnlag av dette ble det
besluttet å innstille denne delen av arbeidet, slik at det fra
1994 kun har blitt foretatt bestandsovervåking av hare i de
samme områdene, samt i Børgefjell.

4.1 Metoder

Forskjellige metoder for bestandstaksering av hare er
beskrevet i litteraturen. På grunnlag av en totalvurdering av
disse har man kommet fram til at telling av hareperler i
utlagte transekter syntes å være den mest anvendbare
(Spidsø & Pedersen 1991). Den gir relativt gode estimater
av bestanden og fanger opp variasjoner såvel fra år til år,
som mellom områder (Angerbjørn 1983). Telling av hare

Område
Area

Gutulia
Amotsdalen
Møsvatn
Børgefjell

0 (0-0)
0,06 (0-5)

0,16 (0-15)
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perler er også den metoden som synes å være minst
ressurskrevende. To personer kan utføre det nødvendige
feltarbeidet i løpet av et par-tre dager pr. område.

11997 ble hareperler talt opp i alle fire områdene der det ble
etablert overvåking av hare i 1993-94 (Kålås et al. 1994,
1995). 11996 ble det etablert to nye transekter i Gutulia, slik
at alle områdene (Børgefjell, Amotsdalen, Gutulia og
Møsvatn-Austfjell) fra og med 1997 har 8 transekter. Tids-
punkt for snøsmelting i 1997 var tilnærmet normal i sør,
men til dels ekstremt sent i Midt-Norge. Dette førte til at de
første feltene ble talt i midten av juni, mens de siste ikke var
tilgjengelig før i midten av juli.

Endringer i bestandstetthet registreres ved telling av hare-
perler i faste ruter. Rutene er plassert i sub-alpin bjørkeskog
og blir sjekket så snart området er snøfritt om våren. I alle
områdene er det nå lagt ut 360 fastruter fordelt på 8
hovedlinjer (transekt). Fastrutene er 0,1 m2 (0,33m x 0,33m)
og legges ut langs tre dellinjer som ligger vinkelrett på
hovedlinjene. I hver dellinje blir det lagt ut 15 fastruter med
10 m avstand (se Kålås et al. 1994). Ved utleggelse av fast-
rutene blir dominant vegetasjon og topografi beskrevet, og
antall gamle (> 1 år) og nye perler talt opp (se Kålås et al.
1994).

Samtlige hovedlinjer i alle felter er merket med 70 cm høye
aluminiums fastmerker og alle fastruter på hver dellinje er
merket med aluminiumsrør nummerert fra 1-15. Ved
sjekking av fastruter blir antall nye perler talt opp. I alle
rutene blir samtlige hareperler fiernet.

4.2 Resultater og diskusjon

Brargefjell
I Børgefiell var snøsmeltingen like sein som i 1996, og
området ble derfor ikke besøkt før 11.-12. juli. Som i 1996
ble det ikke funnet hareperler på noen av fastrutene (tabell
7). Heller ikke utenom disse ble det sett hareperler, og
bestanden er nok i øyeblikket lav.

Tabell 7. Oversikt over antall hareperier funnet per prøvetlate (0,1 m2) og totalt i alle transektene innenfor de
undersøkte områdene våren 1993-97. - Number of pellets found per square (0,1 m2) and total in all transects 1993-97.

1993

Antall perler/prøveflate gjennomsnitt
No. pellets/square average (min.-max.)

1994 1995 1996 1997 1993

Totalt ant. perler
Total no. pellets

1994 1995 1996 1997

0,007 (0-1) 0 (0-0) 0,007 (0-2) 0 (0-0) 0 1 2
0,05 (0-7) 0,06 (0-4) 0,04 (0-5) 0,05 (0-5) 10 9 11 14 18

0,005 (0-1) 0,12 (0-16) 0 (0-0) 0,008 (0-1) 28 1 21 3
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Amotsdalen
Flatene i knotsdalen ble sjekket 1. juli. På grunn av den
seine snøsmeltinga var fortsatt ei fastrute helt dekket av
snø. Som i 1996 var det problemer med at enkelte av
merkepælene for hovedlinjene var fjernet, spesielt de som
ligger nærmest turiststien. Det ble funnet 18 hareperler eller
0,05 per fastrute som er omtrent det samme som ble funnet
11996 (tabell 7). Dette er noe mindre enn det som ble
funnet i årene 1993-95 (Pedersen 1996), og resultatet
indikerer at bestanden er lav.

Gutulia
Gutulia ble besøkt 2.-3. juli. Det ble lagt ut ytterligere 2
transekter i 1996 slik at vi nå er oppe i totalt 360 fastruter
også i Gutulia. Som i de tidligere årene, med unntak for
1996 (0,007 per fastrute), ble det ikke funnet noen hare-
perler i fastrutene (tabell 7). På grunnlag av dette materi-
alet er det ikke mulig å påvise noen endringer i bestanden
som i hele perioden 1993-97 synes å ha vært svært lav.

Møsvatn-Austfjell
Møsvatn-Austfjellområdet ble sjekket 13. juni. Det ble
funnet 3 hareperler eller 0.008 per fastrute (tabell 7). Med
unntak av resultatet fra 1996 er dette det dårligste resultatet
siden vi startet i 1993. På bakgrunn av at vi har fordoblet
antall fastruter siden 1993 indikerer dette at harebestanden
har gått tilbake etter 1995.

Generelle vurderinger
Som nevnt for tidligere år (Kålås et al. 1995) er det vanske-
lig å antyde hvor stor bestanden i disse områdene er i for-
hold til "normalt". På grunnlag av resultater fra 1993, 1994
og 1995 syntes 180 fastruter å være for lite til å fange opp
endringer ved så lave bestandstettheter som det for øye-
blikket er i TOV-områdene. Dette på tross av at tidligere
bruk av denne type metodikk har vist at 100 fastruter er et
minimum for å få en rimelig god bestandsindeks
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(Angerbjørn 1983). Angerbjørn's undersøkelse ble imidlertid
foretatt i områder med langt høyere harebestander enn det
vi har innenfor TOV-områdene.

Fra og med 1996 har vi derfor 8 transekter, dvs. 360
fastruter, i alle områdene. Dette burde være tilstrekkelig til å
fange opp større endringer i bestanden. På grunn av den
lave bestandssituasjonen vil antall "treff' i fastrutene nød-
vendigvis være lavt. Også i 1997 ble det i alle områdene
rapportert om svært lite hareperler også utenom det
området vi dekker med transektene, og i enkelte områder
har det i lengre tid blitt rapportert om liten harebestand i
forbindelse med jakta.

Vurdering av takseringsmetoder for viltbestander hvor en
bruker flatetakst enten direkte av individer (Kastdalen 1992)
eller som indeks på grunnlag av 'pellets' (Neff 1968), viser
at jo mindre bestand jo større usikkerhet i materialet hvis
antall prøveflater er få. Det er imidlertid mulig å beregne
antall prøveflater som bør brukes for å oppnå ønsket
sikkerhet på bestandsestimatet eller bestandsindeksen.
Dette bygger imidlertid på allerede innsamlet data og vil
derfor kreve at en har samlet inn resultater over en viss tid.
Siden grunnlagsmaterialet i denne undersøkelsen ennå er
for spinkelt til foreta en slik beregning, håper vi at det
gjennom en fordobling av antall fastruter (360) kan skaffes
tilveie tilstrekkelig materiale i løpet av få år slik at en
beregning av nødvendig, og tilstrekkelig antall prøveflater
kan foretas.

Ved å sammenstille de data vi har for perioden 1993-97,
synes det som de fire områdene skiller seg i to hoved-
grupper (figur 1): 1) Gutulia og Åmotsdalen, hvor bestand-
en har holdt seg relativt konstant, og 2) Møsvatn-Austfjell
og Børgefjell hvor bestanden synes å ha variert en del. Det
er fortsatt umulig å si om dette skyldes reelle forskjeller
mellom terrengene eller om det skyldes tilfeldigheter.

Figur 1. Antall hareperler funnet
per fastrute i 1993-97 i TOV-
områdene Gutulia, Amotsdalen,
Møsvatn-Austfjell og Børgefjell. -
Number  of  pellets found per
square in 1993-97 in the TOV-
areas Gutulia, Amotsdalen, Møs-
vatn-Austfjell og Børgefjell.
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5 Smågnagere
Erik Framstad

Smågnagere inngår som et nøkkelelement i flere nærings-
kjeder som forbinder planter med topp-predatorer, og deres
bestandsfluktuasjoner skaper en regelmessig «forstyrrelse»
av økosystemene som kan gjøre det vanskelig å skille
menneskeskapte endringer fra naturlige (se f.eks. Pitelka
1973, Ericson 1977, Christiansen 1983, Andersson &
Jonasson 1986, Hömfeldt et al. 1986, Hansson &
Henttonen 1988, Lindström et al. 1994). I et overvåkings-
program som ikke bare tar sikte på å registrere nivåer av
miljøgifter, men også har som mål å følge utviklingen i
bestandsnivå og reproduksjon for utvalgte arter, synes det
derfor helt nødvendig å ha et relativt detaljert bilde av
bestandsutviklingen for smågnagere.

På denne bakgrunn er det formulert tre mål for overvåking
av smågnagere i DNs terrestre overvåkingsprogram (TOV):
- å skaffe en generell oversikt over bestandsutviklingen av

smågnagere i et område
- å knytte forekomsten av smågnagere til bestemte habitat-

og vegetasjonsvariabler
- å skaffe materiale til undersøkelse av miljøgifter i små-

gnagere

I 1997 er fangster av smågnagere og spissmus gjennomført
i Lund, Solhornfjell, Møsvatn-Austfjell, Gutulia, Åmotsdalen,
Børgefjell og Dividalen som del av overvåkingsprogrammet.
Her rapporteres resultatene fra disse fangstene og en
vurdering av bestandsnivåer og demografl for de aktuelle
artene så langt materialet tillater.

5.1 Metoder og opplegg i 1997

Smågnagerregistreringene foregår etter to opplegg, et
minimumsopplegg med 40 fangststasjoner og totalt 400
felledøgn og et mer omfattende standardopplegg med 100
fangststasjoner og totalt 1500 felledøgn pr fangstperiode.
Opprinnelig var begge forutsatt gjennomført to ganger pr år
(mai/juni og september) i det enkelte området hvert år
(Kålås et al. 1991a). Imidlertid har ressurstilgangen gjort det
nødvendig å fange etter minimumsopplegget på flere om-
råder enn opprinnelig planlagt og å begrense dette til kun
høstfangster.

Prosedyrer for materialinnsamling i felt og laboratorium er
nærmere beskrevet av Kålås et al. (1991a). Kort referert
registreres følgende data for hvert individ: individuelt løpe-
nummer, dato, fangstposisjon (ved område og nummer for
fangststasjon), art, vekt, kjønn og reproduksjonstilstand
(både ved eksterne og interne parametere). For øvrig inn-
samles øyne til aldersbestemmelse (ved øyelinsens vekt).
Denne metoden for aldersbestemmelse er ikke veriflsert for
alle aktuelle arter, og ev. aldersanslag er derfor usikre
(rapporteres ikke her). For utvalgte individer tas leveren ut
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til bestemmelse av miljøgifter, etter prosedyre beskrevet av
Kålås et al. (1992: kap. 7).

Dividalen
Smågnagerfangstene gjennomføres etter standardopp-
plegget med 1500 felledøgn pr fangstperiode. Overvåkings-
området ble etablert i 1993 med 5 fangsttransekter (hver
med 20 stasjoner å 5 feller). Disse er plassert langs med
høydekotene i lia opp mot litle Jerta langs med Hagem-
bekken innenfor nasjonalparken og dekker de viktigste
vegetasjonstypene fra rik bjørkeskog til lavalpin hei (se
beskrivelse i Kålås et al. 1994: figur 9). På grunn av
usedvanlig sen vår med mye snø i Dividalen ble vår-
fangstene først gjennomført i begynnelsen av juli, ca. 3 uker
senere enn tidligere år.

Børgefjell
Smågnagerfangstene gjennomføres etter minimumsopp-
legget med 400 felledøgn pr fangstperiode. Fra og med
1991 foregår fangstene i Børgefiell i 4 transekter (hver med
10 stasjoner å 5 feller) som dekker de viktigste vegeta-
sjonstypene i Viermadalen (granskog, bjørkeskog, myrkant,
lavalpin hei), bl.a. knyttet til undersøkelsene av vegeta-
sjonen (beskrivelse av transektene i Kålås et al. 1992).
Disse transektene er enten helt tilsvarende de som ble
benyttet i 1990, eller de dekker i stor grad de samme
områdene (Kålås et al. 1991b: figur 3.1).

Amotsdalen
Smågnagerfangstene gjennomføres fra og med 1993 etter
minimumsopplegget med 400 felledøgn pr fangstperiode.
Kun de 10 første stasjonene (hver med 5 feller) i 4 av
transektene som ble lagt ut i 1991-92, benyttes f.o.m. 1993.
Disse transektene ligger i bjørkeskog, mer eller mindre
parallelt i åssiden opp mot Tverrfjellet ved Gottemsetra (se
beskrivelse i Kålås et al. 1992: figur 1). På grunn av snø i
høyden ble fellene på transekt 4 kun satt ut siste døgn av
perioden i 1997.

Gutulia
Smågnagerfangstene gjennomføres etter minimumsopp-
legget med 400 felledøgn pr fangstperiode. Overvåkings-
området ble etablert i 1993 med 4 fangsttransekter (hver
med 10 stasjoner å 5 feller) plassert langs med høyde-
kotene i lia opp mot Gutulivola. Transektene dekker de
viktigste vegetasjonstypene fra rik bjørkeskog til lavalpin hei
(se beskrivelse i Kålås et al. 1994: figur 6).

Møsvatn-Austfjell
Smågnagerfangstene gjennomføres etter minimumsopp-
legget med 400 felledøgn pr fangstperiode. Det er 4
transekter (hver med 10 stasjoner å 5 feller) plassert i
Hjerdalen i tilknytning til vegetasjons- og jordsmonnsunder-
søkelsene ved Merakkhaugene. Alle transektene ligger i
bjørkeskog, fra 1000 til 1070 m o.h. (Kålås & Framstad
1993: figur 1).
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Solhomfjell
Smågnagerfangstene gjennomføres etter standardopp-
legget med 1500 felledøgn pr fangstperiode. Det er
gjennomført gnagerfangster på 100 fangststasjoner i gran-
og furuskog i tilknytning til vegetasjonstransektene T1-T8
barskog (transekter etablert av Rune Økland, Univ. i Oslo;
beskrivelse i Kålås et al. 1991b: figur 3.2). Transektene har
ulik lengde og noe variabel avstand mellom fangststasjon-
ene (10-40 m).

Lund
Smågnagerfangstene gjennomføres etter minimumsopp-
legget med 400 felledøgn pr fangstperiode. Det er 4
transekter (hver med 10 stasjoner å 5 feller) plassert mer
eller mindre parallelt langsetter åssiden sørvest for Kjørrno-
vatna (beskrivelse i Kålås et al. 1992: figur 2). To av disse
passerer gjennom områdene som brukes til vegetasjons-
analysene. Tre av transektene ligger i bjørkeskog, mens
den fjerde dels ligger i bjørkeskog og dels i lynghei.

18

Dato for gjennomføring av fangstene og total fangstinnsats
for de ulike overvåkingsområdene i 1997 framgår av tabell
8.

5.2 Bestandsnivå og demografi

Dividalen
Fangstene i juli 1997 ga et fåtall individer av gråsidemus,
rødmus, markmus og noen flere lemen. I september var
gnagerne noe mer tallrike; hovedsakelig var det flere lemen.
I tillegg til artene fanget i juli, ble det fanget både fjellrotte
og spissmus om høsten (tabell 8). Fangstene i forhold til
fangstinnsatsen var på omtrent samme nivå som høsten
1996 (figur 2). I juli ble de fleste fangete individene klassi-
fisert som seksuelt modne, med unntak av ån hann for
henholdsvis rødmus og lemen (tabell 9). De fleste av
hunnene var gravide (kullstørrelse 5-7 fostere); unntaket var
ån hver av henholdsvis rødmus og lemen. I september ble

Tabell  8.  Oversikt over fangstperioder (datoer for utsetting og inntak av feller), fangstinnsats og
totalt antall fangster av småpattedyr i DNs overvåkingsprogram 11997. - Trapping periods (dates of
setting and removing traps), no. of trapnights, and total number of catches by species of small
mammals in the monitoring programme in 1997.

Artskoder-Species: AS - liten skogmus  (Apodemus sylvaticus),  CG - klatremus  (Clethrionomys glareolus,  CR -
gråsidemus (C.  rufocanus),  Crut - rødmus (C.  rutilus),  MA - markmus  (Microtus agrestis),  MO - fiellrotte  (M.
oeconomus), LL - lemen  (Lemmus lemmus),  MS - skoglemen  (Myopus schisticolor), Ssp - spissmus(Sorex
spp., ubestemt art).
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Figur 2. Fangster av smågnagere pr. 100 felledøgn i overvåkingsområdene, med data for sammenlikning fra Høylandet
1987-88 (Framstad 1996). - Trapping of small rodents per 100 trapnights in the monitoring areas, with comparative data
from Høylandet 1987-88 (Framstad 1996).
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Tabell 9. Fordeling av fangstene av smågnagere på kjønn og kjønnsmodning i
overvåkingsområdene i 1997. - Distribution of the catches of small rodents by sex
and sexual maturity for the monitoring sites in 1997.

Område-Art
Area- Species

Lund
skogmus (AS)
klatremus (CG)

Solhomfjell
skogmus (AS)
klatremus (CG)
skogmus (AS)
klatremus (CG)
markmus (MA)

Møsvatn
klatremus (CG)
markmus (MA)
rotte (MO)

Gutulia
klatremus (CG)

Åmotsdalen
klatremus (CG)
markmus (MA)
fjellrotte (MO)

Børgefjell
lemen (LL)

Dividalen
rødmus (Crut)
gråsidemus (CR)
lemen (LL)
markrnus (MA)
rødmus (Crut)
gråsidemus (CR)
lemen (LL)
markmus (MA)
fjellrotte (MO)

Periode
Period

sep 97
sep 97

mai 97
mai 97
okt 97
okt 97
okt 97

sep 97
sep 97
sep 97

sep 97

sep 97
sep 97
sep 97

aug 97

jul 97
jul 97
jul 97
jul 97
sep 97
sep 97
sep 97
sep 97
sep 97

de fleste hannene klassifisert som umodne, mens flere av
hunnene var modne, spesielt blant gråsidemus og lemen.
Bare ån hunn av henholdsvis gråsidemus (13 fostere) og
lemen (2 fostere) var gravide. Vektfordelingen av lemen
fanget henholdsvis i juli og september (figur 3) tyder på en
forholdsvis jevn størrelsesfordeling hos hunner i begge
perioder, mens hannene hadde færre individer i midlere
vektgrupper i begge perioder og generelt tyngre dyr i juli.
For de øvrige artene kan bemerkes at både rødmusene og
markmusene var forholdsvis tyngre i juli enn i september,
noe som stemmer med en forventet større andel unge dyr
på høsten.

Børgefjell
Det ble bare fanget ån gravid hunn av lemen (6 foster) i
Børgefjell høsten 1997 (tabell  8, tabell 9).
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Åmotsdalen (Dovre)
Høsten 1997 ble det fanget noen få individer av klatremus,
markmus og fjellrotte i fangsttransektene i Amotsdalen.
Første døgn i perioden tillot ikke snøforholdene å sette ut
feller i øverste transekt, noe som kan ha påvirket fangstene
noe. Uansett var fangstene lave i forhold til fangstinnsatsen
(tabell  8; figur 2).  Alle de fangete individene ble klassifisert
som seksuelt modne (tabell 9). En av klatremushunnene
var gravid (8 foster), mens begge markmushunnene var det
(med henholdsvis 3 og 4 foster). Kroppsvekten til de
fangete individene var middels til høy, dvs, fangstene om-
fattet i liten grad unge dyr.
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Figur 3. Vektfordelingen for hunner og hanner av lemen
fanget henholdsvis i juli og september 1997 i Dividalen. -
The weight distribution of females and males of  Lemmus
lemmus caught in Dividalen in July and September 1997,
respectively.

Gutulia
Også her ble det bare fanget et fåtall individer av klatremus
og en spissmus høsten 1997 (tabell 8). I forhold til fangst-
innsatsen er dette et lavt nivå (figur 2). Alle de fangete
klatremusene var hunner, to av dem klassifisert som
umodne og de øvrige som modne (tabell 9). To av hunnene
var gravide (med henholdsvis 4 og 5 foster). De modne
hunnene var også middels tunge.

Møsvatn-Austfjell
Det ble fanget forholdsvis mange klatremus og noen
markmus, fjellrotte og spissmus høsten 1997 (tabell 8).
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Fangstene i forhold til innsats var ganske høy (figur 2).
Fangstene fordelte seg nokså jevnt på modne og umodne
individer, med unntak av at alle hunnene av markmus og
fjellrotte var modne (tabell 9). Bare 2 av 14 hunner av
klatremus var gravide (2 og 6 foster), mens det var 3
gravide hunner av markmus (4-5 foster) og 2 av fjellrotte (5
og 11 foster). Blant klatremusene var det en klar overvekt
av lette dyr, spesielt hos hunner (figur 4), noe som
stemmer med forventet aldersfordeling om høsten. For
markmusene var det noe større innslag av tyngre dyr, mens
spesielt hannene av fjellrotte hadde overvekt av lette og
antatt unge dyr.

Solhomfjell
Det ble fanget forholdsvis få klatremus og en skogmus
våren 1997, mens det ble fanget forholdsvis mange klatre-
mus om høsten og et fåtall individer av andre arter (tabell
8). I forhold til fangstinnsatsen var fangstene lave om våren,
men middels høye om høsten (figur 2). Alle individene
fanget om våren var klassifisert som seksuelt modne, mens
det var en stor oveivekt av umodne individer i fangstene om
høsten (tabell 9). En av klatremushunnene fanget om våren
var gravid (5 foster), og tilsvarende var bare en klatremus-
hunn fra høstfangstene gravid (4 foster). Den ene fangete
markmusa var også en gravid hunn (6 foster). Klatre-
musene fanget om våren var stort sett av midlere
kroppsvekt. Klatremusene fra høsten viste en noe jevnere
fordeling på ulike vektklasser for hunner og en konsen-
trasjon på midlere vektklasser for hanner (figur 4). Skog-
musene i høstfangstene hadde lav til midlere kroppsvekt.

Lund
Det ble fanget 1 skogmus, 13 klatremus og 2 spissmus
høsten 1997 (tabell 8). I forhold til fangstinnsatsen var
fangstene av smågnagere i Lund på et lavt til moderat nivå
(figur 2).  De fleste klatremusene var umodne (tabell 9); 3
av hunnene var modne, men ingen av dem var gravide.
Vektfordelingen av klatremusene var dominert av lette dyr,
spesielt for hanner (figur 4).

5.3 Diskusjon
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Flere av overvåkingsområdene ligger i boreal og lavalpin
sone, der en normalt bør kunne observere typiske 3-4 års
svingninger i bestander av smågnagere (Myrberget 1973,
Christiansen 1983, Henttonen et al. 1985, Hansson &
Henttonen 1988, Stenseth & Ims 1993). Over store deler av
sentrale og vestlige fjelltrakter i Sør-Norge var det små-
gnagerår i 1994, med særlig mye lemen i høyfjellet (bl.a.
Framstad et al. 1997). Dette reflekteres særlig tydelig i
fangstene fra Møsvatn-Austfjell (figur 2) og til dels fra
Solhomfjell. Ellers antyder fangstene fra Børgefjell at også
dette området hadde middels høye gnagerbestander i 1994.
De store bestandstetthetene i Sør-Norge ser ut til å ha gått
kraftig tilbake i 1995 (bare delvis tilfelle for Solhomfjell),
med fortsatt lave bestandsnivåer i 1996 i så godt som alle
områder. Det er ikke noen antydning til at bestandstoppen i
sentrale og vestlige fjellstrøk i 1994 hadde spredd seg nord
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Figur 4. Vektfordeling for hunner og hanner av
klatremus fanget høsten 1997 i henholdsvis
Møsvatn-Austfjell, Lund og Solhomfjell. - The weight
distribution of females and males of  Clethrionomys
glareolus  caught in autumn  1997  in Møsvatn-
Austfjell, Lund and Solhomfjell, respectively.
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og østover i 1995-96 slik man kanskje kunne vente (fangst-
ene for Amotsdalen og Gutulia). 11997 derimot ser det ut til
å være en viss oppgang i sørlige fjellstrøk og tilliggende
områder, utviklingen i fangstindeksen i Møsvatn-Austfjell og
Solhomfjell (figur 2).  I øvrige områder har imidlertid gnager-
bestandene holdt seg på et lavt nivå. I noen av områdene
kan bestandene riktignok være noe underestimert pga.
relativt mye gjenklappete feller pga. regnvær og annen
forstyrrelse (Solhomfjell i begge perioder, Møsvatn-Austfjell,
Amotsdalen, Dividalen 1 juli). Mønsteret synes likevel klart:
Bortsett fra forholdsvis høye eller middels bestander i
Møsvatn-Austfiell og Solhomfjell, hadde de øvrige områd-
ene fortsatt lave gnagerbestander i 1997, selv om det er
antydning til svak oppgang i noen områder.

Siden fangstene i de ulike områdene begynte, har flere av
de boreale og alpine områdene hatt overraskende stabile
og lave bestander (bedømt utfra fangstene). Over 5 års
fangster (1993-97) i Dividalen har vi ikke registrert noen
typisk smågnagertopp (figur 2). Tidligere fangster i nær-
liggende områder i Målselv (Aslaksen & Overrein 1993;
Statskog ved C. Grimstad, pers.medd.) tyder på heller lave
nivåer etter mulige smågnagertopper i 1987 og 1990. Trass
i at gnagerne i juli hadde tilsynelatende god reproduksjon,
viste ikke bestandene noen typisk rask vekst utover mot
høsten, og de hadde da også lav reproduksjonsaktivitet.
Det er følgelig vanskelig å tro at vi her har bestander i
ekspansjon som vil gi smågangertoppår 11998. Fangster fra
sentrale deler av Finnmarksvidda tyder på mer eller mindre
regelmessige fluktuasjoner i bestandene av smågnagere
(utenom lemen) med topper i 1978-79, 1982-84 og 1987-88
(Oksanen & Oksanen 1992). Mangelen på en tydelig be-
standstopp i Dividalen de siste par årene kan tyde på
lenger periode mellom toppene enn 3-4 år, noe som er
postulert for gnagerbestander i Nord-Fennoskandia (Hanski
et al. 1991). Likevel er mangelen på tydelige bestands-
topper hittil på 1990-tallet uventet for dette området.

I Børgefjell viser fangstene middels høye bestander i 1994,
mens fangstene har ligget meget lavt både før og etter
(figur 2). I Høylandet ca. 100 km lenger vest ble det regi-
strert en stor bestandstopp 11988 (Framstad 1996). Der-
som gnagerbestandene i disse områdene kan antas å
samvariere, antyder disse observasjonene et bestands-
mønster med topper bare i 1988 og 1994 i denne regionen.
Dette angir en periode på 6 år, noe som er lang tid for
typiske smågnagersvingninger. Tilsvarende uregelmessige
eller utstrakte bestandssvingninger er imidlertid også obser-
vert andre steder i det nordlige Fennoskandia (Henttonen et
al. 1987, Hanski et al. 1993, Htimfeldt 1994).

Både i Amotsdalen og i Gutulia har vi hatt ganske lave
bestandsnivåer siden fangstene startet i henholdsvis 1991
og 1993. Individer tatt høsten 1997 viste forholdsvis god
reproduksjonsaktivitet i begge områder, noe som kan
indikere en mulig oppgang. Imidlertid har ikke gnager-
bestandene her tidligere viste noen typisk utvikling mot
toppår. Begge disse områdene er forholdsvis hardt beitet av
sau og/eller rein, noe som er postulert å ha negativ
innvirkning på srnågnagere og mange andre plante-etere.
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Hypotesen om at beiteinduserte planteforsvarsstoffer kan
begrense gnageres reproduksjon og overlevelse slik at
bestandene ikke utvikler seg normalt, vil kunne forklare en
ev. mangel på normale smågnagersvingninger (Seldal et al.
(1994) for en utlegning av teorien om planteforsvarsstoffers
virkning på gnagere). Vi har imidlertid ikke egnete data til å
relatere en slik hypotese til observasjonene av bestands-
svingninger i overvåkingsområdene.

I de lavereliggende og sørligere overvåkingsområdene i
Solhomfjell og Lund har smågnagerbestandene holdt seg
på noe høyere nivåer og med ganske uregelmessige
fluktuasjoner (figur 2). I Lund ser det ut til å være en svak
oppgang fra et ganske høyt bunn-nivå i 1995, men den
videre bestandutviklingen er usikker. Vi vil ikke vente
typiske smågnagersvingninger i dette området, bLa. pga.
mildt vinterklima (Myrberget 1973, Christiansen 1983,
Hansson & Henttonen 1988). I Solhomfjell viser smågnag-
erne en klar oppgang gjennom sommeren 1997 etter å ha
nådd et bunn-nivå i 1996 etter toppen høsten 1994.
Hvordan bestanden vil utvikle seg videre, er usikkert. Svak
reproduksjonsaktivitet om høsten tyder ikke på en bestand
under videre ekspansjon. Etter ganske uregelmessige
fluktuasjoner tidlig på 1990-tallet ser det ut til at perioden fra
1991 til 1997 i større grad følger en typisk gnagersyklus.
Uregelmessige bestandssvingninger kan imidlertid for-
ventes i dette området som følge av variasjoner i snødekket
om vinteren (også Lindström & Hörnfeldt 1994).

Så langt i overvåkingsprogrammet ser det ut til at det bare
er i de sentrale fjellområdene av Sør-Norge at smågnag-
erne har vist typiske bestandssvingninger med en periode
på 3-4 år (Hansson & Henttonen 1988). Dette er best
illustrert for Møsvatn-Austrjell der toppen i 1994 falt
sammen med og viste et mønster som er typisk for
bestandsmønsteret hos alpine gangere slik dette framstår i
langtidsseriene fra Finse (Framstad et al. 1997). Riktig nok
viste ikke bestandene på Finse en tilsvarende økning som
ved Møsvatn-Austfjell høsten 1997, men dette kan indikere
litt forskjellig vekstmønster mot en forventet bestandstopp i
begge områder i 1998.

De uregelmessige bestandsendringene i sørlige områder
som Lund og Solhomfjell er som forventet i områder med
uregelmessig vinterklima. Derimot er det uventet at små-
gnagere i de øvrige overvåkingsområdene i nordboreal og
lavalpin vegetasjonssone ikke viser mer utpregete be-
standssvingninger. Den forholdsvis lave fangstinnsatsen i
de fleste områdene kan riktignok gi for liten presisjon i
anslagene for bestandsnivåene. Det er imidlertid også
andre observasjoner fra disse eller nærliggende områder
som tyder på at det ikke har vært noen typiske, omfattende
smågnagerår i disse områdene på 1990-tallet (se over).
Erfaringer fra langtidsstudiene av smågnagere på Finse
(Framstad et al. 1993) tyder imidlertid på at en gjerne må
holde på i minst 10 år før en får et tilstrekkelig materiale til å
bedømme mønsteret i smågnagernes bestandsfluktuasjon-
er med noen grad av sikkerhet.
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6 Rovfug I
John Atle Kålås

Enkelte miljøgifter kan akkumulers oppover i næringskjed-
en, og rovfugler er derfor gode indikatorer for flere typer
miljøgifter. Rovfuglene har også vist seg å være følsomme
for miljøgifter (bl.a. DDE, dieldrin, kvikksølv) (Ratcliffe 1967,
Fimreite 1971, Heinz 1979, Newton 1988), og det er en
gruppe dyr der en forventer tidlig å kunne se effekter av nye
gifttrusler (Nygård 1991).

Innenfor den integrerte overvåkingen som er lagt til nord-
boreale og alpine områder, overvåkes derfor hekkebestand,
reproduksjon og miljøgiftkonsentrasjoner hos artene konge-
ørn  Aquila chlysatos  og jaktfalk Fa/co  rusticolus.

6.1 Metoder
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I 1997 ble det utført registreringer av reproduksjon for
kongeørn i Lund og Solhomfjell og for jaktfalk og kongeørn
i Børgefjell, ikmotsdalen og Møsvatn-Austfjell. Av øko-
nomiske årsaker er det ikke startet opp overvåking av
rovfugl i Dividalen og Gutulia.

For hvert område inngår det minimum 10 territorier for hver
art, og disse ligger innen et areal med maksimum 50 km
avstand fra sentrum av overvåkingsområdet. Det gis i
denne rapporten ingen nærmere kartfesting av lokalitetene
på grunn av at dette gjelder fredete, sårbare arter som har
vist seg å være utsatte for faunakriminalitet (blant annet
innsamling av egg og unger for salg).

Hekkebestanden er kartlagt ved at hvert territorium er
besøkt med minimum ett besøk i mars/april samt ett besøk i
juni/juli. Hvert besøk har en varighet på minimum 4 timer og
alle kjente reirplasser er sjekket. Med dette som bakgrunn
fastslås det om de aktuelle rovfuglartene har tilhold i
området, om de gjør forsøk på hekking, og eventuelt hvor
mange unger som ble minst 30 dager gamle for jaktfalk og
50 dager gamle for kongeøm. Antall unger over denne alder
brukes som mål for produksjon da det har vist seg at
dødeligheten av eldre unger i reirperioden er liten. For en
nærmere beskrivelse av metoder vises det til Kålås et al.
(1991a).

I november 1997 ble det avholdt et møte med de lokalt
ansvarlige for innsamlingene av rovfugldata. Målsettingen
var samordning av metodikk og utveksling av erfaringer.
Samtidig ble det med bakgrunn i erfaringer fram til 1997
gjort en full gjennomgang av rovfugldataene for alle om-
rådene. Dette førte til en del mindre endringer for hvilke
territorier som inkluderes i TOV, og vi presenterer her ajour-
førte data for hele overvåkingsperioden.
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6.2 Resultater

Børgefjell
11997 viste det seg at det hekket to par kongeørn i ett av
de områdene i Børgefjell som vi tidligere har deflnert som
ett territorium. Vi har tidligere hatt mistanke om at det kunne
være to par her og har nå gått inn i feltjournalene for å
separere disse to territoriene tilbake til 1991. I tillegg fore-
ligger det data for ytterligere ett territorium i nordlige deler
av området som vi også ønsker å inkludere i TOV. Vi har da
12 kongeørnterritorier som overvåkes i Børgefjell. 11997 ble
det registrert aktivitet (observerte fugler, pynting av reir, reir
med egg eller unger) i alle disse kongeørnterritoriene. Det
var klare indikasjoner på egglegging/ruging 1 7 av disse
territoriene. Det ble klekket fram minimum 7 unger i 6
territorier, hvorav alle nådde en alder av 50 dager. En av
ungene døde senere og er innsamlet for miljøgiftanalyser. I
1997 ble det observert jaktfalk i 7 av de 10 undersøkte
territoriene. Det ble konstatert egglegging i 2 av disse
territoriene, og disse produserte totalt 4 unger (> 30 dager).

Amotsdalen
Etter en gjennomgang av data fra Amotsdalen for perioden
1991 til 1997 plukket vi ut 13 kongeørnterritorier som inklu-
deres i TOV. 11997 ble det registrert aktivitet ved 12 av
disse. Det var indikasjoner på egglegging/ruging i bare 2 av
disse territoriene, og begge produserte en unge hver. I
1997 ble det observert jaktfalk ved bare 2 av de 11 under-
søkte territoriene, og det ble produsert 2 unger i hvert av
disse.

Møsvatn-Austrjell
Gjennomgangen av data fra Møsvatn-Austfjell for perioden
1991 til 1997 medførte at det ble plukket ut 12 konge-
ørnterritorier som inkluderes i TOV. 11997 ble det registrert
aktivitet av kcingeørn ved alle disse territoriene (observert
voksne fugler, pynting av reir, reir med egg eller unger). Det
ble registrert egglegging/ruging på 6 lokaliteter, og 5 av
disse produserte totalt 7 unger. For jaktfalk ble det i 1997
observert fugler i 8 av de 14 inkluderte territoriene. Det ble
konstatert egglegging/ruging i 4 av disse, og alle disse
produserte unger, totalt 9 stykker.

Lund
I Lund-området er det bare aktuelt med overvåking av
kongeørn. Det ble registrert aktivitet av ørn i alle de 10
inkluderte territoriene (enten observerte fugler, pynting av
reir eller reir med egg eller unger). I 9 av territoriene ble det
registrert egglegging/ruging. For en av lokalitetene ble
hekking avbrutt i rugeperioden. De øvrige 8 territoriene
produserte totalt 9 unger.

Solhomfjell
Gjennomgangen av data fra Solhomfjell medførte at det ble
plukket ut 14 kongeørnterritorier som inkluderes i TOV. 1
1997 ble det registrert aktivitet av kongeørn ved 13 av
disse. Det ble imidlertid bare observert egglegging/ruging
ved 6 av disse lokalitetene. For 3 av disse ble hekkingen
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avbrutt i rugeperioden, mens de andre 3 territoriene produ-
serte en unge hver.

6.3 Diskusjon

Reproduksjonsundersøkelsene for kongeørn viste for 1997
svært god produksjon i Lund (0,9 unger pr. territorium), og
produksjonen var også relativt god i Børgefjell og Møsvatn-
Austfiell (ca 0,6 unger pr. territorium). For Solhomfjell og
Amotsdalen var imidlertid produksjonen relativt dårlig (<
0,25 unger pr. territorium).

For jaktfalk var det som i 1997 relativt lav produksjon i alle
de tre undersøkte områdene (Børgefjell, Åmotsdalen og
Møsvatn-Austfiell, henholdsvis 0,4, 0,36 og 0,64 unger pr.
territorium). Den lave produksjonen for jaktfalk i 1997 var
ikke uventet med bakgrunn i de relativt lave lirypebe-
standene som ble registrert i alle disse tre områdene
høsten 1996 (Kålås 1997). Imidlertid ser rypebestanden ut
til å være i økning (gjelder særlig Børgefjell, se kap. 7) så
prognosene for 1998 ser noe bedre ut.

Gjennomgangen av rovfugldataene for perioden 1990-97
som ble utført høsten 1997 medførte noen få justeringer for
hvilke territorier som inkluderes i TOV. En av hovedgrunnen
til at vi gjorde justeringer var mistanke om menneskelig
etterstrebelse i enkelte territorier, en usikkerhetsfaktor som
vi i størst mulig grad vil redusere. Etter de aktuelle juste-
ringene er det nå inkludert fra 10 til 14 territorier pr. TOV-
område både for jaktfalk og kongeørn. Antall inkluderte
territorier har for enkelte av TOV-områdene vært litt lavere i
oppstartingsårene. For jaktfalk har imidlertid ingen områder
hatt under 9 inkluderte territorier og for kongeørn har
laveste antall territorier vært 7.

Produksjonsresultatene fra den nye sammensettingen av
territorier er vist i figur 5. For kongeørn ser vi at Lund har
hatt den høyeste og mest stabile produksjonsindeksen (0,5-
0,9 unger/territorium). Børgefjell, Møsvatn-Austfjell, Solhom-
fiell følger deretter med de fleste årlige produksjonsresul-
tatene mellom 0,2 og 0,7 unger/territorium. Lavest produk-
sjon har vi målt for Amotsdalsområdet (0,1-0,3 ungertterri-
torium). Mulige årsaker til disse forskjellene ble presentert i
1996-rapporten (Kålås 1997).

For jaktfalk har Mesvatn-AustFiellområdet vist den mest sta-
bile produksjonen (0,65-1,0 unger/territorium). For Amots-
dalsområdet har produksjonen vært lav (< 0,5 unger/terri-
torium) etter et godt produksjonsår i 1991 (1,55 unger/terri-
torium). Også for Børgefjell har produksjonen vært lav
perioden 1990-97 med < 0,5 flyvedyktige unger/territorium
for 7 av 8 år. I dette området var det imidlertid god pro-
duksjon både i 1985 (2,75 unger/territorium) og i 1988 (1,38
unger/territorium) (beregning basert på 8 av de 10 TOV-
territoriene). Det lave produksjonsresultatet for jaktfalk ser
ut til å ha sammenheng med lave forekomster av rype i de
aktuelle områdene på 1990-tallet (Kålås & Myklebust 1998).
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7  Hønsefugler
John Atle Kålås

Hovedvekten av overvåkingen av hønsefugl er lagt på lirype
Lagopus lagopus.  Lirypa inngår som en viktig art i de
nordboreale og alpine økosystemene. Undersøkelser av
sammenhengen mellom smågnagersvingninger og deres
kobling til svingninger i såvel rypebestanden som be-
standen av rovpattedyr og rovfugl er tidligere viet stor
oppmerksomhet i Fennoskandia (Hagen 1952, Myrberget
1984, Hörnfeldt et al. 1986). Lirypa er dessuten vårt fremste
'folkevilt' og det felles årlig mer enn 500 000 liryper i Norge.

En annen viktig grunn til at lirype ble valgt som over-
våkingsart var at det spesielt fra de sørvestlige delene av
landet var påvist høye verdier av Cd i såvel lirype som
fjefirype  Lagopus mutus  (Herredsvela & Munkejord 1988).
Senere undersøkelser har også vist høye Pb-verdier i lirype
fra de sørlige deler av Norge (Kålås & Lierhagen 1992).

7.1  Metoder

Overvåking av lirype innebærer registrering av bestands-
størrelse samt hekkeresultat (reproduksjon). Det finnes en
rekke forskjellige metoder for bestandstaksering av lirype
(Myrberget et al. 1976). I overvåkingssammenheng er det
mest praktisk å taksere høstbestanden. Det er her valgt å
foreta linjetakseringer med bruk av stående fuglehund.
Takseringene utføres ved at en person med fuglehund går
langs faste linjer og registrerer art, antall, kjønn og alder
(kyllinger eller voksne) av hønsefugl. Takseringene utføres
perioden 1 august- 5 september. Tidligere undersøkelser
har vist at denne metoden gir et brukbart estimat av be-
standen (Moksnes 1971, Aabakken & Myrberget 1975,
Myrberget et al. 1976, Andersen 1983). Samtidig med at
områdene bestandstakseres, får en også data om kylling-
produksjon. Se for øvrig detaljert beskrivelse av metoden i
Kålås et al. (1991a).

Emlens metode (Emlen 1971) benyttes ved beregning av
tettheter (antall/km2): D = N/(L x W x CD), hvor N = antall
observerte fugler, L = linjens lengde (km),  W =  linjens
bredde (0,08 km) og CD = oppdagelseskoeffisient. Vi be-
nytter her CD = 0,7 (Andersen 1983). Det vi her kaller 'tett-
het' må betraktes som en indeks for lirypetettheten som er
best egnet for å sammenligne bestandsendringer over tid
innen et område. Dette på grunn av at vi i de beregninger vi
her gjør, har valgt å inkludere alle observasjoner som
gjøres av lirype under takseringsarbeidet, også de som er
lenger borte fra linjen enn 40 m. Oppdagelseskoeffisienten
er også usikker og vil blant annet avhenge av topografi og
værforhold. For å få et så godt grunnlag som mulig for å
beskrive forløp for bestandsendringer har vi valgt å legge
stor vekt på standardisering av de metoder som brukes
under feltarbeidet (f.eks. gjelder dette tidspunkt for takse-
ring av forskjellige areal og ved at samme person utfører
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takseringene over så lange tidsperioder som mulig). De
'tetthetsindekser' vi her bruker, skulle derfor være godt
egnet til å sammenligne bestandsendringer innen hvert
område. På grunn av at vi ikke har noen avstandsbe-
grensninger for observasjonene i våre beregninger, vil de
faktiske tetthetene være lavere enn de 'tettheter' vi har
beregnet. For alle observasjonene av hønsefugl er imid-
lertid avstand til takseringslinjen registrert, og på denne
bakgrunn kan det om ønskelig utføres mer direkte be-
regninger av tettheter.

Vi beregner produksjon for et område som antall kyllinger
pr. 2 voksne fugler. Her inkluderer vi alle liryper som er
observert under takseringene. For å få noenlunde pålitelige
estimater for produksjon bør vi ha mer enn 10 observa-
sjoner av lirype. Ved lave tettheter av lirype vil antall
observasjoner ofte være lavt, og produksjonsestimatene blir
da usikre.

For Dividalen er det, i regi av Fylkesmannen i Troms i
samarbeid med Statskog Troms og Målselv Jeger og
Fiskeforening utført linjetakseringer av høstbestanden av
rype siden 1982 (Aslaksen & Overrein 1993). Her er det
benyttet en annen variant av linjetakseringsmetoden. Det
benyttes her stående fuglehund og tre personer som går
med 50 m avstand langs de utvalgte linjene. Også her har
vi tatt med alle observerte fugler når vi har beregnet
'tettheter'. I formelen har vi imidlertid lagt inn linjebredde lik
150 m når vi har beregnet taksert areal. For Dividalen
ønsker vi å benytte oss av det tilgjengelige referanse-
materialet, og for dette området vil den aktuelle takse-
ringsmetoden også bli benyttet framover.

Dividalen
Det ble utført takseringer ved de faste linjene ved Hav-
gavuobmi (linje I, Il og Ill) og ved Høgskaret (linje IV og
V).Tilsvarende taksering i Høgskaret har pågått siden 1982
og i Havgavuobmi siden 1991. Det ble 11997 taksert totalt
40,5 km med en stripebredde på 150 m (6,08 km2). Linje I
ble taksert 15 august, linje II 16 august, linje III 17 august,
linje IV 16 august og linje V 17 august. Det var varmt og tørt
og dermed relativt dårlige vitringsforhold alle takserings-
dagene. Takseringene ble utført i regi av Fylkesmannen i
Troms i samarbeid med Målselv Jeger og Fiskerforening og
Statskog Troms.

Borgefjell
Samme takseringslinjer som for 1996 ble benyttet. Totalt
ble det taksert 32 km med en stripebredde på 80 m (2,56
km2). Linje I ble taksert 16 august, linje II 17 august og linje
Ill 15 august. Det var varmt og tørt og dermed relativt
dårlige vitringsforhold alle takseringsdagene. Takseringen
ble utført av Martin Håker, Statskog Nordland.

Statskog Nordland samler inn vingeprøver fra felte ryper fra
nordlige deler av Børgefjell nasjonalpark samt områdene
som ligger like nord og vest for nasjonalparken (Susen-
fjell/Storelvdal/Fiplingdalen/Simskaret). Denne innsamling-
en gir også opplysninger om lirypas produksjon av unger og
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er benyttet som tilleggsinformasjon til linjetakseringene i
Viermadal-området.

Amotsdalen
Tidligere er bare øvre deler av Åmotsdalen benyttet for
kvantifisering av populasjonsstørrelser og reproduksjon for
lirype. Erfaringer fra de årene takseringene har foregått her,
viser at dette dalføret har lite lirypeterreng, og tetthetene
har vært lave. For å øke datatilfang og dermed bedre
datakvaliteten for dette området ble det i 1997 også inklu-
dert en ca. 11 km lang linje i Dindalen som ligger ca. 10 km
NV for sentrum av dette overvåkingsområdet. 1 1997 ble det
dermed taksert totalt 28,5 km med en stripebredde på 80 m
(2,30 km2). Linje 1 ble taksert 26 august, linje II 25 august
og linje III 27 august. Vitringsforholdene ble vurdert som
middels gode alle tre takseringsdagene. Takseringene ble
utført av Terje Dalen.

Gutulia
Som for tidligere år ble det utført linjetakseringer ved
Gutulivola, Rundhøgda og Nyrøstvola. Det ble taksert totalt
34 km med en stripebredde på 80 m (2,72 km2). Linje I ble
taksert 14 august, linje 11 15 august og linje III 16 august av
Terje Dalen. Vitringsforholdene ble vurdert til å være noe
under middels gode.

Møsvatn-Austfjell
Som for tidligere år er takseringslinjene i områdene omkring
Hortenuten benyttet for takseringer av liryper ved Møsvatn-
Austfjell. Det ble taksert tre linjer på totalt 32,5 km med en
stripebredde på 80 m (2,60 km2). Linje 1 ble taksert 6
august, linje II 7 august og linje 111 8 august av Terje Dalen
med assistanse fra Sverre Heim. Vitringsforholdene ble
vurdert til å være noe under middels gode.

Lund
11997 ble det taksert to linjer på Skykula (linje 1 og 11) og en
linje rundt Rygla sørvøst for Gyavatnet (linje III). Totalt ble
det taksert 22 km med en stripebredde på 80 m (1,76 km2).
Linje I ble taksert 2 august, linje il 3 august og linje 111 16
august av Vegar Moi. Ved takseringen av linje I og 11 ble
vitringsforholdene vurdert til å være gode, mens de var noe
under middels ved takseringen av linje III.

Solhomfjell.
På grunn av svært begrensede forekomster av lirype i
Solhomfjell er linjetakseringer med hund ikke egnet her. For
dette området benytter vi Gjerstadskogenes fellesorganisa-
sjon for jakt og fiskestell sin statistikk over jaktutbytte som
mål for forekomster av hønsefugl og hare.

7.2  Resultater

Dividalen
11997 ble det for takseringene i Dividalen totalt observert
middels høye 'tettheter av lirype (35 ryper/km2). Dette er
omtrent samme tettheter som funnet i 1996. Andelen
kyllinger var relativt lav også i 1997 (tabell 10). Imidlertid
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var det stor forskjell mellom området i Høgskaret (45
ryper/km2) og områdene i Havgavuobmi (22 ryper/km2). For
Høgskaret er dette høyeste 'tetthet' registrert siden TOV ble
etablert i området, mens det for Havgavuombi er laveste
'tetthet' registrert i denne peridoen. Når det gjelder pro-
duksjon finner vi samme tendens med svært lave tall i
Havgavuombi (< 1 kylling pr. 2 voksne) og svært god pro-
duksjon i Høgskaret (7,8 kyllinger pr. to voksne).

Børgefjell
Takseringen i Børgefjell viste en klar økning i 'tettheten' av
lirype sammenlignet med de to foregående åra, og på
høyde med nivåene registrert i 1992 og 1993. Andelen av
ungfugler var også høy (6,8 kyllinger pr. to voksne) (tabell
10). Helgeland skogforvaltning sin innsamling av vinge-
prøver viste også relativt god produksjon i 1997 (4,2
ungfugler pr. to voksne). Totalt antall mottatte vingeprøver
var i 1997 betydelig lavere enn for 1996 (vinger fra hen-
holdsvis 69 ungfugler og 33 voksne). 11997 ble det også
samlet inn vinger fra 139 fjellryper fra samme området. For
denne arten var produksjonene i 1997 relativt lav (2,5
ungfugler pr. to voksne fug(er).

Amotsdalen
Takseringene langs de 2 opprinnelige linjene i Amotsdalen
resulterte i bare 4 observerte liryper 11997. Det ble imid-
lertid gjort relativt mange observasjoner langs den nye linja
i Dindalen, noe som resulterte i en total 'tetthet' på 21
ryper/km2 (tabell 10). Få observasjoner gjør at produksjons-
målet (3,8 kyllinger pr. to voksne) er usikkert.

Gutulia
Takseringen i Gutulia i 1997 indikerer en fortsatt lav lirype-
bestanden i området (7 ryper/km2) (tabell 10). Få observa-
sjoner medfører at produksjonsestimatet for området er
upålitelig.

Møsvatn-Austrjell
Vi fant lave lettheter av lirype i Møsvatn-Austfjell også i
1997 (12 ryper/km2) (tabell 10). Det er for få observasjoner
av lirype fra dette området til å gi pålitelige beregninger av
produksjon, men her ble observert påfallende få ungfugler i
1997.

Lund
Som 11996 ble det også i 1997 funnet høy letthet' av
liryper i Lund-området. Andelen ungfugler var også høy (7,4
kyllinger pr. to voksne) (tabell 10). Totalt beregner vi tett-
heten' av ryper til å være 84 individer/km2, noe som er
nesten like høyt som det som ble observert i 1996.

Solhomfjell
Gjerstadskogenes fellesorganisasjon for jakt- og fiskestell
sin statistikk viser at det i jaktsesongen 1997/98 ble felt 150
orrfugl og 45 harer på totalt 917 jaktdager. Det ble ikke felt
ryper i området i 1997. For orrfugl utgjør dette 16,4 orrfugl
pr. 100 jaktdag noe som er en klar økning i forhold til de to
foregående år.
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Tabell 10. Antall obsetverte lityper langs de forskjellige linjene ved høsttakseringene av hønsefugler i
TOV-områdene 11997. - Observations of willow ptarmigan along the census transects included in the
monitoring programme, 1997.

7.3  Diskusjon

Vi observerte i 1997 meget høye 'tettheter' av lirype i Lund
og i Børgefjell, mens vi vurderer `tettheten' i Dividalen til å
være middels. For Gutulia, Møsvatn-Austfiell og Amots-
dalen var tetthetene fortsatt relativt lave. Takseringene viste
også høy produksjon i Lund og i Børgefjell, mens den var
middels i Dividalen og i Amotsdalen. I Gutulia og Møsvatn-
Austfjell ble det observert svært få ungfugler noe som
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indikerer en meget lav produksjon i disse områdene i 1997.
Jaktstatistikken fra Solhomfjell tyder på en klar økning i
orrfuglbestanden her i 1997.

Avhengig av oppstartingsår har vi nå 'tetthetsindekser' for
lirype fra de siste 5-8 åra for 6 av de 7 TOV-områdene.
Disse målingene viser at vi har hatt bestandstopper for
lirype i takseringsfeltene i Dividalen i 1994/1995 (oppstart
1993), i Børgefjell i 1992/1993 og i 1997 (oppstart 1990), i
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Møsvatn-Austfjell i 1992/93 (oppstart 1992) og i Lund i
1996/97 (oppstart 1991). I Gutulia målte vi tettest bestand i
1993 (oppstartingsår for dette området), men 'tetthets-
indeksen' var imidlertid relativt lav her også dette året. For
takseringsfeltene i Åmotsdalen har vi registrert lave rype-
'tettheter i hele takseringsperioden (oppstart 1991). 11997
økte vi takseringsinnsatsen i dette området for å sikre oss
at det lave antallet registreringer av lirype ikke skyldes det
relativt begrensede arealet med gode lirypebiotoper vi
finner i selve Amotsdalen som er sentrum for TOV-området
her, og der takseringsfeltene for hønsefugl også ble
plassert. For Amotsdalsområdet har vi imidlertid målt dårlig
produksjon for kongeørn og jaktfalk i perioden 1992-97 noe
som også indikerer at området har hatt lave tettheter av
rype i denne perioden.
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8 Spurvefugler
John Atle Kålås
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Spurvefuglbestander kan påvirkes negativt av forurensning,
og det er blant annet dokumentert negative effekter (for-
tynning av eggeskall trolig forårsaket av høyt Al-opptak eller
lav Ca-tilgjengelighet gjennom føden) på spurvefugler som i
eggleggingsperioden spiser insekter fra forsuret vann
(Ormerod et al. 1988, Rosseland et al. 1990, se også
Nyholm & Myhrberg 1977, Nyholm 1981). Spurvefugler
overvåkes også på grunn av at de dekker et spekter av
arter med forskjellig økologi og derfor er egnet både for
overvåking av kjente påvirkninger, og for tidlig å kunne gi
antydninger om ukjente påvirkninger, noe som kan gi
grunnlag for nærmere undersøkelser av eventuelle årsaks-
sammenhenger (Koskimies 1989, Marchant et al. 1990,
Baillie 1991).

Det foregår systematisk overvåking av hekkende spurve-
fugler i sju europeiske land (Hustings 1988). Informasjon
om forskjellige spurvefuglarters populasjonsendringer i en
større målestokk (meta-analyser) vil være viktig bakgrunns-
informasjon/referanse for spurvefuglovervåkingen i TOV. I
første omgang vurderer vi overvåkingen i Storbritannia som
startet i 1962 (Marchant et al. 1990), og i Sverige som
startet i 1969 (Svensson 1989), som de viktigste refe-
ransene.

8.1 Metoder

Bestandsovervåking
For bestandsovervåking av spurvefugler har vi valgt å
benytte punkttakseringsmetoden (Bibby et al. 1992). Denne
metoden gir i utgangspunktet ikke eksakte tall for tettheter
av enkeltarter, men den gir indeksverdier som er godt egnet
til å kvantifisere forandringer mellom år (Crawford 1991).
For mange arter er det vist en god samvariasjon mellom
resultatene fra punkttakseringer og den mere nøyaktige
og kostnadskrevende revirkarteringsmetoden (Svensson
1989).

I hvert område takseres ca. 200 punkter som fortrinnsvis
fordeles i terrenget langs 10 ruter (linjer), hver med 20
punkt. Hvert punkt er forsøkes lagt i homogen vegetasjon
og med 200-300 m avstand for å redusere omfang av
dobbeltregistreringer. Nøyaktig samme punkter telles hvert
år. På hvert punkt telles alle sette og hørte fugler i løpet av
en periode på nøyaktig 5 minutter. Takseringene utføres
fortrinnsvis fra kl 04.00 til kl 10.00 slik at den omfatter den
perioden hvor fuglene er mest sangaktive. Som standard
skal punktene takseres til samme tid (+/- 30 min.) og de
skal takseres omtrent samme dato (+/- 5 dager). Antall
takserte punkter skal være tilstrekkelig til å kunne doku-
mentere populasjonsendringer innen hvert enkelt over-
våkingsområde. Det ble ikke gjort noen utskifting av felt-
personell i 1997.
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For å kunne kontrollere for endringer i vegetasjon som kan
gi endringer i fuglefaunaen, kartlegges vegetasjonen rundt
de enkelte punktene i en radius av 100 m. Nye kart kan da
tegnes etter en tidsperiode (eks. 5 år), slik at eventuelle
endringer kan dokumenteres og punkter fjernes fra indeks-
beregningene dersom omfattende endringer i vegetasjons-
forholdene har forekommet. For nærmere beskrivelse av
metoder se Kålås et al. (1991a).

Reproduksjonsovervåking
For å overvåke reproduksjonssuksess hos spurvefugler har
vi av praktiske og økonomiske grunner valgt de hulerug-
ende artene svarthvit fluesnapper  Ficedula hypoleuca  og
kjøttmeis  Parus major.  Svarthvit fluesnapper er en av de
artene der det er dokumentert reproduksjonssvikt som kan
skyldes forsuring (Nyholm 1981). Arten er lett å få til å
hekke i fuglekasser, og ungene fores hovedsakelig med
insekter (Haartman 1954, Lundberg & Alatalo 1992). Kjøtt-
meis hekker også i fuglekasser og er i motsetning til
svarthvit fluesnapper stasjonær hele året. Datamengden for
kjøttmels blir imidlertid mer begrenset enn for svarthvit
fluesnapper. Hovedvekten av reproduksjonsovervåkingen
legges derfor på svarthvit fluesnapper.

Det settes opp fuglekasser for overvåking av reproduk-
sjonssuksess til svarthvit fluesnapper og kjøttmeis. Det
benyttes 50 fuglekasser i skog i hvert område. Viktigste mål
for dokumentasjon av reproduksjonssvikt vil være klekke-
suksess (prosent av lagte egg som klekker, ødelagte/for-
latte reir utelates). Andre viktige mål er kullstørrelse og
overlevelsen for unger (prosent av ungene som overlever
minst ti dager etter klekking, ødelagt/forlatte reir utelates).

Kassene settes opp i to rekker å 25 kasser med et mellom-
rom på 50-100 m mellom kassene og mellom rekkene.
Kassene kontrolleres vanligvis en gang i uken fra midten av
kjøttmeisenes rugeperiode til svarthvit fluesnapperenes
unger forlater reiret.

Vi definerer dato for siste egg lagt som eggleggingsdato.
Denne datoen er beregnet ut fra at det legges ett egg daglig
etter at eggleggingen har startet. I enkelte tilfeller har vi
også benyttet oss av klekkedato for å beregne egglegging. I
slike tilfeller har vi gått ut fra en rugeperiode (fra siste egg
lagt til klekking) på 14 dager for svarthvit fluesnapper og 15
dager for kjøttmeis. Det beregnede eggleggingstidspunktet
vil vanligvis ha en sikkerhet på ± 1 dag.

Feltarbeid, 1997
Dividalen. 200 punkter ble taksert i perioden 19-23 juni.
Takseringene ble utført av Karl-Otto Jacobsen og Harald
Bolstad. Det ble ikke utført kontroll av fuglekassene i dette
området 11997.

Børgefjell. 11997 ble de 200 punktene taksert i tidsrommet
25-29 juni. Takseringene ble utført av Øyvind Spjøtvoll og
Per A. Lorentzen. Det ble ikke utført kontroll av fugle-
kassene i dette området i 1997.
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Amotsdalen. De 200 punktene ble taksert i tidsrommet 14-
19 juni av Ivar Myklebust og Stein Are Sæther. Den 19 juni
var det imidlertid noe dårlige værforhold, og det ble derfor
utført repeterte takseringer av de to linjene som ble taksert
denne dagen. Disse ble utført 9 juli, og det er disse siste
takseringene som er inkludert i årets datasett. Fugle-
kassene ble kontrollert seks ganger i løpet av hekke-
sesongen av Sten L. Svartaas (9, 19, og 26 juni, og 3, 10
og 17 juli). Med bakgrunn i tidligere års erfaringer med
predasjon av kassene i dette området, ble det også i 1997
satt beskyttelse på reiråpningene. Dette ble gjort ved enten
påmontering av 30 mm tykke plankebiter (1/3 av kassene)
eller ved påmontering av plasttuter (80 mm dybde). Plast-
tutene ble satt på plass etter at eggleggingen hadde startet.

Gutulia. De 200 punktene ble taksert i perioden 5-10 juni
av Jon Bekken og Ole Peter Blestad. Fuglekassene ble
kontrollert syv ganger i løpet av hekkesesongen av Ole
Vangen, Statskog Femunden (3, 6, 17 og 24 juni og 1, 7 og
14 juli).

Møsvatn-Austfjell. De 200 punktene ble taksert i tids-
rommet 12-25 juni av Rune Bergstrøm og Erik Edvardsen.
Det ble ikke utført kontroll av fuglekassene i dette området i
1997.

Lund. De 200 punktene ble taksert av Anders Braa, Aanen
Munkejord, Gunnar Skjærpe og Toralf Tysse i perioden 22
mai-3 juni. Fuglekassene ble kontrollert ni ganger av
Sigvald Skjærpe (9, 21, og 28 mai, 4, 11, 18 og 25 juni, og
2 og 9 juli).

Solhomfjell. I Solhomfjell ble de samme 197 punkt som er
taksert de siste åra også taksert i 1997. Takseringene ble
utført av Rune Bergstøm og Erik Edvardsen i perioden 30
mai-8 juni. Fuglekassene ble kontrollert syv ganger av NOF,
Kragerø Lokallag (28 mai, 6, 12, 19 og 26 juni, og 4 og 13
juli).

8.2 Resultater

Dividalen
Bestandsovervåking. Punkttakseringene i Dividalen resul-
terte i 759 observerte spurvefugler fordelt på 22 arter
(tabell 11). Dette er det laveste antall som er observert
siden takseringene startet i 1993. Reduksjonen gjelder flere
av de vanligst forekommende artene som løvsanger,
bjørkeflnk, heipiplerke og gråsisik. For enkelte arter (rød-
stjert, sivspurv og blåstrupe) er imidlertid antall observa-
sjoner like høyt eller høyere enn antallet som ble observerte
i 1994 og 1995 da det ble gjort flest observasjoner i dette
området.

Børgefjell
Bestandsovervåking.  Punkttakseringene i Børgefjell i
1997 resulterte i 1412 observerte spurvefugler (tabell 12).
Dette er noe lavere enn for 1996, men hele denne
reduksjonen skyldes at det ble observert færre bjørkefink
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Tabell 11. Spuivefugler observert på de 200
takserte punktene i Dividalen 1997. - Obseived
passerine birds at 200 censused points in Divi-
dalen. Scientific names are given in Appendix 1.

og gråsisik..Når det gjelder de mer stasjonere artene, var
antall observasjoner nær identisk med det som ble
obsepiert i 1996, og som også var tilfelle for årene 1992-94.

Amotsdalen
Bestandsovervåking.  Punkttakseringene i Amotsdalen
resulterte i 872 observerte spurvefugler fordelt på 33 arter
(tabell 13). Dette er en reduksjon i forhold til foregående år,
noe som i stor grad skyldes at det ble observert færre
gråsisik. For de mer stasjonære artene ble det i forhold til
1996 observert flere løvsangere og rødvingetrost, men
færre steinskvett, gråtrost, sivspurv og blåstrupe. For 10 av
artene ble det observert mer enn 20 individer, mens 4 arter
hadde mellom 10 og 20 observasjoner. Dette er omtrent
tilsvarende tall som for tidligere år.

Reproduksjonsovervåking. I Amotsdalen var det i 1997
komplett egglegging av svarthvit fluesnapper i 20 kasser.
Femten av disse ble ferdiglagt i perioden 8-13 juni. Fem
kull ble fullagt etter 17 juni. Kullstørrelsen for de 15 kullene
som var ferdig lagte før 14 juni var gjennomsnittlig 5,67 egg
(tabell 14). For de aktuelle kassene ble 97 % av eggene
klekket og 96 % av ungene nådde en alder på minst 10
dager. Det var hekking av kjøttmeis i 3 av kassene. Av
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disse var 2 ferdiglagt før 5 juni, mens det var 1 sent kull
som som ikke ble fullagt. For kjøttmeis var det 12 unger
som nådde en alder på over ti dager.

Tabell 12. Spurvefugler observert på de 200
takserte punktene i Børgefjell 1997. - Ob-
served passerine birds at 200 censused
points in Børgefjell. Scientific names are
given in Appendix 1.

Art
Species

Ant. pkt. Ant. ind.
No. of pts. No. of ind.

Løvsanger 152 463
Bjørkefink 132 251
Heipiplerke 121 213
Gråsisik 56 118
Sivspurv 67 84
Gråtrost 33 59
Blåstrupe 36 41
Grønnsisik 19 40
Rødvingetrost 33 39
Gulerle 21 30
Steinskvett 12 14
Ringtrost 9 9
Rødstjert 7 8
Jernspurv 6 7
Måltrost 7 7
Grankorsnebb 2 6
Kråke 5 6
Lappspurv 4 5
Ravn 4 5
Dompap 2 2
Granmeis 2 2
Gulsanger 1 1
Trepiplerke 1 1
Varsler 1 1

Sum 1412

Gutulia
Bestandsovervåking.  Punkttakseringene i Gutulia resul-
terte i 716 observerte spurvefugler fordelt på 31 arter
(tabell 15). Dette er en klar reduksjon fra 1996 noe som
hovedsaklig skyldes at det er observert færre individer av
artene bjørkefink, gråsisik og grønsisik i 1997. Antallet av
de mer stasjonære artene var også litt lavere enn for
tidligere år. Dette skyldes en reduksjon for løvsanger som
er den vanligst forekommende arten i området. Det var
imidlertid en økning i antall observasjoner for flere av de
mer vanlige 'stasjonære' artene i 1997 sammenlignet med
1996 (rødstjert, steinskvett, trepiplerke).
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Tabell 13. Spurvefugler observert på de 200
takserte punktene i Åmotsdalen 1997. - Ob-
served passerine birds at 200 censused points
in Amotsdalen. Scientific names are given in
Appendix 1.

Reproduksjonsovervåking. I Gutulia var det 11997 egg-
legging av svarthvit fluesnapper i 17 av kassene. Fjorten av
kullene var ferdiglagt i tidsrommet 5-13 juni, mens 3 kull ble
ferdiglagt etter 15 juni. Kullstørrelsen for kullene lagt før 14
juni var gjennomsnittlig 5,57 egg (tabell 14). For de aktuelle
kassene ble 97 % av eggene klekt og 100 % av ungene
nådde en alder på minst 10 dager. Det var hekking av
kjøttmeis i en av kassene og rødstjert i en kasse, og begge
disse kullene ble ferdiglagt 13 juni. Kjøttmeiskullet produ-
serte 10 unger, mens rødstjertkullet produserte 3 unger.

32

Møsvatn-Austfjell
Bestandsovervåking.  Punkttakseringene i Møsvatn-Aust-
fjell resulterte i 1952 observerte spurvefugler fordelt på 31
arter (tabell 16). Dette er en økning i forhold til 1996.
Denne økningen skyldes hovedsakelig en klar økning i
antall observerte grønnsisik og bjørkefink, men det ble også
observert flere løvsangere og måltrost 11997 sammenlignet
med 1996. For rødvingetrost og heipiplerke var det imid-
lertid en klar reduksjon i antall observasjoner i 1997.

Lund
Bestandsovervåking. Punkttakseringene i Lund resulterte i
1533 observerte spurvefugler fordelt på 27 arter (tabell 17).
Dette er ca. 100 observasjoner mer enn i 1996. Økningen i
antall observasjoner fra 1996 til 1997 skyldes særlig en
sterk økning av antall observerte gråsisik. Andre endringer i
forhold til 1996 var noe flere observasjoner av løvsanger og
bokfink og noe færre observasjoner av rødstrupe, rødvinge-
trost, jemspurv og sivspurv.

Reproduksjonsovervåking.  I Lund var det i 1997 egg-
legging av svarthvit fluesnapper 119, kjøttmeis i 10 og blå-
meis i 1 av de 50 fuglekassene. Det var et særdeles godt
produksjonsår for alle artene i 1997. Femten av flue-
snapperkullene ble ferdiglagt i perioden 26 mai til 6 juni.
Kullstørrelsen for disse kullene var i gjennomsnitt 6,53 egg
(tabell 14). For disse reirene ble 97 % av eggene klekt, og
100 % av ungene nådde en alder på minst ti dager. Tre kull
ble lagt etter 8 juni og ett kull ble ikke fullagt. For kjøttmeis
var gjennomsnittlig kulistørrelse for de 7 kullene som var
ferdig lagt i perioden 12-21 mai 10,00 egg (sd = 1,29). For
disse reirene ble 91 % av eggene klekt, og 100 % av
ungene nådde en alder på minst ti dager. I blåmeisreiret ble
det lagt 14 egg og fra samtlige av disse ble det produsert
flyvedyktige unger.

Solhomfjell
Bestandsovervåking. Det ble totalt registrert 1770 spurve-
fugler fordelt på 35 arter ved de 197 punktene som ble
taksert i Solhomfjell 11997 (tabell 18). Dette er en økning i
forhold til 1996, og er det høyeste antall observasjoner
siden takseringene startet i 1990. Økningen fra 1996
skyldes hovedsaklig flere observasjoner av grønnsisik. For
øvrig er det i forhold til 1997 en del endringer, og mest
framtredende er økt antall observasjoner av løvsanger og
rødstjert, og redusert antall observasjoner av svarttrost,
måltrost og rødstrupe.

Reproduksjonsovervåking.  I Solhomfjell var det i 1997
egglegging av svarthvit fluesnapper i 19 av kassene. For 17
av disse var eggleggingen ferdig i tidsrommet 25 mai- 4
juni. Kulistørrelsen var gjennomsnittlig 6,65 egg. 95 % av
eggene klekte, og 96 % av ungene nådde en alder på minst
ti dager (tabell 14). Det var egglegging av kjøttmeis i to
kasser. Disse kullene var fullagte 19 og 24 mai, kull-
størrelsen var henholdsvis 10 og 9 egg, antall klekte egg 8
og 9, og produksjonen 3 og 9 unger. Det hekket svartmeis i
en kasse, og denne produserte 2 unger.
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8.3 Diskusjon

Bestandsovervåking. Antall observasjoner av de 'stasjon-
ære' spurvefuglartene viste i 1997 en liten nedgang i for-
hold til 1996 for flere av områdene (figur 6). Sterkest
nedgang var det for Dividalen og Gutulia, men det var også
en liten reduksjon i Amotsdalen, Børgefjell og Lund. For
Møsvatn-Austfiell og Solhomfiell var det derimot en liten
økning i 1997, og for begge disse områdene var antallet
observasjoner av disse artene det høyeste som har blitt
registrert i hele overvåkingsperioden. Overvåkingen av
spurvefugl har nå pågått i fra 4-8 år. Dermed begynner vi å
få nok data til å gå inn å undersøke bestandsendringer for
enkeltarter der datatilfanget er stort nok (årlig observasjoner
på > 20 punkter). Dette arbeidet er relativt omfattende og vil
kreve en del arbeid med utvikling av metoder og
modellering. Vi har søkt NFR om midler fra for å starte dette
arbeidet, men fikk ikke tilslag på søknaden for 1998. Vi vil
søke om et slikt prosjekt også for 1999, for å få muligheter
til å gjøre nødvendig utviklingsarbeid innenfor dette feltet.

Når det gjelder artene med mer uregelmessige forekomster
var det for bjørkefink en økning i antall observasjoner fra
1996 til 1997 i Møsvatn-Austfiell, mens det var en klar
reduksjon i Dividalen, Børgefjell og Lund. For gråsisik var
det en økning av antall observasjoner i Lund, mens det var
en reduksjon i både Børgefjell, Amotsclalen, Gutulia og
Møsvatn-Austfiell. Grønnsisik er vanligst forekommende i
de to sørligste områdene, og denne arten hadde i begge
disse områdene en økning i 1997.

Reproduksjonsovenråking. Reproduksjonsovervåkingen
viste at det var høy klekkesuksess og god ungeoverlevelse
i alle områdene der slik overvåking ble utført 11997. For de
to sørligste områdene var klekkesuksessen den høyeste
som er registrert i hele perioden overvåkingen har pågått,
og den var nesten oppe på tilsvarende nivå som vi vanligvis
har registrert i de nordligere områdene. Det var også svært

Tabell 14.  Reproduksjon hos svarthvit fluesnapper som benyttet opphengte fuglekassser i
Arnotsdalen, Gutulia, Lund og Solhomfjell, 1997. Klekkesuksess er gitt som prosent av
lagte egg klekket, for reir som ikke ble ødelagt/forlatt. Ungeoverlevelse er gitt som prosent
av utklekte unger som overlever til en alder av minst ti dager. Tallene i parentes gir antall
egg eller unger som var med i utvalget. - Reproduction for Ficedula hypoleuca breeding in
nestboxes in Amotsdalen, Gutulia, Lund and Solhomfjell, 1997. Hatching success is given
as percentage of eggs hatched from normally tended/unpredated nests, chick survival as
percentage of hatched young survived until ten days of age. Numbers in brackets give
sample sizes.
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høy overlevelse av unger. Dette var også tilfelle for
kjøttmeis som for de fleste år har hatt en betydelig lavere
ungeproduksjon enn svarthvit fluesnapper. Den høye unge-
overlevelsen i 1997 kan sees i sammenheng med de gode
værforholdene i de aktuelle områdene i juni, 1997.
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Tabell 16. Spurvefugler observert på de 200
takserte punktene i Møsvatn-Austfjell 1997. -
Observed passerine birds at 200 censused
points in Møsvatn-Austfjell. Scientific names are
given in Appendix 1.

Tabell 15. Spurvefugler observert på de 200
takserte punktene  i  Gutulia 1997.  -  Observed
passerine birds at 200 censused points in Gutulia.
Scientitic names are given in Appendix 1.

Art Ant. pkt. Ant. ind.
Species No. of pts. No. of ind.

Løvsanger 115 202
Bjørkefink 94 164
Rødstjert 79 107
Heipiplerke 56 80
Steinskvett 44 57
Trepiplerke 45 52
Gråsisik 24 40
Grankorsnebb 9 37
Svarthvit fluesnapper 25 28
Grønnsisik 18 22
Måltrost 19 20
Bokfink 8 11
Granmeis 10 11
Kråke 11 11
Blåstrupe 7 9
Gulerle 4 8
Gråfluesnapper 5 7
Gråtrost 5 7
Duetrost 5 6
Fuglekonge 6 6
Ringtrost 4 6
Lavskrike 2 5
Dompap 3 4
Kjøttmeis 4 4
Rødstrupe 3 3
Sivspurv 3 3
Jernspurv 2 2
Låvesvale 1 2
Trekryper 2 2
Rødvingetrost 1 1
Skjære 1 1

Sum 716

Art Ant. pkt. Ant. ind.
Species No. of pts. No. of ind.

Løvsanger 173 634
Bjørkefink 122 265
Gråtrost 82 176
Rødvingetrost 95 139
Gråsisik 89 136
Heipiplerke 69 132
Sivspurv 75 99
Måltrost 62 89
Grønnsisik 42 51
Ringtrost 25 32
Steinskvett 24 27
Bokflnk 20 26
Blåstrupe 16 18
Grankorsnebb 3 18
Kråke 12 15
Lappspurv 6 13
Ravn 8 12
Gulerle 6 11
Rødstjert 7 9
Granmeis 8 8
Svarttrost 7 7
Trepiplerke 6 7
Rødstrupe 5 6
Jernspurv 5 5
Skjære 3 4
Linerle 3 3
Svarthvit fluesnapper 3 3
Dompap 2 2
Hagesanger 2 2
Munk 2 2
Kjøttmeis 1 1

Sum 1952
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Tabell 17. Sputvefugler observert på de 200
takserte punktene i Lund 1997. - Observed
passerine birds at 200 censused points in Lund.
Scienfific names are given in Appendix 1.

Art
Species

Ant. pkt. Ant. Ind.
No. of pts. No. of ind.

Løvsanger 191 569
Gråsisik 112 190
Bokfink 135 171
Trepiplerke 96 116
Rødstrupe 74 88
Rødvingetrost 67 76
Svarttrost 51 52
Grønnsisik 38 51
Jernspurv 35 39
Sivspurv 24 24
Måltrost 23 23
Svarthvit fluesnapper 20 21
Granmeis 16 17
Grankorsnebb 2 16
Ringtrost 14 16
Gjerdesmett 10 10
Tornsanger 8 10
Buskskvett 6 9
Heipiplerke 5 9
Steinskvett 7 7
Kjøttmeis 5 5
Rødstjert 5 5
Munk 3 4
Gråfluesnapper 2 2
Fuglekonge 1 1
Hagesanger 1 1
Linerle . 1 1

Sum 1533
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Tabell 18. Sputvefugler observert på de 197
takserte punktene i Solhomfjell 1997. - Observed
passerine birds at 197 censused points in
Solhomfjell. Scientific names are given in
Appendix 1.

Art
Species

Ant. pkt Ant. ind.
No. of pts. No. of ind.

Løvsanger 180 396
Trepiplerke 174 337
Bokfink 128 201
Rødstjert 93 120
Grønnsisik 85 118
Gråsisik 74 89
Grankorsnebb 34 82
Svarthvit fluesnapper 50 62
Sivspurv 34 39
Svarttrost 34 36
Duetrost 25 34
Granmeis 24 32
Tomsanger 26 30
Måltrost 25 28
Hagesanger 22 23
Rødstrupe 19 21
Buskskvett 18 18
Steinskvett 14 15
Rødvingetrost 12 12
Toppmeis 9 11
Fuglekonge 9 9
Jernspurv 9 9
Gråfluesnapper 7 8
Kjøttmeis 6 6
Nøtteskrike 3 6
Kråke 5 5
Bjørkefink 4 4
Linerle 4 4
Tomskate 3 4
Trekryper 4 4
Blåmeis 3 3
Gjerdesmett 1 1
Gråtrost 1 1
Heipiplerke 1 1
Munk 1 1

Sum 1770
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9 Sammendrag

1990 1991 1992 1993 1994

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt "Program for
terrestrisk naturovervåking" (TOV), har som viktigste formål
å overvåke vegetasjon og fauna for å avdekke eventuelle
effekter av langtransporterte luftforurensninger. Dette
omfatter integrerte undersøkelser i faste overvåkingsom-
råder der studier av luft, nedbør, jord, vegetasjon, pattedyr
og fugler inngår. Hoveddelen av TOV-arbeidet er lagt til
nordboreale og alpine økosystemer.

Norsk institutt for naturforskning (N1NA) er blant annet
ansvarlig for overvåking av fjellrev, hare, smågnagere,
rovfugler, lirype og spurvefugler i disse områdene. Denne
rapporten inneholder resultater fra den faunistiske be-
stands- og reproduksjonsovervåking i Dividalen i Troms,
Børgefjell i Nord-Trøndelag, Åmotsdalen i Sør-Trøndelag,
Gutulia i Hedmark, Møsvatn-Austfjell i Telemark, Lund i
Rogaland og Solhomfjell i Aust-Agder, 1997.

1 1997 ble fjellrevens reproduksjon og bruk av hi undersøkt
ved i alt 138 fjellrevhi. Av disse ble 16 hi undersøkt i
Dividalen, 23 i Børgefjell, 16 på Dovrefjell (Åmotsdalen) og
83 på Hardangervidda (Møsvatn-Austqe11). Undersøkelsene
kunne med sikkerhet påvise en yngling i Dividalen, en i
Børgefjell og en på Hardangervidda. Av i alt 138 undersøkte
hi, var minst 13 i bruk av rødrev. Vi har beregnet minimum
bestanden av fjellrev til å være 25-50 kjønnsmodne
fjellrever, 15-27 av disse var i Børgefjell.

Våren 1997 var første år med 360 fastruter i samtlige om-
råder hvor overvåking av harebestanden inngår (Børgefjell,
Gutulia, Møsvatn-Austfjell og Amotsdalen). Det er fortsatt
svært lav harebestand i samtlige TOV-områder, og det
rapporteres også om lite hareperler utenom våre transekter.

1995 1996 1997
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Figur 6.  Totalt antall obser-
vasjoner av spurvefugler ved
de 200 takseringspunktene
hvert av TOV-områdene for
perioden 1990-97 når arter
med mer irregulær forekomst
er utelatt (bjørkefink, gråsisik,
grønnsisik og korsnebber). -
Number of registered passe-
rine birds (excluding species
with irregular occurrence) at
the 200 census points in each
of the seven monitoring areas
during 1990-97.

Fangstene av smågnagere fra Dividalen tyder på fortsatt
ganske lave bestandsnivåer, med bare en svak økning i
forhold til høsten 1996 (henholdsvis 1,3 og 2,0 fangster/100
felledøgn i juli og sept. 1997); et fåtall individer av rødmus,
gråsidemus, markmus og fjellrotte og noen flere lemen ble
fanget. Det ble kun fanget et lemen i Børgefjell i 1997, med
andre ord er det fortsatt svært lave bestander etter toppen i
1994. I Åmotsdalen var det bare en svak økning av
bestanden høsten 1997 (2,3 fangster/100 felledøgn) etter
flere år med lave bestander; få individer av klatremus,
markmus og fiellrotte ble fanget. Også i Gutulia var det bare
en svak økning i fangstene høsten 1997 (1,3 fangster/100
felledøgn); klatremus dominerte. Fangstene i Møsvatn-
Austfjell økte til et ganske høyt nivå høsten 1997 (10,3
fangster/100 felledøgn), noe som kan tyde på ny oppgang
etter toppen i 1994; klatremus, markmus, fjellrotte og
spissmus ble fanget. I Solhomfjell var det lav vårbestand,
men rask økning til middels bestandsnivå høsten 1997
(henholdsvis 0,5 og 6,0 fangster/100 felledøgn); klatremus
dominerte, men også noen skogmus ble fanget. I Lund viste
fangstene en fortsatt svak oppgang i smågnagerbestanden
(3,5 fangster/100 felledøgn) fra bunnen i 1995; klatremus
dominerte fangstene.

Reproduksjonsundersøkelsene for kongeørn viste for 1997
svært god produksjon i Lund (0,9 unger pr. territorium), og
produksjon var også relativt god i Børgefiell og Møsvatn-
Austfjell (ca 0,6 unger pr. territorium). For Solhomfjell og
Amotsdalen var imidlertid produksjonen relativt dårlig (<
0,25 unger pr. territorium). For jaktfalk var det som 11997
moderat produksjon i alle de tre undersøkte områdene
(Børgefjell, Åmotsdalen og Møsvatn-Austrjell, henholdsvis
0,4, 0,36 og 0,64 unger pr. territorium). Den lave produk-
sjonen for jaktfalk i 1997 var ikke uventet med bakgrunn i
de relativt lave lirypebestandene som ble registrert i alle
disse tre områdene høsten 1996.
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Vi observerte i 1997 meget høye 'tettheter' av lirype i Lund
og i Børgefjell, mens vi vurderer 'tettheten' i Dividalen til å
være middels. For Gutulia, Møsvatn-Austfjell og Amots-
dalen var tetthetene fortsatt relativt lave. Takseringene viste
også høy produksjon i Lund og i Børgefiell, mens den var
middels i Dividalen og i Åmotsdalen. I Gutulia og Møsvatn-
Austfjell ble det observert svært få ungfugler i 1997, noe
som indikerer en meget lav produksjon i disse områdene i
1997. Fellingsstatistikken for småvilt fra Solhomfjell indi-
kerer at orrfuglbestanden nå er i økning igjen etter 2-3 år
med noe lavere bestand.

Antall observasjoner av de 'stasjonære' spurvefuglartene
viste i 1997 en liten nedgang i forhold til 1996 for flere av
områdene. Sterkest nedgang var det for Dividalen og
Gutulia, men det var også en liten reduksjon i Amotsdalen,
Børgefjell og Lund. For Møsvatn-Austrjell og Solhomfjell var
det derimot en liten økning i 1997, og for begge disse
områdene var antallet observasjoner av disse artene det
høyeste som har blitt registrert i hele overvåkingsperioden.
Reproduksjonsovervåkingen viste at det var høy klekke-
suksess og god ungeoverlevelse for svarthvit fluesnapper i
alle de fire områdene slike data ble innsamlet 11997. For de
to sørligste områdene var klekkesuksessen for svarthvit
fluesnapper den høyeste som er registrert i hele perioden
overvåkingen har pågått, og den var nesten oppe på til-
svarende nivå som vi vanligvis har registrert i de nordligere
områdene. Det var også svært høy overlevelse av unger.
Den høye ungeproduksjonen i 1997 kan trolig sees i
sammenheng med de gode værforholdene i de aktuelle
områdene i juni, 1997.
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The Directorate for Nature Management's (DN) "Monitoring
Programme for terrestrial ecosystems" (TOV) has as its
most important objective the monitoring of flora and fauna in
order to discover any effects of long-range air-pollution.
This takes the form of integrated investigations in perma-
nent monitoring areas involving studies of air quality, pre-
cipitation, soils, vegetation, mammals and birds. Most of
this programme is taking place in the northern boreal and
alpine ecosystems.

The Norwegian Institute for Nature Research is responsible
for monitoring arctic foxes, hares, small rodents, birds of
prey, willow grouse and passerine birds in these areas. This
report deals with the results from 1997 of faunistic, popu-
lation and reproduction monitoring. lt includes the results
from the monitoring areas in Dividalen in Troms, Børgefjell
in Nord-Trøndelag, Amotsdalen in Sør-Trøndelag, Gutulia in
Hedmark, Møsvatn-Austfjell in Telemark, Lund in Rogaland
and Solhomfjell in Aust-Agder.

Reproduction and den occupancy of arctic foxes were
monitored at 138 different den sites within the TOV areas in
1997, 83 on Hardangervidda (Møsvatn-Austfjell), 16 in the
Dovrefiell Mountains (Amotsdalen), 23 at Børgefjell and 16
in Dividalen. One reproducing family of arctic foxes was
found in Dividalen, one den at Børgefjell and one den on
Hardangervidda. At least 13 of the 138 former arctic fox
dens included in this survey were used by red foxes in
1997. We calculated the minimum arctic fox population to
be 25-50 adult foxes, 15-27 of these being found at
Børgefjell.

Spring 1997 was the first occasion when monitoring took
place along 360 permanent transects in each of the areas
where the mountain hare population is being studied,
Møsvatn-Austfiell, Amotsdalen, Børgefiell and Gutulia. The
population is still very low in all the areas, and few hare
droppings are reported outside our TOV transects, too.

Captures of small rodents in Dividalen suggest that popu-
lation levels are still quite low, only a slight increase relative
to autumn 1996 (1.3 and 2.0 captures/100 trapping days in
July and Sept. 1997, respectively). Only one lemming was
caught at Børgefjell in 1997; in other words, the population
is still very low following the peak in 1994. In Amotsdalen,
there was only a slight increase in the population in autumn
1997 (2.3 captures/100 trapping days) after several years
with low populations. In Gutulia, too, the capture rate rose
only slightly in autumn 1997 (1.3 captures/100 trapping
days). The captures in the Møsvatn-Austfiell area rose to
quite a high level in autumn 1997 (10.3 captures/100
trapping days), perhaps suggesting a new rise following the
peak in 1994). At Solhomfjell, there was a low spring
population, but a rapid rise to a moderate population level in
autumn 1997 (0.5 and 6.0 captures/100 trapping days,
respectively). At Lund, the captures showed that the slight
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rise in the small rodent population from its low in 1995 was
maintained (3.5 captures/100 trapping days).

Studies on reproduction of golden eagles in 1997 showed
very high production at Lund (0.9 young per territory), and
production was also relatively good at Børgefiell and
Møsvatn-Austfiell (ca. 0.6 young per territory). However, it
was comparatively poor at Solhomfjell and Åmotsdalen (<
0.25 young per territen). As in 1997, there was a moderate
production of gyrfalcons in all the three areas studied
(Børgefjell, Amotsdalen and Møsvatn-Austrjell, 0.4, 0.36
and 0.64 young per territory, respectively). The low produc-
tion of gyrfalcons in 1997 was not unexpected in view of the
relatively low populations of willow grouse recorded in all
these three areas in autumn 1996.

Very high densities of willow grouse were observed in 1997
at Lund and Børgefiell, whereas in Dividalen the density
was considered to be moderate. Densities were still com-
paratively low in the Gutulia, Møsvatn-Austfjell and Åmots-
dalen areas. The censuses also showed a high production
at Lund and Børgefjell, but a moderate one in Dividalen and
Åmotsdalen. Very few young birds were observed at Gutulia
and Møsvatn-Austfjell in 1997, indicating a very low
production in these areas in 1997. Shooting statistics for
small game at Solhomfjell indicate that the black grouse
population is rising again following 3 years when it was
rather low.

The number of observations of 'stationary' passerine bird
species showed a smaH reduction in several of the areas in
1997 relative to 1996. The largest decfine was found in
Dividalen and Gutulia, but there was also a small reduction
at Amotsdalen, Børgefjell and Lund. However, a slight rise
was recorded at Møsvatn-Austfiell and Solhomfjell in 1997,
and the number of observations of these species in both
these areas was the highest recorded throughout the
monitoring period. Monitoring of reproduction revealed a
high hatching success and a good survival of young pied
flycatchers in all the four areas where such data were
collected in 1997. The hatching success in the two
southernmost areas was the highest recorded during the
entire monitoring period and was almost as high as we have
usually recorded in the northerly areas. The survival rate of
young was also very high. The high production of young in
1997 can probably be attributed to the good weather
conditions in the areas concerned in June 1997.
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Vedlegg

Norske og latinske navn på spurvefuglarter observert på takseringer 1990-97, gruppert etter antall observa-
sjoner. - Passerine birds observed during point censuses 1990-97.

A. Arter med over 10 observasjoner innen minst ett
av områdene. - Species with more than 10 observa-
tions within at least one of the monitoring areas.

Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Blåstrupe
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingtrost
Duetrost
Tornsanger
Hagesanger
Løvsanger
Fuglekonge
Svarthvit fluesnapper
Gråfluesnapper
Granmeis
Toppmeis
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Bokfink
Bjørkefink
Grønnsisik
Gråsisik
Korsnebb
Lappspurv
Sivspurv
Snøspurv

Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla a/ba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sylvia communis
Sylvia borin
Phylloscopus throchilus
Regulus regulus
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Parus montanus
Parus cristatus
Parus major
Corvus corone
Comus corax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis spinus
Carduelis flammea
Loxia spp.
Calcarius lapponicus
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis

B Arter med få observasjoner (< 10) innen ett eller
flere av områdene. - Species with few observations
(< 10) within the areas:

Fjellerke  Eremophila alpestris
Lappiplerke  Anthus cervinus
Gulsanger  Hippolais icterina
Munk  Sylvia atricapilia
Møller  Sylvia currucua
Bøksanger  Phylloscopus sibilatrix
Gransanger  Phylloscopus collybita
Lappmeis  Parus cinctus
Svartmeis  Parus ater
Blåmeis  Parus caeruleus
Stjertmeis  Aegithalos caudatus
Spettmeis  Sitta europaea
Trekryper  Certhia familiaris
Pirol  Oriolus oriolus
Tomskate  Lanius collurio
Varsler  Lanius excubitor
Nøtteskfike  Garrulus glandarius
Lavskrike  Perisoreus infaustus
Stær  Sturnus vulgaris
Grønnsisik  Carduelis spinus
Bergirisk  Carduelis flavirostris
Konglebit  Pinicola enucleator
Dompap  Pyrrhula pyrrhula
Gulspurv  Emberitza citrinella
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