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- var der ingen der råbte da jeg selv samt Mikkel og Charlotte tidligere på sæsonen så spor af polarulv i 

sneen, men i fredags var den her så og blev set i 2 omgange. Mere herom senere. 

 

Ugen begyndte mandag for mit vedkommende bl.a. med at måle "grønheden" i vegetationen med et 

såkaldt NDVI-apparat. Udover at måle i felterne går vi også på en række dage i løbet af sæsonen et par 

flere km lange transekter dvs. faste linjer i landskabet. Vi har dertil ombygget en gammel rammerygsæk 

til at holde dette apparat ud i en teleskoparm, så man kan gå med det uden at blive træt i armene. Da 

jeg gik turene første gang var der stadig mest sne og sjap på ruterne så det foregik på ski. Nu har vi lagt 

skiene væk (en uge før midsommer!), så næste tur bliver med vandrestøvler.  

 

Landskabet ændrer sig nu hastigt og zebrastriberne af sne på skråningerne bliver smallere og smallere. 

Alle BioBasis-felter er i løbet af denne uge nu endelig helt snefrie. Tirsdag sagde vi farvel til Niels Martin 

men goddag til Torbern, Lena og Mikhail som arbejder med at måle metan samt Julie fra GeoBasis og 

endelig Joop og Hans som er med i Sandløberprojektet. Der er derfor af og til trængsel i messen – når 

altså ikke meldingen lyder på VHF radioen fra Aucellafjeldet at man bliver forsinket til middagen. Det sker 

ofte. Sommeren er kort så der kompenseres med lange arbejdsdage. 

 

Onsdag var det vist sæsonens hidtil varmeste dag med op til 15° C. Det skyldtes en varm vind fra nord. 

Ud over at være varm var den også kraftig så det ene flag blev blæst af og et af de telte jeg passer for et 

projekt der studerer klimapåvirkninger måtte repareres. 

 

Torsdag satte jeg bl.a. – med Dittes hjælp - flere telte op på i et af de ovennævnte forsøgsfelter. 

 

Fredag blev en voksen ulv først set af Charlotte og Julie ved Lindemandselven. Her havde den forsøgt at 

stjæle en af deres vandprøver. Senere samme dag så jeg højst sandsynligt den samme ved Ulvehøj uden 

dog at vide at den var observeret i området. Her var jeg ude for at tage prøver af nogle 

moskusoksekadavere som Jannik havde fundet. Jeg sad ved siden af kadaver MO 2007-08 da jeg kiggede 

op og så ulven ca. 50 m væk og på vej hen imod mig. Den var hvid og vamset og havde endnu ikke 

fældet sin vinterpels. Vinden bar fra mig og kadaveret og hen mod ulven, så den har sikkert villet se om 

der var mere spiseligt. Efter at den havde set mig stoppede den op og ændrede retning alt imens jeg 

febrilsk skiftede objektiv. Det lykkedes mig at tage flere billeder inden den forsvandt over en bakketop og 

jeg listede så efter i behørig afstand. Da jeg kom over bakketoppen var den allerede travet et godt 

stykke væk på sine lange ben uden dog at være på flugt fra mig. Det var en ganske særlig oplevelse at få 

lov at se et så flot og sjældent dyr og så på så tæt hold. 

 

Lørdag holdt vi Skt. Hans aften med grill og stenkastning efter samt afbrænding af en kæmpe heks som 

Emil og Philip overraskede os med. Festen endte i en lang volleyballkamp til ud på morgenen. 

 

Søndag var jeg på den såkaldte BioBasis-runde. Det kan herfra rapporteres at de første Tuelimurt er 

sprunget ud og at Kantlyngen er lige på trapperne, Fjeldvalmuens knopper ligger på lur, samt at Purpur-



stenbrækken nu allerede er stærkt på retur. 

 

/Lars Holst Hansen 


