
[ «Hfor åtselet er, åer skal ørneee samles»» 
I AV PER J. TØMMERÅS 

•̂v v .m Korpen svartnar i frostsprengd ur. 
" 'å'^'- ^ Lammet brekar mot daudkald mur. 
• •i\!'^''iM Vengjer veldige sprengjer ein flokk 
'^' -i^' Æ som flaksar vitskræmd i tagalt rokk, 

' '• •^''•',m Holdet slitnar og flengjest av klo. 
^ .̂ ' 4.1 Ulla vætest i hjartevarml blod, 

^ ^lk''m: Ørna den rådande matar seg mett. 
f ••'^Qåm Utgamal flellvind lyfter ho lett. 

Torleif Andersen 

" • '^^^"^ " En tindrende frostklar februarmorgen langt inne i grensefjella i 
_ I ,iyi j 1 roms, ble vi oppmerksomme på to svarte fugler som lettet fra foten 

•̂  ,"*.-,* ^^ ^ / P^ '• av en bratt fjellside. Løytnanten som ledet militærkolonnen var slett 
ikke begeistret for å ta imot råd fra menige soldater, men lot seg om
sider overtale til å svinge innover mot fjellet. Vel fremme ble vi møtt 
av et uforglemmelig syn. En tilsynelatende livsfrisk reinsimle lå på 
Mdcn i snøen og stirret mot oss med tomme, gapende uthakkete 

^ oyne. Dyret var enda helt varmt, og det var ufattelig hvordan ravnen 
^ « . kunne ha lokalisert offeret så snart. Sporene oppe i fjellsiden avslørte 

'ivordan simla hadde glidd på en issvull og rutsjet utfor stupet. Res
ten av reinflokken trampet fortsatt hvileløst omkring på ei berghylle 

•* / hoyt oppe i verste floget. 
; Denne hendelsen er på mange måter representativ for den mys-

Lkk og uhygge som menneskene gjennom tidene har tillagt ravnen, 
var mest spesialiserte åtselsfugl. Bare tenk på det skrekkelige «etegil-
(ijt» som nødvendigvis måtte ha funnet sted i Tydalsfjellene i 1718, 
Ud ca. 2500 av Armfelts soldater bukket under. I det 1000 år gamle 
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I ren sagastil sitter disse to ravnene og minner oss om hedensk tid da Odins 
ravner, Hugin og Munin fløy over verden. M 

(Per J. Tømmerås) 

Edda-diktet «Fjolsvinnsmål» finner en følgende makabre beskri
velse: «Norske ramnar i høge galge slite deg syni ut om dette du 
lyg...» 

Heldigvis er ravnen, eller korpen slik mange nordmenn kaller 
den, også kjent for mer tillitsvekkende egenskaper. Noah tok i bruk 
en ravn for å overvåke forholdene mot slutten av syndfloden. Men 
Odins to ravner, Hugin og Munin (tanke og minne), er vel enda mer 
berømt for sin nyhetsformidling. De fløy daglig over hele verden, og 
vendte tilbake om kvelden for å fortelle hva de hadde sett. 

Samisk tradisjon sier at ravnen lukter seg fram til åtslene. Ornito
logene har i mange år ledd av denne påstanden, da det alltid har vært 
«god latin» at fuglene nærmest mangler luktesans. Derfor kom det 
som en stor overraskelse da det for noen år siden ble kjent at de ame
rikanske gribbene faktisk har god hjelp av luktesansen når de leter 
seg fram til kadavrene. Dermed har vi gjort spranget over til rovfugl-
familien hvor gribbene har sine nærmeste slektninger i vår fauna. 

Havørnen har et fryktinngytende nebb, som er et utmerket redskap til å par
tere åtsler. Denne «nordiske gribben» kan leve i ukesvis av større åtsler ute 
ved kysten om vinteren. I innlandet er situasjonen mer problematisk da ka
davrene vU speike, @ /„ r ^ . ̂  

(Per J. Tømmerås) 

Forankret i folketradisjonen 
Rovfuglenes åtselvaner er forankret langt tilbake i folketradisjo

nen. Overskriften på denne artikkelen: «Hvor åtselet er, der skal ør
nene samles,» er et klassisk bibelsitat hentet fra Matteus 24,28. I be
skrivelsen av ragnarok i den eldre Edda sier spåkvinnen: «Orm skjek 
kvervlar og ørni klikkar, slit gråbleik i nåar...» 

Men til tross for grundige næringsundersøkelser både her i landet 
og i resten av Europa, har dagens forskere viet rovfuglenes åtselva
ner heller liten oppmerksomhet. Det kan være flere årsaker til dette. 
For det første ligger det nedlagt i oss at rovfuglene er stolte og edle 
skapninger som dreper sine egne byttedyr med skarpe nebb og klør, 
og slett ikke tyr til fråtsing i stinkende lik og kadavre. Videre er det 
en forsvinnende liten sannsynlighet for at en noenlunde habil ornito
log skal kunne overraske en sjelden rovfugl på et åtsel. Derfor blir en 
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ofte henvist til annenhånds opplysninger med de feilkilder og mis-
tolkninger som der måtte forekomme. For ofte er det problematisk å 
fastslå dødsårsaken og rekonstruere hendelsesforløpet etter at et dyr 
har segnet om. Et godt eksempel på dette var saueeieren som kom 
ned fra fjellet og var i harnisk dé han hadde jaget opp et stort «uty
ske» av en ørn fra ett av sine egne premiedyr. Ørnen fikk selvsagt 
skylda for sauedrapet, og ugjerningen spredte seg bygda rundt før 
dagen var omme. Men sannheten kom for dagen allerede morgenen 
etter, da to sportsfiskere varslet bonden om den samme sauen. De 
hadde funnet den død to dager tidligere uten blod eller andre synlige 
skader. 

Når ørn og rovdyr dreper større byttedyr, vil døden ikke inntreffe 
momentant. Hjertet vil fortsette å slå etter at angrepet er innledet, og 
dette vil resultere i større indre blødninger som er lett påvisbare når 
en flår dyret. Et uskadd selvdødt dyr vil selvsagt mangle slike kjen
netegn. En annen kompliserende faktor er dette at flere arter av pre
datorer og åtseldyr pleier å forsyne seg av det samme byttet, samtidig 
som de driver piratvirksomhet og stjeler fra hverandre. Men nøye 
gransking av åstedet, søking etter spor, ekskrementer og fjær, kan 
avsløre selv kompliserte hendelsesforløp, i hvertfall når tildragelsen 
har funnet sted på sporsnø. 

I tidligere tider da de store rovdyrene rådet grunnen i norsk natur, 
var konsentrasjonen av åtsler sikkert mye større enn i våre dager. I 
motsetning til vår nåværende storviltjakt, foregikk beskatningen den 
gang gjennom hele året, og store områder av forskjellige naturtyper 
ble berørt. Dette gav stabile livsbetingelser for et mangfold av arter, 
og var utvilsomt en medvirkende faktor for datidens rikere dyreliv. 
Fjellrevens katastrofale tilbakegang blir ofte koblet sammen med åt-
selmangel som en følge av utryddelsen av ulven. Det samme forhol
det kan også ha ringvirkninger på de overvintrende rovfuglartene. 
Tidligere optimalområder er i dag kanskje ubrukbare, og i stedet fin
ner vi restene av bestandene konsentrert omkring søppelfyllinger, fi
skebruk, reinslakterier, og langs jernbanelinjer etc. 

Fundamentale mekanismer 
Drap og død hører med blant de mest fundamentale mekanismene 

i naturen, der fødseloverskuddet nødvendigvis må balansere med 
dødligheten. Likevel er det forstemmende å høre kjente viltbiologer 
uttale seg i skråsikre ordelag om for eksempel innvirkningen av ry-

R eslene etter måltidene til de store rovdyrene var i tidligere tider en viktig 
næringskilde for en hel rekke fugler og pattedyr. Men foruten å drepe egne 
bylledyr, kunne også de ta tU takke med åtsler. Særlig jerven er kjent for 

(Per J. Tømmerås) 

pejakta. Parolen har i mange år vært å skyte mest mulig, da naturen 
selv ellers vil komme til å kvitte seg med overskuddet. Men en 
trenger ikke å være akademisk skolert for å skjønne at et slikt reson
nement ikke holder mål. Naturen opererer selvsagt ikke med et årlig 
kjempekvantum av uutnyttede ryper, som kan fjernes uten at det får 
store og uheldige konsekvenser for en hel rekke rovfugler og åtsel
dyr. 

Fjerner vi staben av renovatører i et økosystem, vil systemet kol
lapse etter kort tid. Døde kropper og giftige avfallsstoffer vil hope seg 
opp og forpeste miljøet. Derfor er det så viktig å opprettholde mang
foldet i naturen, og ikke la seg spore av på grunn av enkelte interes
segrupper. 

La oss ta for oss og se nærmere på åtselvanene hos våre overvint
rende rovfuglarter. Et forsøk på å rangere de etter nevnte tilbøyelig-
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TU tross for sine kongelige kvaliteter, er den samme kongeørnen langt ifra 
noen kostforakter. I gamle skrifter fortelles det at den pleide å samle seg på 
slagmarker, galgebakker og offersteder for å spise lik sammen med ravner 
og glenter. 0 

(Per J. Tømmerås) 

het, vil trolig gi havørnen en klar førsteplass. Når ørnene samlet seg i 
fjæra, bar de bud om sjølik, sa kystbeboerne i gamle dager. En fisker 
i Lofoten fortalte meg at han på én og samme gang hadde talt 13 ha
vørner på en ilandrevet kval. Ikke nok med det, men ørneflokken 
holdt seg i ukesvis i området til det bare var beingrinda igjen av 
kjempen. Havørnens forkjærlighet for åtsler ble utnj^tet av ørne-
fangerne på Værøy og Røst helt opp til vår tid. Ved hjelp av et fast
bundet blodig åte, ble fuglene lokket bort til en liten kamuflert stein
hytte, som fangeren hadde krøpet inn i mens det enda var mørkt. 
Med en rask håndbevegelse ble ørnen grepet i beina og dratt inn i 
den mørke hula. Her ble den straks «avvæpnet» ved at vingene ble 
brukket av. Dette var en barbarisk sport, da flere mer eller mindre 
halvdøde fugler lå slik stuet bort til kveldsmørket kom og fangeren 
kunne forlate skjulestedet og få de avlivet. Den kjente fugleelskeren 

Carl Schøyen var den første som begynte å tale havørnenes sak, noe 
som resulterte i en avvikling av fangsten. 

Kongeørnen en god jeger 
Kongeørnen er en langt bedre jeger enn havørnen. Men skal en 

dømme etter erfaringene fra foringspl assene hvor vi har matet ørn i 
mange år, ser den ikke ut til å umake seg å jakte dersom den daglig 
har god tilgang på kjøttavfall. De samme ørnene ble ofte observert i 
mange uker, dersom de ikke ble forstyrret av mennesker. Gammel-
ørnen på bildet, holdt for eksempel festmåltid på denne trafikkdrepte 
reven én hel uke. 

Dette overrasker ikke en ornitolog når en vet at 300 g kjøtt er til
strekkelig matmengde pr. dag for en voksen kongeørn. Men kanskje 
burde enkelte saueholdere og reineiere ressonere litt over denne ver
dien. Poenget er at kongeørnen blir gjort hovedansvarlig for de store 
tapene av dyr på beite i enkelte fylker. Skulle en ta de aktuelle taps
tallene alvorlig, og samtidig tilskrive de andre åtselfuglene en god del 
av kaka, ville dette utgjøre en matmengde som var tilstrekkelig til å 
fø hele Europas kongeørnbestand! 

De tradisjonelle næringsundersøkelsene hos kongeørn, og for den 
saks skyld også hos de andre rovfuglartene, bygger hovedsaklig på 
byttedyrinnsamlinger på og omkring reiret. Det sier seg selv at i 
mange tilfeller er det umulig å fastslå om vedkommende beinrester 
stammer fra et åtsel eller fra ett av ørnens egne byttedyr. Derfor er 
det stor sannsynlighet for at åtslene er underrepresentert i slike un
dersøkelser. 

Selv falkene, våre mest spesialiserte «fluktjegere» går ikke av vei
en for å ty til åtsler i særlig trange tider. Bare for få år siden ville en 
slik påstand ha blitt stemplet for tøv. En av våre kjente ornitologer 
publiserte da en artikkel hvor det ble sagt at jaktfalken ikke en gang 
tok byttedyr på bakken. 

En skamfull jeger på Røros fortalte til en venn av meg, hvordan 
han en vintermorgen i grålysinga tok feil av en ravn og skjøt en jakt
falk på et reveåte. En annen kjenning, Nils Olav Talgøy, har gjort 
banebrytende åtselforsøk på ville jaktfalker. Han la ut døde ryper i et 
Qellområde hvor han visste falkene hadde tilhold — og én etter én 
ble rypene ribbet og spist. Men den mest eksepsjonelle observasjon
en ble gjort av Nils Turi, en stekende varm sommerdag i Kautoke
ino. Bare få meter fra bilen like ved veien, så han to unge jaktfalker 
satt og spiste på en kav råtten rein. 
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Bare navnet på den sjeldne vandrefalken, får oss til å forflj^te den 
ffa vinterlandet Norge. Likevel skal det fremheves at det er registrert 
enkelte overvintrere. Men går «storflygeren» på åtsler? Svaret er ja, 
dersom vi inkluderer de engelske fuglene, og ved ett tilfelle havnet 
en ringmerket norsk ungfugl på en kvalbåt i britiske farvann. Da 
Ĵ tfnne den ikke dy seg, og gjøv seg på et digert blodig kjøttstykke. 

Vår fremste rovfuglekspert, dr. Yngvar Hagen, skriver i sin be
rømte bok «Rovfuglene og viltpleien» fra 1952, om en hønsehauk 
^om slo ned på en død kråke sojn var hengt opp som fugleskremsel, 
flan betrakter dette som et enestående tilfelle, da: «Hønsehauken går 
iljers ikke på åtsler.» Han forklarer det med at vinden måtte ha fått 
Jcråkekadaveret til å blaffe med vingene, og dermed gitt inntrykk av 
tn bcvegelseshindret fugl. 

Hønsehaukens tilpassingsdyktighet 
Også på denne arten har vi fått ny viten i de senere årene, og det er 

etter hvert blitt klart at Hagen undervurderte hønsehaukens tilpas
singsdyktighet. Mitt første møte med en åtseletendo hønsehauk 

'- skjedde på Nordlandskysten. Her overrasket jeg en voksen fugl på 
en ihjelfløyet delvis nedsnødd rype under en høyspentledning. Sen
ere har jeg gjort mange forsøk på ulike foringsplasser. Resultatene 
tyder på at det er nødvendig for haukene å se blodig kjøtt for at de -
skal kunne forbinde det med mat. Ved flere tilfeller har fuglene ikke 
jrørt hele utlagte dyr og fugler, selv om ekskrementer og andre spor
tegn beviste at de hadde sittet på og ved åtet. Samme erfaring gjorde 
en kamerat som hadde et sykt eksemplar i pleie. En dag han kom inn 
i rommet, valgte hauken å flakse ned på hans røde joggesko fremfor 
å ta til takke med en uribbet fugl. 

Nå skal en være forsiktig med å sammenlikne en fugl med en 
uforanderlig programmert robot, slik som enkelte har tilbøyelighet 
til å gjøre. I likhet med jaktfalken lærer hønsehauken etter hvert at 
døde kropper uten synlig blodig kjøtt også betyr mat. Selv om hau
ken har vært borte fra foringsplassen et helt år, har den fortsatt lær
dommen i minne når den vender tilbake. 

Pa grunnlag av tidligere undersøkelser har jaktfalken blitt karakterisert som 
den mest spesialiserte rovfugl i vår fauna. Men grundigere arbeid har avslørt 
en allsidighet i matveien som strekker seg fra fugler, dyr og fisk tU åtsler. W\ 

(Per J. Tømmerås) 
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Dette bildet avfeier all tvil med hensyn til hønseliaukens påståtte avhoidenltet 
fra åtsler. Denne gande hunnhauken foretrakk rett og slett de råtne griseka-
davrene framfor en fersk utlagt hare. 

(Per J. Tømmerås) 

Blant de overvintrende spurvehaukene her i landet, kjenner jeg 
ikke til observasjoner hvor fuglene har forsynt seg av åtsler. Men for 
en del år siden gjorde jeg et interessant forsøk på en foringsplass. 
(Beskrevet i «Naturens Verden» nr. 1, 1977). En død kjøttmeis ble 
bundet fast på ei grein like ved fuglebrettet, og et automatisk kamera
system ble tilkoblet. Med en utrolig flaks kom hauken en morgen 
mens jeg selv var på post. I stor fart slo den direkte ned på kjøttmeisa 
uten å bry seg om de 30-40 gulspurvene som skvatt til alle kanter. 

Fra forskjellige land i Mellom-Europa foreligger det tallrike obser
vasjoner av åtselspisende fjellvåk og musvåk. Norske funn er ikke 
gjort, da disse artene så godt som aldri overvintrer hos oss. 

Denne ettårige hønsehauken drepte først ei kråke på dette stedet. Siden foret 
• jeg den med forskjellig vih, blant annen deime haren, @ ^̂ ^̂  ^ jømmerås) 

arbeidet er det utviklet spesielle «renovatører» som er livsnødvend
ige for at systemet skal fungere. I tradisjonell tankegang betrakter vi 
rovfuglene bare som predatorer (dyr som dreper og spiser sine egne 
byttedyr). Det nye i dette bildet er at de aller fleste artene også kan 
opptre som åtselfugler. En slik tosidig funksjon gjør de mer fleksible 
når tilgangen på byttedyr er liten. Videre utgjør det en god «red
ningsplanke» for uerfarne ungfugler som enda ikke har lært seg jakt
ens mange finesser. 

Studier av sjeldne rovfuglarter er forbundet med mange og store 
problemer. Det sier seg selv at forskningen enda bare så vidt har fått 
døra på gløtt inn til en fascinerende og ukjent verden. 

Renovatørene livsnødvendige 
Hvert år omsettes det store kvanta av organisk materiale ute i na

turen, som stammer fra drepte og selvdøde dyr. Til å ta seg av dette 

^4 
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