
He�eavlen.

[Utdrag: ��e del.]

  Udelukkende Renavl af Dølehe�  drives, ſom bekjendt,  i  indre og midtre Sogn,

begynder med Vik, regnet udenfra Sogne�orden, og fortſæ�er til Bale�rand, Fjærland,

Sogndal,  Leikanger,  Haf�o,  Ly�er,  Aurland,  Aardal  og Lærdal,  — et  nokſaa �ort

Di�rikt, ſom man ſer.  Jeg har før o�ere berørt den Fremgang, ſom denne Avlsretning

her har havt, og jeg �al ikke komme med Gjentagelſer derom.  Derimot kan maa�e en

kort  Be�rivelſe  af  Sogn  He�avlſæter  „Tun�ergdalen”  have  nogen  Interesſe,  den

frembyder nemlig �ere Eiendommeligheder, der vi�nok har faa Side�ykker i Landet.

  Tun�ergdalen ligger ca. 40 Km. fra Damp�ibs�oppe�edet Mari�æren, Haf�o,

— Adkom� dels ad god Landevei og de �d�e ca. 10 Km. ad brugbar, �jønt overmaade

�eil  Ridevei;  Høide  over  havet  antagelig  omtr.  1500  Fod.  Dalen  er  en  op�emmet

Brædal, af�engt paa 2 Sider af �eile, meget høie Fjeldvægge, paa den 3die Side af en

vældig Isbræ, — en Arm af Jo�edalsbræen, og paa den 4de Side af en �or Ind�ø. 

Gjennem hele Dalen løber en Bræelv.  — Dalbunden er �at, ſom et Stuegulv og

bevoxet  med Viekrat  og Stargræs,  oppe ved Bræen og ved neder�e  Skraaning af

Fjeldene er der alpin Vegetation.  Man kan kun komme ind i Dalen paa Baad eller for

He�ene langs en ſmal, uret Strandbred, der paa et Sted er tvært af�aaret af en Vik;

her er nu udbedret, ſaa man, ikke ſom før, maa lade He�en ſvømme over.  — Paa de�e

Sted er der anbragt en 2 Mtr. lang Grind, med hvilken hele Dalen er abſolut af�ængt

for Inva�on af fremmede He�e.  Dalen har en Længde af antagelig 6 a 8 Km. og en

Bredde af ca. 3 Kilometer.

  Som He�eavlſæter har Tun�ergdalen ad�illige Fordele; der er fra alle Steder

inden Di�riktet  letvindt  Adkom�,  med Damp�ib  til  Mari�æren og derfra  en  liden

Dagsreiſe til Sæteren.



  Den er be�y�et mod Vind fra alle Kanter og abſolu� af�ængt.  — Vegetationen

er nokſaa tidlig paa Aaret fremme ſaa meget, at man allerede ved St.Hanstid kan �ippe

He�ene.  Man �ulde tro, at Beitet ikke var det heldig�e; det har imidlertid vi� �g, at

He�ene komme hjem derfra i udmerket Huld, at de trives godt deroppe og, at de fortære

Græsſet  med  Begjærlighed,  kun  en  �elden  Gang  beſøgende  Fjeld�raaningernes  og

Bræfodens kra�ige Græsvext.

* * *

Landmandspo�en.
Fredag 14. September 1900.

Statens og Nordre Bergenhus Amts He�eud�illing for

Sogn

afholdes  Tirsdag  og  Onsdag  12.—13.  Juni,  8  Form.  paa  Lærdal.    Indmeldelſe  i

betalte Breve til T. Ravn i Lærdal inden 1�e Juni.  He�marked 14de Juni.

  De ved Ud�illingen præmierede og anbefalede Hopper vil faa fri Havnegang og

Bedækning af Statens Hing� „Fanaraak” i He�eavlsſæteren „Tunsbergdalen”.

  Ud�illere  anmodes  ind�ændig  om  præcis  Indmeldelſe.    Til  forſent  indkomne

Indmeldelſer tages ikke Henſyn.  Nærmere ved Plakater.

  Stavanger den 2den April 1894.

St. Stenerſen,
Udstillingens Be�yrer.

* * *

Bjørgvin.
7de April 1894.


