
DYRELIVET I STRINDA 
AV SIGURD SKAUN 

Et herred som har en st0rre by til nrermeste nabo, gjennom
gar jo en temmelig rask utvikling fra landskommune mot by
kommune. Grensene meUom de to kommuner blir nok staende, 
de har ogsa hver sin administrasjon - men byen og alt dens 
liv og vesen eter seg likevel utover, bebyggelsen blir tett og 
bymessig, alt som er karakteristisk for landet, rna vike litt 
etter litt. 

Denne utvikling, denne uavvendelige forvandling gir seg srer
lig tilkjenne i dyrelivet . Mer og mer blir borte av ubemrt natur, 
dyreart etter dyreart forsvinner, til slutt vil bare byens fauna 
vrere tilbake - rotter og mus og krake og spurv . . .. Natur
elskeren, den varme, oppriktige naturelsker, vii finne det trist, 
men slik er det no en gang - det nytter lite a stampe mot den 
brodden. Alt vi kan gj0re er a glede oss ved minnene om det 
som en gang var, og over det liUe som enno er tilbake. Mye 
kan reddes hvis en avsetter spesieUe fredede omrader som 
reservater, slik Trondheim har gjort det i Bymarka. 

Det sier seg sj01 at det i en oversikt som denne er urad a 
fa med alt. Dyrelivet i Strinda er enno sa vidt rikt at det ville 
bli en hel liten bok av "det. En far n0ye seg med a gj0re et 
skj0nnsomt utvalg av de pattedyr og fugler som det knytter 
seg st0rst interesse ved. 

For no a begynne med kongen i den norske fauna, bj0rnen, 
selveste Bamse Brakar, sa er det naturligvis mange ar og 
mangen dag siden den opph0rte a tilh0re dyrelivet i Strinda. 
Men det lever dog enno mennesker som kan huske den - folk 
som har drevet veritabel bj0rnejakt innen herredets grenser. 
Den siste bj0rnen ble sett i Strinda i siste halvdel av 1870-ara, 
visstnok i 1878. Den kom traskende fra Vassfjellet over Ky-
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stadmarka pa Byasen til Grakalltraktene hvor den brot gjen
nom jegerkjeden og tok tilbake til Vassfjellet over Leinstranda. 
I Vassfjellet ble den sa skutt. 

Ulven var jo en veritabel landeplaga helt til henimot midten 
av det nittende arhundre. Da ble ulvebestanden rammet av en 
eller annen selsom epidemi, og siden har dette griske rovdyret 
bare opptradt sporadisk i de mest avsidesliggende fjellbygder. 
Ved Harkroken pa Ferstadhaugen har ·vi ~t minne fra varg
dagene i en gammel ulvestue som enno kan pavises. Helt sik
kert at det er en ulvestue er det riktig nok ikke, men selv en 
ekspert som arkeologen Th. Petersen kan i aIle fall ikke for
klare den store, dype grava deroppe pa annen mate. 

Et annet av de st0rre rovdyr, gaupen) gir gjesteroller innen 
herredets grenser den dag i dag. I november 1931 ble det sale
des sett gaupespor i trakten ved Skjelbreia. 

Reven er enno areviss i aIle herredets sokn - bade i Lade, 
Bratsberg og Byasen. I de hardeste vintermanedene kan en 
finne revespor tett innpa bygrensa. 

Elgen var sjeldnere i Trondelag i gamle dager enn no. Men 
da vargen forsvant, tok elgbestanden seg sterkt opp, og den 
er no vart fornemste storvilt. Den er hyppig a se pa Strinda 
etter store sn0fal1. For noen fa ar siden spaserte et elgf0lge pa 
8-10 dyr over jordene pa Lade, ved Kuhaugen, midt pa lyse 
dagen. Flokken drog over Snau-Strinda oppover mot Bratsberg 
og forsvant i skogene der. Pa grensa mellom Byasen og Lein
stranda er der elg aret rundt. 

Et radyr ble sett ved Lerkendal i 1931. 
Haren finner en ogsa i aIle herredets sokn, og enkelte ar kan 

bestanden vrere ganske stor, srerlig i Bratsberg og Byasen. 
En ny dyreart i herredets fauna er pinnsvinet som i 1931 

opptradte ganske tallrikt i trakten ved 0stmarka. Det rna vrere 
innplantet. Pinnsvinet gj0r jo atskillig nytte ved a ta mus og 
andre smagnagere. Ogsa huggormen tar det med hell kampen 
op med. Men det er en slem eggrover og kan gj0re en del skade 
som sadan. 

De st0rre h0nsefuglene, tiur og orrfugl) tilh0rer enno herre
dets fauna og vil vel alltid gj0re det, takket vrere viltreservoaret 
i Bymarka. Tallrikest opptrer de naturligvis i Byasen og 
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Bratsberg sokn. Det samme gjelder rypen som enkelte vintrer 
er a se t ett innpa bygrensa pa Byasen. 

Jerpen rna vel no dessverre betraktes som utryddet. Den skal 
enno kunne sees pa Strinda-asene av og til. I Malvikmarkene 
var den meget alminnelig sa seint som i 1896. 

RapphrJ1ta var ingen sjeldenhet i Strinda i 1880-ara. Den er 
no helt forsvunnet. 

I 1880-ara kunne man ogsa - ved St. Hans-tider - ofte 
h0re vaktelen pa Strinda. Ogsa den er forlengst utryddet. 

Likedan er det gatt med dkerriksen som var meget almin
nelig pa Strinda-jordene til henimot 1890. Formentlig er det 
s lamaskinene som mest har bidratt til utryddelsen bade av 
den og vaktelen. . 

Bekkasiner st0t er en av og til pa framleis, men de forsvinner 
mer og mer . Rugden holder seg framleis bra bade i Bratsberg 
og Byasen. For Byasens vedkommende er det framleis By
marka en kan takke for det. 

Spoven er framleis meget alminnelig. Kolonien pa Byasen 
er internasjonal kjent blant ornitologene. Dessverre har Gra
kallbanen 0delagt hekkeplassen mellom Kyvatnet og Lian
vatnet, men hekkende par finnes framleis arvisst i trak
t ene omkring Havstein og Munkvoll. Ogsa i Lade hekker 
spoven. 

V i ll-duer er funnet hekkende pa Strinda-asene sa seint som 
i begynnelsen av 1890-ara. Ringdua er no ganske sikkert ut
ryddet. Skogdua sies a ha vrert alminnelig i Strinda omkring 
1895. Turteldua er iakUatt en gang - 20. mai 1895 - i Kast
brekkasen. 

Av endene har en hel del vinterstasjon i Nidelva og sees 
ellers spredt langs Strindfjordens strender og i tj0nn og sma
vatn om i herredet. Stokkanda er ganske alminnelig. mens 
krikkanda, brunnakke og stjertand er overordentlig sjeldne. 
Skjreranda er igjen alminnelig. Det samme gjelder svartand, 
sj00rre og havelle som man om vinteren alltid finner i Strind
fjorden. Fiskand sees ogsa. Erfuglen er ganske alminnelig i 
fjord en. I 1926 - da erfugljakt var tillatt - Skj0t jeg en 
prakt-efugl et stykke inne i fjorden, ikke langt fra Tautra. 
Det er visstnok det f0rste eksemplar som er blitt patruffet 
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av denne sjeldne polarfugl sa langt inne i fjorden. Tre ar 
seinere ble to eksemplarer skutt ved Munkholmen. 

Av andre sV0mme/ugler er alke - bade spissnebbet' (Lom
vie) og brednebbet - meget alminnelig i fjorden om vinteren. 
En alkekonge ble skutt 27. januar 1929 ved Ladehammeren. 
Teisten sees ofte sammen med alkene. 

Svane har jeg 5ett en vinter der Vikelva IOj:er ut av Jons
vatnet. Her sa jeg for ovrig ogsa en /ossekall . 

0m er sett pa Strinda i september 1896. H 0nsehauk og 
spurvehauk sees enno, men noksa sielden. Den liUe stein/a!'" 
skal ogsa vrere iakttatt. 

U gZer forekommer enno, srerlig . lemenar. En hubro ble skutt 
ved Breidablikk pa Byasen den 28. oktober 1931. 

Krake og skjur er naturligvis meget alminnelig. I begynnel
sen av 1880-ara hadde krakeflokkene nattkvarter i granskogen 
ved Okstadnrdene. Men da Tilfredshet kirkegard ble anlagt, 
flytta kraka av en eUer annen uutforskelig grunn til elvemelen 
ved Stavne, og der holder den til framleis. . 

AUe sma{uglene, disse flittige insektspiserne som gjester oss 
hver sommer, er et stort og omfattende kapitel som det biir "It. 
for vidloftig a komme inn pa i en slik sammentrengt oversikt 
som denne. En far noye seg med a fastsla at de mest kjente 
arter synes a trives bra og vii vel fortsette a gj0re det sa lenge 
bebyggelsen ikke blir aU for trang. Folk flest er gledelig 
varmhjertet nar det gjelder disse sma vingete medskapninger. 
De har ikke vanskelig for a finne seg hekkesteder, og folk 
gj0r som regel meget for a unnga a uro dem mens de steUer 
med egg og unger. Og de arter som overvintrer, har som regel 
ikke ondt for a finne fode selv pa svarteste vinteren. Fuglebrett 
kan naturelskeren gle seg over a se pa annethvert hus, og den 
gamle, vakre skikken med julenek er snarere mer utbredt i 
yare dager enn den var tidligere. Det hender derfor ofte at en 
stoter pa trekkfugl som apenbart har forlenget sitt Norges
opphold fordi de finner seg sa vel hos oss. J a, man kan enkelte 
vintrer endog st0te pa steer for eksempel, som helt sl0yfer 
reisen til syden og overvintrer hos oss. Slikt har vi lov til a 
vlEre litt kry avo 
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