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Nye observasjoner av slettsnok Coronella austriaca i Østfold. Totalt er det nå registrert 65
observasjoner, hvorav ca. 40 regnes som mer eller mindre verifisert. Alle nye funn og rettelser listes opp kommunevis. Artikkelen er et supplement og korrektiv til artikkelen om slettsnok i Natur i Østfold nr. 1-2, 1997 av samme forfatter.
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Innledning
Slettsnoken Coronella austriaca er lite kjent blant
folk, og den slås ofte i hjel som «hoggorm», selv
om begge arter er fredet etter Viltloven. Hoggorm kan imidlertid slås i hjel ved fare for at barn
kan bli bitt (Viltloven §3). En slettsnok fra Skallebakke i Torsnes ca 1972 målte 84 cm (Ole Petter
Skallebakke). Pål Sørensen, Vinterbro, har rundt
Oslofjorden utenfor Østfold gjort et stort antall
observasjoner av slettsnok; av kanskje totalt et
hundretall registreringer, antas færre enn et 10tall å omfatte individer lengre enn ca 70 cm (Pål
Sørensen, meddelt).

Hvaler
Kjellvika, Spjærøy 23.08.1998 : 1 ind. ca. 0,5 m
lang ved vei, rullesten, med karrig skog /
grunnfjell i dagen i området (Roar Eilertsen).
Kråkerøy, Fredrikstad
To individer ble sett på fjell med karrig furuskog
sommer 1997 litt N for Nygård PL 09 60. (Ivar
Nilsen, Per-Arne Johansen).

For listen over funn (s.44-46 i Natur i Østfold,
nr.1/2, 1997) gjelder flg. :
Observasjoner det festes stor tillit til som sikre
slettsnok, utfra samtaler, kjennskap til observatøren, eller ved at fotografier er sett, er anført med
vanlig skrift. Det betyr likevel ikke at øvrige observasjoner i kursiv nødvendigvis er usikre, men
de har ikke latt seg nærmere vurdere. Av ca. 65
observasjoner antas minimum 40 å være rimelig
godt verifisert.

Moss
Gashus i Mossemarka (NL 99, 93): Omkring
1980 på sti ved steinblokker N for et tidligere
sprengstofflager (Dan Bendixen).
Jeløyas geologi og vegetasjon kan virke som «ideell» for slettsnok, så det er rart det ikke er kjent
flere funn herfra. Det er lett mye etter arten på
Søndre Jeløy, men uten resultat, til tross for at
observatøren andre steder utenfor Østfold har
gjort et stort antall registreringer av slettsnok
(Pål Sørensen, meddelt).
Noen observasjoner av enkeltindivider langs kirkegården på Ramberg ca. 1982-85 (Dan
Bendixen).
På veien ved Ramberg 11.08.1998 (Anne
Lindqvist).

Rettelser og suppleringer
Da feil manus ble trykket av artikkelen Slettsnok
Coronella austriaca i Østfold (Natur i Østfold,
nr. 1-2, 1997, Hardeng 1997), rettes feil og artikkelen suppleres i det flg. :

Våler
Sett ved Våk skole (PL 02, 93) like N for en bratt
kolle, Bergeråsen, en gang omkring 1985
(Anne Lindqvist).
Sett i Bergeråsen nær veikryss ved Sperrebotn
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ved Vansjø, høsten 1995 (PL 02, 92, Pål Sørensen).
Et stort overkjørt individ fotografert på fylkesvei
115 mellom Tjernsrød og Roos (PL 12, 91) omkring 1985 (Anne Lindqvist). Antas å være den
samme registrering angitt som et overkjørt individ like S for Tjernsrød 1987 (Wergeland
Krog 1993).
Sett fast div. ganger nær en hytte ved Lødengfjorden, Vansjø N, 1984-85 (Dan Bendixen).
Sjursbråtetjern, 6.6.1990, innlevert på Zool. Mus.
i Oslo (Hans Olsvik).
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Slettsnok ved Bjørnevågen, Kråkerøy 01.07.1993.
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