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Innledning
Skinnerflo og Seutelven har lenge hatt ord på seg for
A ha et rikt og variert fugleliv. Som våtmark har området
stor verdi både som hekkeplass og som rasteplass under
trekket. Amatørornitologer har derfor jevnlig vært på besøk i traktene. Til tross for dette er den ornitologiske
kjennskapen til området mangelfull. Få systematiske registreringer er gjennomført, og det observasjonsmateriale
som foreligger, er spredt på mange hender. Relativt lite
er publisert fra området. Den grundigste undersøkelsen
generellt sett er utført av NIVA, o'g foreligger i en rapport fra 1978. Fuglelivet er her beskrevet av Erik Sandersen.
For ytterligere å dokumentere den verdi vassdraget
har for fuglelivet, arbeides det nå med en egen rapport
som forhåpentligvis vil være ferdig etter hekkesesongen
1980. Den ornitologiske virksomheten i området har nemlig vært ganske stor de siste par årene, slik at mye nytt
materiale har kommet til . Noe av dette kommer fram i denne
årsrapporten, som bare omhandler obsevasjoner fra 1979 .
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Områdebeskrivelse
De fleste som har reist med tog eller bil mellom Moss
og Fredrikstad vil ha sett store deler av Skinnerflo og Seutelven. Både riksveien og jernbanen lØper nemlig langsmed vassdraget, og særlig fra toget vil en ha god utsikt. Geografisk
sett deles området mellom de fire kommunene Råde, Onsøy, Rolvsøy
og Fredrikstad.
Som navnene tilsier er det naturlig A dele området i ta:
Skinnerflo er en grunn innsjØ på ca 1,5 kvadratkilometer, mens
Seutelven er en delevis gjengrodd elv som strekker seg 9 km
fra Skinnerflo i nord til Gressvik i sør. I øst har Skinnerflo
utlØp mot Agårdselven og Visterflo, slik at vassdraget faktisk
er en sidearm av Glomma. Tidligere kunne ganske mye vann føres
ut Seutelven, særlig n!r det var flom i Glomma. Skinnerflo ligger imidlertid ikke stort over havnivå, og ved kraftig høyvann
kunne strømretningen i Seutelven snu idet saltvann trengte oppover.
Idag skjer ikke dette lenger. På grunn av rask gjengroing
har vannfØringen stadig avtatt, og etter et ras ved Onsøy stasjon
i 1960 har lØpet vært definitivt stengt for gjennomstrØmning. En
nivellering foretatt av NIVA i 1977 viste at det har oppstått
et vannskille ved Fosse bro, omtrent midtveis i elven. Her var
vannstanden 1,3 m mot bare 0,4 m i Skinnerflo. Nå renner altså
vannet mot Gressvik sør for Fosse, og mot Skinnerflo nord for
Fosse .
Topografien i Området er typisk for denne delen av Østfold.
Runde isskurte koller med skrinn vegetasjon veksler med frodig
kulturmark. Bergarten i distriktet er sur granitt, men takket
være marin leire har bøndene god jord å arbeide med. I lavereliggende strØk gir utskyllet materiale fra Ra-morenen ekstra
fine vekstvilkår. Med tanke på at landhevningen i nedre Glommaregionen fremdeles er ca 30 cm pr hundre år er det lett å forstå at vassdraget må ha endret karakter i nyere tid. Når saltpåvirkningen avtar endres vegetasjonen og dermed også fuglelivet.
Skinnerflo er i våre dager stort sett omgitt av dyrket mark,
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men enkel te steder strekker koller med biandings,skog seg heit
f~am til vannet. Forøvrig finnes lite trær i den smale sonen
mellom vannet og jordene . Langs nordvest siden st!r en rekke
med lavvokst or, og klynger av oretrær vokser også noen andre
steder ved bredden . Hist og her ruver et og annet gammelt eiketre. Lengst i øst, omkring utløpet mot Visterflo, finnes sumpmark med vierkratt og stykkevis tett løvskog.
Som nevnt er det bare et smalt belte mellom jordene og
vannkanten. En av de f! strandengene av betydning ligger på
nordsiden av vannet, vest for Tofteberg . Vannvegetasjonen langs
bredden av Skinnerflo er ikke like frodig_som i Seutelven, men
arter som takrør (Phragmites communis) og sjøsivaks (Scirpus
lacustris) forekommer i store mengder. Spesielt tett er vegetasjonen i de sørvestre delene.
Grensen mellom Skinnerflo og Seutelven kan trekkes ved
Ørmen bro. Landskapet omkring Seutelven er mer variert enn det
er omkring Skinnerflo. Hva vannvegetasjon angår m! elven sies
! være usedvanlig frodig. Artsrikdommen er også svært stor. Av
karakterplanter kan nevnes elvesnelle (Equisetum fluviatile) ,
kjempesøtgras (Glyceria maxima), mjødurt (Filipendula ulmaria),
takrør (Phragmites· communis), gul nøkkerose (Nuphar lutear),
vanlig tjønnaks (Potamogeton natans), sjøsivaks (Scirpus lacustris) og dunkjevle (Typha sp.) (Grande et al 1978)
Mest tilgrodd er elven der den omgis av dyrket mark eller
bebyggelse . På slike strekninger kan den være helt overvokst av
takrør og kjempesøtgras. Der tilførselen av næringsstoffer ikke
er like stor kommer imidlertid vannspeilet til syne. Både vegetasjon og fugleliv er mest variert der tilgroingen ikke ha r
kommet altfor langt. Lengre strekninger med åpent vann finner
en mellom Høyum bro og Kjølberg.Her veksler omgivelsene ganske
mye, fra ren barskog til blandingsskog og dyrket mark . Nord for
Høyum, samt i området mellom KjØlber g og Skåra er elven på det
nærmeste overgrod4 .
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Litt om fuglelivet i 1979
Så

~enge

rikere på
ke~ig

isen ligger i Skinnerflo og Seutelven er ikke området

fug~er

enn landskapet omkring. Straks vårsola får skik-

tak, og det oppstår

råker i

isen, blir det

imidlertid

~ivligere.

I

år begynte is en å gå opp
de siste dagene av mars.
Fra og med dette har observasjonsvirksomheten
vært regelmessig, gJennom s nittlig 7-8· besøk i
måneden. Unntak er juli,
da det på grunn av sommerferie bare bl e ett
besøk. Årsrapporten er
basert på ialt 66 dags-

J

F

JA50NO

besøk, pluss en rekke
mer tilfeldige observa-

Figur 1:

Besøksdage r i områd e t.

sjoner. De fleste av besøkene er gjort av Sølve Tegner og forfatteren, men også mange
andre personer har bidratt med' verdifulle opplysninger (se siste
side ). Den geografiske fordelingen av virksomheten er dessve rre
temm el ig skjev. Ca 80~ av turene har gAtt til Skinnerflo, mens
Seutelven er blitt dårligere undersøkt. Grunnen til dette er at
fugl elivet i og omkring Skin.nerflo er langt mer oversiktlig enn
det er langs Seutelven. Heller ikke Skinnerflo er godt nok dekket. Det sier seg selv at besøkshyppigheten er for liten til å
få med seg alt som skjer i området. En får nøye seg med et
grovere tverrsnitt. Det burde

~ikevel

komme frem hvor rikt og

variert fuglelivet er, både i Skinnerflo og Seutelven, Det burde også fortelle litt om den verdi som området har som vå tmark.
Første turen til Skinnerflo bl e foretatt 11/J , mens isen lå
på vannet og det ennå var litt snø på jordene, F.n

f~okk

med sang-

lerker var det eneste som kunne fortelle at våren var i vente,
Sist i mars da isen hadde gått opp langs kanten var det et annet

- 9 liv å se. Både gråhegre, viper og ringduer hadde kommet. Sistnevnte
trakk forbi i en flokk på over 120 individer. I v annet var det
første knoppsvaneparet på plass, og flere andeart e r var også å se.
Etterhvert som stadig mer av isen forsvant utover i april, ble
tallet på rastende ender større. Flest var det i midten av måneden
med blant annet 70-80 krikkender, JO kvinender og 15 laksender.
Det ble også gjort enkeltobservasjoner av skjeender 1 taffelender,
stjertender og en knekkand. Brunnakke opptrådte regelmessig, og
med jevne mellomrom ble det . sett en canadagås. Toppdykkerne innfant seg snart og den 28/4 hadde minst 10 individer tilhold i vannet. Fiskeørnen ble først sett 16/4, og utover sommeren skulle 2-J
individer komme til å bruke vannet som fast fiskeplass.
Tallrikest i april var utvilsomt måkene. Alle de vanlige artene
streifet i området, men det var hettemåka som dominerte. 16/4 ble
hele 580 hettemåker registrert. Av mer spesielle observasjoner
kan nevnes 2 grønnstilk

så tidlig som 12/4, og sivhauk,jordugle

og varsler i Seutelven 26/4. Kongeørnen som fløy over Skinnerflo

16/4 var også en morsom opplevelse.
I mai sank tallet på rastende ender. Ved flere anledninger ble
imidlertid gravender sett beitende på strandenga langs nordsiden
av vannet, og på mudderbankene ble dverglo observert en ukes tid
i andre halvdel av måneden. Dvergloen forsvant da vannet steg og
skjulte mudderet. Forøvrig var det sparsomt med vadere på vårtrekk.
Vipe opptrådte i antall på J0-50 individer i april. Rødstilk, strandsnipe og enkeltbekkasin var også vanlige, mens sandlo og storspove
bare såvidt ble registrert. 19/5 ble det på nytt sett en sivhauk,
og 24/5 sang en trelerke ved Skinnerflo.
Juni bød på et utrolig rikt fugleliv i området. På et par timers
besøk ved Skinnerflo kunne en observere nærmere 50 ulike arter. Gråhegre var daglig gjest, og i vannet hekket 2 par knoppsvaner 1 og
minst J par toppdykkere. Alle disse redene ble ødelagt da vannstanden
steg nesten 60 cm i begynnelsen av måneden. Toppdykkerne bygde nye
reder nærmere land, men bare

~n

unge vokste opp. Bedre gikk det for

stokkendene og sothønene 1 som fikk frem mange kull. 7/6 ble ett par
bergender sett i vannet .
I Seutelven ble det i

juni gjort flere interessante observasjoner .

Artig var det med krikkandparet som fikk frem 6 unger, samt dvergspettredet som bare lå 5 m fra elven. Sannsynligvis hekket også
toppand 1 idet ett par ble sett på samme sted gjennom hele hekketiden. Det

sa~e

gjelder gulerle og tornsanger, som begge var

10 relativt vanlige. Nevnes bør også vannrikse. I
ble den hørt flere steder i Skinnerflo

løpet av mai og juni

og i den øvre delen av Seut-

elven. Minst J individer må ha vært på ferde. Fra 13/6 og en ukes
tid utover ble også vannriksas sjeldnere slektning - myrriksa - hørt.
Det som varmet aller mest var imidlertid at myrsangeren ble funnet
hekkende for første gang i Østfold, Arten kan muligens ha hekket i
Seutelven tidligere, men det var først i år at det ble virkelig konstatert.
På høsten var det langt mer vadere å s e e nn det var under vårtr ekket, Fle s t var de t i a ugust, S ærli g t al lrike var v ipene som
r as tet i s t o r t antall fr em til begynnels en av okt o ber. På det meste
h6ldt 2 60 individe r seg omkring Skinnerflo, Enkeltbekkasin v ar ogs å
svært vanlig , 18/8 rast et en f l okk på 80-100 individer langs nordsiden av vannet, Hastend e heilo bl e sett de to første ukene av august, Blant anne t 20 individer 2/8 og 16 den lJ/8 . Hyppige gjester
var ogs å brushaner, rødstilk og st randsniper, Gluttsnipe og skogsnip e ble sett, og 2/8 var faktisk en tjeld på besøk,
Av endene var det bare stokkand som forekom i særl ig mengde på
etters ommeren og tidlig på høsten, Antallet steg jevnt, og i midten
av august ble det observert nærmere 80 individer i vannet, Dette er
trolig i underkant av det som virkelig forekom, Endene skjuler seg
godt i

vegetasjonen slik at en god del ikke blir oppdaget, Forøvrig

ble en taffeland hann sett 16/8, og en vepsevåk 14/8. Gulerla trakk
sparsomt gjennom området, lO individer 1 4/8 var det meste som ble
sett på en dag.
I september startet høstjakten, noe som før te til at det meste
av stokkendene forsvant, Bortsett fra vipe og enkelt bekkasin var
det heller ikke vadefugl er å se , Storspove ble riktignok observert
et par ganger, og 20/10 var 2 kvartbekkasin innom, Mot slutt e n av
måneden hadde vannstanden sunket så meget at mudderbankene l angs
nordsiden av Skinnerfl o ble synlige igjen , Dette virket ti l trekkende
på arter som sandl o , myrsnipe og dvergsnipe. Maksimumstall var JO
myrsniper 4/10, 6 d vergsn iper 6-7/10 og 2 sandlo 7/10 ,
I siste halvde l av september og før ste halvdel av oktob e r var
det s p esie lt mye ringduer å se i
individer registrert i

området , Flere ganger ble over 100

løpet av korte besøk, Noen av dem rastet,

men de fleste trakk over i mindre flokker, 6/ 1 0 ble minst 1 8 0 ringduer obs ervert i løpe t av en time, Til samme tid trakk 800

stær øst-

over langs nordsid en av vannet. Skogdua bl e observert 5 ganger i
l øpet av høsten, med 10 individer 22/9 som det meste , Av mer spesie lle

- 11 ting kan nevnes en ung have11e 27/10 og en dvergdyk.ker som ble

sett både 28/10 og J/11.

Figur 2:

Isforhold i Skinnerf1o i 1979.

Med november satte kulden inn, og a1lerede etter 'n uke var det
meste av Skinnerf1o is1agt. Likevel. bl.e det gjort f1ere interessante
observasjoner denne måneden, Hest oppsiktsvekkende var utvi1somt
f1okken på 11 dvergsvaner som rastet i

vannet 4/11, Dagen før hadde

9 1aksender ligget der, og det var b1itt sett 4 ravner og en gråspett.
Små f1okker med grankorsnebb var en påminne1se om at

vinteren var

i anmarsj,
Hot s1utten av måneden kom en mi1dværsperiode s1ik at a11 isen
sme1tet igjen. Et par sangsvaner hadde ho1dt seg i vannet fra 28/10
til 4/ll, Nå

~om

en 1iten f1okk og s1o seg ned på nytt. De ble vær-

ende fra 1/12 og en uke fremover. Da de forlot området var antallet
oppe i

10 individer. Siste besøket for 1979 ble foretatt 9/12, Isen

hadde da lagt seg for godt, I kulden kunne en bare misunne de 6
gjessene som trakk sørover.
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Avifaunistisk oversikt for 1979
Totalt ble 123 forskjellige fuglearter observert i området l 1979. I denne systematiske oversikten følger en kort
. kommentar til hver enkelt av disse. Det må understrekes at
alle tall som benyttes bare må regnes som minimumstall.

om-

rådet er stort, og mange steder er vegetasjonen svært tett.
Mye kan bli oversett i

løpet av korte dagsbesøk. Særlig kan

registrering av rastende ender være vanskelig.
Dersom intet annet er oppgitt er observasjonene gjort i
Skinnerflo, fortrinnsvis i den vestre delen. For mer

uvanlig~

observasjoner er observatørenes signatur skrevet i parentes.
Unntak fra dette er observasjoner som er gjort av Sølve Tegner
og forfatteren. Se forøvrig siste side.

Dvergdykker (Tachy·baptes ruficollis)

Ett ind i vinterdrakt

ble observert 28/10 og 3/11.
Toppdykker (Podiceps cristatus)

Karakterfugl i Skinnerflo.

Minst 3 par hekket, trolig 4 . Samtlige reder ble tatt av
flommen omkring l/6, men ble raskt bygd opp igjen nærmere
land. Noen av disse ble muligens ødelagt da vannstanden
sank i begynnelsen av juli. Bare en unge vokste opp.
Første observasjon på våren var 19/ 4 med 3 ind. Største
antall 28/4 med 10+ ind. 6-8 ind ble sett gjennom hele
sommeren.
RØrdrum (Botaurus stellaris)
(Ø.L./P.O.)

Ett ind hørt v e d Ørmen 24/6.

(Behandles av LRSK)

Gråhegre (Ardea cinerea)

Bruker vannet som fiskeplass. Ob-

servert de fleste besøksdager mellom 31/3 og 1/9. Normalt
2-4 ind. Største antall var 7 ind den 7/6.
Canadagås ( Branta canadensis)

5 observasjoner på våren.

Enkeltindivid sett i Seutelven 3/4 og i Skinnerflo 17/ 4,
29/4 (A.D.) ,30/4 og 13/5.
Grågås/Sædgås
9/12.

(Anser anser/Anser fabalis)

6 ind trakk sørover

Knoppsvane (Cygnus olor)
2 par hekket i .skinnerflo, mens
2-3 par hekket i Seutelven. I Skinnerflo to~ flommen redene i begynnelsen av juni, og hekkingen ble oppgitt. I
Seutelven gikk det bedre, og flere unger kom på vannet.
Utover høsten ble Skinnerflo tildels benyttet som rasteplass. Enkeltobservasjoner av opptil 8 ind .
Sangsvane (Cygnus cygnus)
Bare ~n vårobservasjon idet ett
ind ble sett i Seutelven 3/4. På høsten ble et par sett i
Skinnerflo fra 28/10 til 4/11, og 6-10 ind rastet i vannet
fra l/12 til 7/12.
Dvergsvane (Cygnus bewickii)
Skinnerflo 4/11 (R . B.

11 voksne ind ble observert i

Gravand (Tadorna tadorna)
4 vårobservasjoner. Et par ble ~ett
13/5 og 19/5, ett ind 25/5 og 4 ind 2/6. Beitet gjerne på
strandenga på nordsiden av vannet .
Hekket vanlig både i Seutelven
Stokkand (Anas platyrhynchos)
og i Skinnerflo. Ble på våren ofte registrert i antall på
15-25 ind. Maksimum 12/4 med 40 ind . På ettersommeren og
høsten steg antallet rastende fugler jevnt til midten av
august da minst 70-80 fugler hadde tilhold i vannet. I
september, under første del av andejakten, sank antallet
drastisk. De fleste besøksdager ble bare 2-3 ender sett.
Utover oktober ble det imidlertid roligere og antallet
steg på nytt, med et maksimum 27/10 med 6 ind.
Krikkand (Anas crecca)
Hekket i Seutelven. 6 unger kom på
vannet. Første vårobservasjon 12/4 med 24 ind. Resten av
april normalt sett i antall på 20-30 ind. Maksimum 16/4
med 1?. ind. Utover forsommeren regelmessig, men i lite
antall. Svært fåtallig på hØsten (bare 5 obs.).
Brunnakke (Anas penelope)
5 vårobservasjoner i tidsrommet
16/4-1/5. 6 ind ble sett i6/4, mens resten av observasjonene dreier seg om par eller enkeltindivider. På
høsten ble ett ind sett 18/8 og 20/8.
Stjertand (Anas acuta)

Ett par observert 22/4. (H.F./A.D.)

Knekkand (Anas querquedula)
Skjeand (Anas clypeata)

En hann sett 28/4.

5 ind sett 29/4. (A.D . )

- 14 Taffeland (Aythya ferina)

2 hanner sett 22/4 (H.F./A.D.),

og en hann sett 16/8.
Toppand (Aythya fuligula)

Hekket muligens i Seutelven, idet

ett par hadde tilhold mellom KjØlberg bro og Onsøy st.
gjennom hekkesesongen (R.S). Ellers regelmessig, men fåtallig fra 16/4 til 10/11. Største antall var 1/5 med 8
ind.
Bergand (Aythya marila)

Ett par rastet i Skinnerflo 7/6.

Havelle (Clangula hyemalis)

En juv observert på kort hold i

Skinnerflo 27/10.
Kvinand (Bucephala clangula)

Vanlig under vårtrekket. Obser-

vert de fleste besøksdager mellom 31/3 og 25/5. størst ·
antall de to siste ukene av april med gjennomsnittlig
20-30 ..ind. Sparsom under. høsttrekket, men 1-3 ind registrert regelmessig i tidsrommet 16/8-2/12.
Laksand (Mergus merganeser)

Vanlig under vårtrekket. Obser-

vert nesten alle besøksdager mellom 31/3 og l/5. Flest
rastende fugler i 3. uke av april, da 10-15 ind holdt
til i vannet . Ellers 1-6 ind. Bare 2 observasjoner på
høsten: l ind 27/10 og 9 ind 3/11.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Bruker flittig Skinnerflo som

fiskeplass. Observert de fleste besøksdager mellom 16/4
og 7/9, dog bare €n gang i

juni. 1-3 ind samtidig.

(3

ind 24/5 og 18/8)
Vepsevåk (Pernis apivorus)

Ett ind sett 14/8.

HØnsehauk (Accipiter qentilis)

Parringsskrik hørt i hekke-

tiden (R .S .). Forøvrig e r enkeltindivider observert
17/4, 7/6, 15/9, 20/10.
Spurvehauk (Acc ipiter nisus)

3 observasjoner på høsten idet

enkeltidivider ble sett 15/9, 20/10, og 5/12.
Musvåk (Buteo buteo)

Enkeltindivider sett på trekk eller

streif 17/4, 7/6, 26/8 og 20/10.
Våk ubest.

Enkeltindivider sett 18/8 (Seutelven), 22/9 og

29/9.
Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Ett ind sett på flukt nordover

· 16/4. Tett forfulgt av 2 kråker.

(R.S. og G.S./S . T . ) .

- 15 En hunn sett i Seutelven 26/4

Sivhauk (Circus aeruqinosus)
(H.F.) og i

Skinnerflo 19/5.

Dvergfalk (Falco columbarius)

Ett ind sett 19/'4.

Tårnfalk ( Falco tinnunculus)

Enkeltindivider sett 28/4 og

22/9.
Falk ubest

Ett ind sett 30/9.

Fasan (Phasianus colchicus)

En hann observert henholdsvis

31/3 og 28/10.
Vannrikse (Rallus aquaticus)

Minst 3 forskjellige ind hørt

i hekketiden. Defleste observasjoner mellom Ørmen og HØyum . Også hØrt ved Skinnerflos Østre. -utlØp.
Myrrikse ·(Por zana porzana)
13/6 til 24/6.

Ett ind hørt ved Høyum bro fra

(O . P.S., Ø.L. og P.O.)

Sivhøne (Gallinula chloropus)

2 observasjoner i Skinnerflo:

2 juv 16/10 og ett ind 6/10. Sett og hørt ved KjØlberg
bro i hekketiden (R.S.). Dessuten ble ett ind

observert

i Seutelven 27/B (H.T.).
Sothøne (Fulica atra)

Vanlig hekkefugl i Seutelven og i sør-

lige deler av Skinnerflo. FØrste observasjon 12/4 med 4
ind. Siste observasjon 3/11 med ett ind .
Tjeld (Haematopus ostralequs)

Ett ind rastet 2/B sammen med

vipe og heilo.
Sandlo (Charadrius hiaticu1a)

3 observasjoner: 2 ind 13/5,

l ind 6/10 og 2 ind 7/10. Alle fuglene rastet pa mudderbankene på no rdsiden av Skinnerflo.
Dverglo (Charadrius dubius)
~ett

Ett par sett 17/5, og ett ind

19/5 og 25/5, rastende på mudderbankene .

Heilo (Pluvialis apricaria)

Rastet på jordene nedenfor Rek-

lingsholm i første halvdel av august. 20 ind 2/8, 16 ind
13/8 og l ind 16/8.
Vipe (Vanellus vane1lus)

Hekket. Svært vanlig under vårtrek-

ket . Første observasjon 31/3 med 11 ind, siden normalt
30-50 ind. Tallrik under høsttrekket. Rastet gjerne på
mudderområdene langs nordsiden eller på jordene nedenfor
Reklingholm. Antalle t rastende viper nådde et maksimum
6/10 med 260 ind. Et annet maksimum var det 13/8 med
150+ ind. Det meste av september hadde over 100 v iper
tilhold på mudderbankene .

- 16 Dvergsnipe (Calidris min~ta)
3 observasjoner pA høsten:
Ett ind 30/9 og 6 ind 6/10 og 7/10. Holdt seg p! mudderet.
Myrsnipe (Calidris alpina)
Ca 30 ind sett 4/10 (O.J.H.), og
5 ind sett 6/10 og 7/10. Alle på mudderbankene.
Brushane (Philomachus pugnax)
Opptrådte sparsomt i august:
5 ind 2/8, 4 ind 13/8, 5 ind 18/8 og 2 ind 20/8.
Rødstilk (Tringa totanus)
Flere par hekket trolig ved Skinnerflo. Forøvrig vanlig i tidsrommet 16/4 til 16/8. Relativt
lite antall. (Max 10-12 ind)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
3 ind sett 16/8 og 5 ind sett
18/8. Rastet langs nordsiden av vannet.
Skoqsnipe (Tringa ochropus)
3 observasjoner: l ind 21/6,
2 ind 24/6 (Seutelven) og 3 ind 18/8.
Grønnstilk tTringa glareola)
2 ind sett 12/4 (A.D./H.F.).
Dette må sies å være svært tidlig. Haftorn (1971) nevner
13/4 som tidligst kjente ankomst ved Oslof jorden .
Strandsnipe (Tringa hypoleucos)
Det er sannsynlig at arten
hekket i Seutelven. Et enslig par ble observert midt i
juni. Kans kje hekket den også i Skinnerflo. Forøvrig ble
stranssniper sett regeimessig fra 13/5 til 1/9. Største
antall var 10+ 25/5 og ca lO ind 18/8 .
Stors pove (Nurnenius arquata)
Bare 5 observasjoner: 2 ind 16/4
2 ind 28/4, l ind 17/5, l ind 22/9 og 2 ind 30/9 .
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fluktspill hØrt på 2
forsk j e llige steder i hekketiden . Arten ble først observert
22/4. Reste n av våren og sommeren vanlig i antall på 1- 4
ind. Langt mer tallrik på høsten . 18/8 rastet 80- 100 ind
på nordsiden av vannet. Et lite maksimum også i fØrste
del av oktober med 8- 17 ind .
Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus )

2 ind sett 20/10 (G.H.).

Hettemåke (Larus ridibundus)
Opptrådte t all rikt i april.
Flere hundre holdt seg omkring vann et . 16/4 ble 580 ind
opptalt (A.D./H.F.) . Sett i varierende antall utover sommeren og hØsten frem til 30/9. Fl okker på oppti l 70-80
fugler. Ikke tegn til hekking i 19 79.
Sildemåke (Larus fuscus )
Vanlig streiffugl i område t . Observert de fleste besøksdager fra begynnelsen av april til

- 17 begynnelsen av september. PA våren og. forsommeren gjerne
i antall pA 20-30 (36+ ind 16/4). Noe mer sparsom p!
hØsten.
Gråmåke (Larus argentatus)

Vanlig streiffugl p! våren og

sommeren. Observert de fleste besøksdager, gjerne 5-10
ind. Størst antall i april (37 ind 12/4 og 48+ 16/4).
Bare 2 observasjoner på høsten.
Svartbak (Larus marinus)

Observert de fleste besøksdager i

april, mai og juni, men i

lite antall. Sjelden mer enn

5-6 ind. Ingen observasjoner på høsten.
Fiskemåke (Larus canus)

Vanli g streiffugl hele året. Svært

varierende i antall , men ingen markerte sesongmessige
svingninger. Enkelte ganger har det vært opptil 70-80
fugler i området. Det normale har imidlertid vært 5-15
fugler.
Makrellterne (Sterna hirundo) Observert så godt som samtlige
besøksdager mellom 13/5 og 22/9. Gjennomsnittlig ca 15
ind. Ingen tegn til hekking .
Ringdue (Columba palumbus)

Territorialflukt sett i hekke-

tiden. Opptrådte vanlig i tidsrommet 31/3 til 28/10. 120+
ind i

~n

flokk 31/3. Resten

av våren ble gjennomsnitt-

lig 7-8 ind observert hver besøksdag. Større antall under
høsttrekket, normalt 20-40 ind hver dag. Størst trekkintensitet i slutten av september og i begynnelsen av
oktober: 60+ ind 16/9, 100+ ind 29/9 , 180+ ind 6/10 og
100 ind 7/ 10.
Skogdue (Columba oenas)

En observasjon på våren og 5 obser-

vasjoner på høsten . Maksimum 22/9 med 10 ind . Ellers 1-3
ind.
GjØk (Cuculus canorus)

Ett i nd ble sett 20/8.

Jordugle (Asio flarnmeus)

Ett ind sett nederst i Seutel ven

26/4 (H . F.) .
Tårnseiler (Aous apus)
Observert daglig i tidsrommet 19/5
til 7/9. Tallrik langs Seutelven. 180-200 ind opptalt
16/6.
Grønnspett (Picus viridis)

Den vanligste av spettene omkring

Skinnerflo. Sett hele året. Tilsammen 11 observasjoner,
1-2 ind hver gang.

-

Gråsoett (Picus canus)

!Ø -

En hann sett ved Kråkeslottet 3/11 .

(Behandles av LRSK) .
Sparsom fra begynnelsen av

Svartspett (Dryocopus martius)

juni til september. Tilsammen 6 observasjoner. Enkeltindivider unntatt 6 . og 7. september da 2 ind ble observert samtidig .
Flagqsoett (Dendrocopos major)

Sparsom hele året. Tilsammen

7 observasjoner av enkeltindivider.
Dvergspett (Dendrocopos minor)

Hekket ved Seutelven. Reir

med unger 20/6. Enkeltindivider o bservert ved Skinnerflo
15/9, 16/9 og 22/9.
Sandsvale (Riparia riparia)

Sett omtrent daglig i perioden

17/5til 16/9. I hekketiden ble fØlgende konsentrasjoner
notert: 8/6 30-40 ind ved Skinnerflos østre utløp, 16/6
40+ ind langs Seutelven og 21/6 15-20 ind i den sørvestre
delen av Skinnerflo. På høs ten var antallet størst i
midten av august da over 80 sandsvaler drev insektjakt
over Skinnerflo.
Låves vale (Hirundo rustica)

Sett så godt som daglig i peri-

oden 13/5 til 16/9. Vanlig i hekketiden. Sett i størst
antall de to siste ukene av august med 40-50 ind.
Taksvale (Delichon urbi ca)

Observert i perioden 17/5 til

20/8. Vanlig i hekketiden. Ca 40 ind langs Seutelven
16/6 og 30-40 ind ved Skinnerflo 21/6.
Tre lerke (Lullula arborea)

Ett ind observert 24/5 (H . T.)

Sanglerke (Alauda arvensis)

Første gang sett ll/3 med 30+

'
ind. Van lig hekkefugl
i området .

Trepiplerke (Anthus trivialis)

Hørt syngende to forskjellige

steder i hekketiden. På høsten sparsom i tiden 16 /8 til
29/9. Maksimum 15/9 med 4-5 ind.
Heip iplerke (Anthus pratensis)

Bare 3 observasjoner på vår-

en, mect 18-20 ind 30/4 som det meste. På høs ten vanlig i
tidet 15/9 til 27/10 . Gjennomsnittelig ca 20 ind. Maksimum 15/9 med 40-50 ind . Liker seg i strandvegetasjonen.
Gulerle (Motacilla flava flava)

Hekket trolig ved Ørmen idet
et engstelig par ble sett ved flere anledninger. Arten ble

observert flere steder langs Seutelven i hekketiden. På

-

L~

-

høsten opptrådte gulerla sparsomt, vanligst fra 2/8 til
20/8. størst antall 14/8 med ca 10 ind.
Linerle (Motacilla alba)

Vanlig hekkefugl. Sett i tiden 12/4

til 16/9.
Tornskate (Lanius collurio)

Sett to forskjellige steder i

hekketiden. I tillegg ble ett par med 2 flyvedyktige unger
sett ved Skinnerflo 25/7. Alt i alt

sparsom i

tiden 15/5

til 16/8.
Varsler (Lanius excubitor)

Ett ind observert nederst i Seut-

elven 22/4 og 26/4 .(H.F.).
Stær ( Sturnus vulgaris)

Vanlig hekkefugl. Sett fra 12/4

til 28/10. Opptrådte i september i

antall på opptil 800

ind.
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)

Sparsom på høsten . 6

observasjoner. opptil 3 inn.
Skjære (Pica pica)

Relativt sparsom hele året. Opptil 20

ind.
5 observasjoner sommer og høst. Opp-

Kaie (Corvus monedula)
til 5 ind.
Kråke (Corvus corone)

Tallrik så lenge vannet er åpent.

Rundt de vestre delene av Skinnerflo ofte i antall på
100-200. Hyppig omkring limfabrikken .
Ravn (Corvus corax)

4 ind observert 3/11.

Jernspurv (Prunella modularis)

Ett ind observert l/5 (A.D.).

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

HØrt syngende p& to

fo=skjellige steder i Seutelven: l ind 14/6 og 2 ind
16/6.
Myrsanger (Acrocephalus palustris)

Ett par hekket i Seut-

elven. Kullet ble fullagt ca 24/6. Dessverre ble hekkingen avbrutt, av ukjent grunn. Dette er første sikre
hekkefunn i Østfold.

(G.S. m. fl.)

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

(Behandles av NNSK)

Tallrik hekkefugl i

Seutelven og deler av Skinnerflo. Observert fra 25/5
og helt til 29/9. Under e n opptelling så sent som 1 6/6
ble ca 70 syngende fugler registrert langs Seutelven mellom Ørmen og KjØlberg bro. Antall hekkende par i h ele området er trolig det flerdobbelte.

-

~u

Hagesanger (Sylvia borin)

-

Bare observert i juni, men var da

vanlig både ved Skinnerflo og langs Seutelven. 16/6 ble
lO syngende ind registrert langs Seutelven mellom Ørmen
og Kjølberg bro.
Munk (Sylvia atricapilla)

Bare 2 observasjoner: Ett syngende

ind 16/6 (Seutelven) og i hunn 25/7.
Tornsanger (Sylvia commun is)
1/9, men i

Regelmessig i tiden 25/5 til

l ite antall. Flere par har trolig hekket idet

den ble hørt syngende på 6-7 forskjellige steder i hekketiden.
MØller (Sylvia curruca)
14/6, 15/9 og 16/9.

Enkeltindivider observert 19/5,

LØvsanger (Phylloscopus trochilus)

Vanlig hekkefugl. Obser-

vert mellom 19/5 og 15/9.
Fuglekonge .(Regulus requlus) Tilsammen 7 observasjoner, de
f leste på

høste~.

l-3 ind hver gang.

Hagefluesnapper (Ficedula hypoleuca)

Hekket. Regelmessig i

tiden 24/5 til 21/6.
Grå fluesnapper (Huscicapa striata)

4 observasjoner: l ind

7/6, 2 ind 8/6, 2 ind 16/8 og l ind l/9.
Buskskvett (Saxicola rubetra)

Hekket. Relativt vanlig i

tiden 17/5 til 21/6.
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)

Hekket. Regelmessig i tiden

28/4 til 7/10. Opptil lO ind.
Rødstrupe (Erithacus rubecula)

Bare 3. observasjoner på våren.

På hmsten relativt vanlig i tiden 25/7 til 30/9. Opptil
6-7 ind.
Gråtrost (Turdus pilaris)

Vanlig fra slutten av mars til be-

gynnelsen av november. På våren sjelden over 4-5 ind.
StØrre antall på høsten, f.eks. 80 ind 16/8, 30 ind 22/9,
70+ ind 27/10 og 80+ ind 28/10.
Svarttrost (Turdus merula)

Regelmessig fra l/5 til 20/10.

(Manglet på etterso1nmeren.) Sparsom: l-3 ind.
Rødvingetrost (Turdus iliacus)

3 observasjoner på høsten:

7 ind 30/9, 2+ ind 6/10 og lO ind 20/10.
LØvmeis
i

(Parus palustris)
Relativt vanlig hele året. Kan sees
antall på opptil 8-10.

- 21 Granmeis (Parus montanus)

Vanlig hele året.
E~keltindi v ider

Toppmeis (Parus cristatus)

obseLvert 4/6 og

14/6.
Svartmeis (Parus ater)

Bare

~n

observasjon på våren. Vanlig

på høsten. En flokk på minst 20 ind ble sett 16/9.
Blåmeis (Parus caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)

Vanlig heie året.
Svært vanlig hele året .

Spettmeis (Sitta europaea)

Sparsom i tidsrommet 1/5 til 7/12.

7 observasjoner. Maksimum 8/6 med 5+ ind .
3 observasjoner: 4 ind 7/6,

Trekryper (Certhia familiaris)
l ind 2/8 og 2 ind 27/10.
Gråspurv (Passer domesticus)

Vanlig ved Enebekk og Ørmen

landhandel, trolig også på flere av gårdene i området.
Pilfink (Passer montanus)

2 observasjoner: 2 ind 21/6 og

i ind 6/10.
Bokfink (Fringilla coelebs)
Svært vanlig fra 12/4 til 30/9.
På høsten var antallet størst i midten av september med
opptil 50-60 ind.
BjØrkefink (Fringil la montifringilla)

Bare sett på høsten,

mel lom 1/9 og 7/10. De t o siste ukene av september i antall på 50-70.
Grønnfink (Carduelis chloris)

Trolig hekket. Vanli g hele

året. størst antall 22/9 med 50-60 ind.
Grønnsisik (Carduelis spinus)

Hekket sannsynlig idet ett par

ble sett gjennom hele hekketiden på samme sted . Vanlig
hele året, men i lite antall på sommere n, 1-5 ind . Hyppig fra september. Ofte flokker på 50-60 ind. Størst antall 29/9 med 100+ ind.
Tornirisk (Acanthis cannabina)

Hekket. Regelmessig i tiden

16/4 til 15/9. Lite antall. Maksimum 15/9 med 8-10 ind.
Gråsisk (Acanthis flammea)

40 ind sett 29/9.

Grankorsnebb (Loxia c urvirostra)

2 observasjoner: 12-15 ind

3/11 og 6 ind 10/1 1.
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

2 observasjoner på våren. Regel-

messig på høsten. Lite antall. Maksimum 28/10 med 10 ind.
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Gulspurv (Emberiza citrinella)
Hekket. Vanlig hele året. P!
høsten i flokker på opptil 50-60 ind .
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Tallrik hekkefugl i Seutelven og deler av Skinnerflo . Under en opptelling så sent
som 16/ 6 ble 55 syngende hanner registrert mellom Ørmen
og KjØlberg bro .

xxxxxxxxxxxxxx
Utelatt fra listen er trane. IfØlge to gårdbrukere ble et par
sett på ' jordene i slutten av mai .
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Lirt om

våtmarksverdi

Det er som våtmark at Skinnerflo og Seutelven har verdi
for fuglelivet. Enkelte deler av vassdraget skiller seg ut som
spesielt viktige . Dette gjelder hele det vestre partiet av
Skinnerflo, samt flere lange strekninger av Seutelven.
Vestre Skinnerflo:

Området har stor betydning både som

hekkeplass og som rasteplass unde r tre kket. Av rugefugler i
1979 kan nevnes J-4 par toppdykker og 2 par knoppsvane. Stokkand og sothøne hekker i størr e antall, og tidligere har ogs å
hekkende toppand og sivhøne blitt konstantert. Alle disse artene
er knyttet til tett og frodig vannvegetasj on . Fig. nr. 5 angir
grovt de viktigste hekkeområdene.
For året som gikk er det også sannsynlig a t arter som
vannrikse, enkeltbekkasin, strandsnipe og rødstilk hekket ved
vannet. Rørsanger og sivspurv er tallrike beboere av takrørsk ogene . Rundt Skinnerflo finnes dessuten en rekke fuglearter
som har en mer sekundær tilknytning til vannet, f. eks. gulerle.
Slik som det er idag

v~rker

det som om menne skelig ferdsel

ikke er noe særlig problem for hekkefuglene. Det er sjelden
båter på vannet, og langs kant ene går det lit e folk. St øy fra
riksveien og jernbanen synes ikke å sjenere fuglene i nevneverdig grad. Selv om altså ferdselen ikke er noen trus e! slik
som situasjonen er idag må det unde r streke s at den lett kan bli
det dersom båttrafikken skull e øke. Flere av fuglene i området
er meget sårbare for for styrrelser.
Vanskeligheter av en noe spesiell karakter har imidlertid
toppdykkerne og knoppsvanene. Den årlige flommen som kommer sent
på våren har det med å ødelegge redene deres slik at hekkeresultatet blir magert. I år gjenoppbygde toppdykkerne redene sine
nærmere land, men da oppsto nye problemer idet vannstanden sank.
Hvorvidt de andre vannfuglene også lider under den veks lende
vanns tanden er ukjent. Dersom det hadde vært gjennomstrømning

24i Seutelva er det mulig at problemene hadde vært mindre.
Som rasteplass under trekket har Skinnerflo stor verdi
både for ender og vadefug1er. Blant endene er det stokkand,
krikkand, toppand, kvinand og laksand som er hyppigst på besøk. I år har antallet rastende ender vært relativt beskjedent
{se avifaunistisk oversikt for 1979), men fra tid1igere år kan
nevnes ta11 som )65 stokkand, JOO krikkand og 87 laksand. At
he1e 21 u1ike andefug1er er registrert i vannet forte1ler også
1itt om hvilken ti1trekkende virkning området har.
Bortsett fra stokkand, som var vanligst i august, var det
i år på vårparten at f1est
rastende ender ble obser••

vert. Noe av årsaken ti1
dette finner en i andejakten. Se1v

-~m

lt

"

den drives

temmelig begrenset, influ-

,.

erer den sterkt på endene,
og områdets verdi under
høsttrekket forringes i

••

vesentlig grad. Figuren
over stokkendenes opptreden

••

i høstmånedene kan visuali-

:u

..

sere dette.
Blant vadefuglene er
utvilsomt vipa den vanligste
i trekktiden. Den liker å
beite på jordene nedtil

Figur ):

vannet, og når mudderbankene

Skinnerf1o 1979. Maks. an-

er synlige samles den der i

•tal1 rastende individer

store mengder. Mer enn 100

pr. 1/2 måned.

individer ble

Stokkender i

sett gjennom

det meste av september, og i begynnelsen av oktober ble hele
260 rastende viper observert. Ellers er enke1tbekkasinen vanlig.
Det samme gje1der de fleste

01

Tringa"-artene. På høsten er heilo

og brushøns regelmessige.
Akkurat som vannstanden hadde betydning for hekkende vannfugler, har den også noe å si for enke1te vadere under trekket.
Ved lav vannstand er større mudderbanker blottlagt på nordsiden
av Skinnerflo. Her raster sand1o og dverg1o, samt småvadere som
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Vannstandsvariasjoner i Skinnerflo i 1979. Skjematisk
fremstilt.

myrsnipe og dvergsnipe. Vannstanden er med andre ord avgjørende
for om disse artene skal besøke området eller ei. Høsten -79 ble
ikke mudderbankene synlige før midt i september, da vadertrekket
allerede var på retur.
Fig. nr. 5 og 6 angir de viktigste rasteplasser for ender
og vadere. Kartene er bare ment som veiledning, og må ikke betraktes som fullstendige. Den østre delen av vannet er dårlig
undersøkt.
Til sist når det gjelder Skinnerflo bør det også nevnes at
vannet fungerer som jaktområde for gråhegre og fiskeørn. Gjennom
hele sommerhalvåret søker de hit for å finne føde. I 1979 var
maksimumstallene for de respektive artene henholdsvis 7- og J
individer.
Seutelv en:

Kjennskapen til Seutelven er dårligere enn til

Skinnerflo. Området er mindre oversiktlig, og her skal bare kort
skrives litt om hvilke fugler som holder til langs elven i
hekketiden.
Stokkand og sothøne er svært vanlige i hele området. På
strekningen mellom Høyum og Kjølberg hvor det er relativt mye
åpent vann, hekker 2-J knoppsvanepar, og her observeres ofte
krikkand, toppand og sivhøne. Trolig hekker også strandsnipe .
Øverst i elven, på den overvokste strekningen nord for Høyum, har
vannrikse fast tilhold, og myrrikse er også hørt.
Blant spurvefuglene er rørsanger

og sivspurv tallrike helt

sør til Ørebekk. Sivsangeren er mer uvanlig, men kan gjerne
høres syngende 2-J steder. Den sjeldne myrsangeren er observert
flere år, og ble i 1979 funnet hekkende nord for Skåra. Gulerla
o pptrer sparsomt langs elven.
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Hva er så framtidsutsiktene for Skinnerflo og Seutelven?
Vil det være et like rikt fugleliv i området om 20 år? I det
siste har det vært mye debatt om hva som skal skje med vassdraget. Ulike interessegrupper har lansert en rekke forslag,
mer eller mindre seriøse. Fra bunken kan nevnes: 2000 meter
lang robane fra Ørebekk til Skåra, rørlegging av elven for å
nydyrke mark og graving av kanal sljk at båttrafikk kan nå opp
til Skinnerflo.
Det har også vært foreslått å frede deler av området, samt
å grave en smal renne i Seutelven for på nytt å oppnå gjennomstrømning. En. slik løsning vil bevare både fugleliv og vannvegetasjon, og det vil kunne redusere den raske gjengroingen av vassdraget.
Mens det ennå diskuteres hva som skal gjøres er det svært
viktig at det samles så mye materiale om fuglelivet i området
som mulig. En gener e ll rapport er under utarbeidelse, og det oppfordres til alle som sitter inne med observasjoner at de sender
dem inn. Alt vil bli hjertelig mottatt, enten det er av ny eller
eldre dato .

GEIR STENMARK
BREKKEFARET J4
1620 GRESSVIK
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Viktigste hekkeområde for toppdykker, knoppsvane, stokkand og sothøne
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rasteplass for enkeltbekkasin og "Tringa"-arter
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sandlo, dverglo, myrsnipe og dvergsnipe
vipe {på sørsiden også for heilo og brus hane)

Stiplet linje angir grense :for mudderområder ved lav vanns tan~.

Skinnerflo
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Oversikt over fuglearter som er registrer·t i Skinner:flo og
Seutelven fram til 1/1 - 1980.
Tilsammen er 159 arter observert i området; Dett er bare ment å
være en kort oversikt over disse, Listen er i hovedsak bygget på
en oversikt utarbeidet :for NIVA av Erik Sandersen, og må sees som
en videreføring av denne. 21 nye arter er kommet til.
Storlom (Gavia arctica)

Spurvehauk (A. nisus)

Dvergdykker (Tachybaptes
ruficollis)

Fjellvåk (Buteo lagopus)
Musvåk (B. buteo)

Toppdykker (Podiceps cristatus)
Rørdrum (Botaurus stellaris)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Stork (Ciconia ciconia)
Canadagås (Branta canadensis)
Grågås (Anser anser)
Sædgås (A. fabalis)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sangsvane (c. cygnus)
Dvergsvane(c. bewickii)
Gravand (Tadorna tadorna)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Krikkand (A, crecca)
Brunnakke(A. penelope)
Stjertand (A. acuta)

Kongeørn (Aquila chrysae tos)
Myrhauk (Circus cyaneus)
Sivhauk (C, aeruginosus)
Dvergfalk (Falco columbari us)
Tårnfalk (F• tinnunculus)
Orrfugl (Lyrurus tetrix)
Fasan (Phasianus colchicus)
Vaktel (Coturnix coturnix)
Trane (Grus grus)
Vannrikse (Rallus aquaticus)
Myrrikse (Porzana porzana)
Åker·rikse (C rex c rex)
Sivhøne (Gallinula chloropus)
Sothøne (Fulica atra)

Knekkand (A. querquedula)

Tjeld (Haemat opus ostralegus)
Sandlo (Chara drius hiaticula)

Skjeand (A. clypeata)
Taffeland (Aythya ferina)

Dverglo

Toppand (A. fuligula)
Bergand (A. marila)
Havelle (Clang ula hyemalis)
Kvinand (Bucephala ~langula)
Lappfi skand (Mergus a lbellus)
Siland (M. serrator)
Laksand (M. merganeser)
Fiskeørn ( Pandion haliaetus)
Vepsevåk (Pernis apivorus)
Hønsehauk (Accipiter gentilis)

(c.

dubius)

Heilo (Pluvialis apricaria)
Vipe (Vanellus vanellus)
Dvergsnipe (Calidris minuta)
Myrsnipe (c . alpina)
Brushane (Philomachus pugnax)
Sotsnipe (Tringa erythropus)
Rødstilk (T. totanus)
Gluttsnipe (T. nebularia)
Skogsnipe (T . ochropus)
Grønnstilk (T. glareola)
Strandsnipe (T. hypoleucos)

-

Storspove (Numenius arquata)
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Gulerle (Motacilla flava flava)

Småspove {N . phaeopus)

Linerle (M. alba)

Rugde (Scolopax rusticola)

Tornskate (Lanius collurio)
Varsler (L. excubitor) ·

Enkeltbekkasin {Gallinago
gallinago)
Dobbeltbekkasin (G, media)
Kvartbekkasin {L~~ocryptes
mJ..nJ..musJ
Hettemåke (Larus ridibundus)

-Stær (Sturnus vulgaris)
Nøtteskrike (Garrulus
glandarius)
Skjære · (Pica pica)

Sildemåke (L, fuscus)

Nøttekråke {Nucifraga
caryocatactes)

Gråmåke (L, argentatus)

Kaie {Corvus monedula)

Svartbak (L,marinus)

Kornkråke

Fiskemåke (L, canus)

Kråke

(c.

(c.

frugilegus)

corone)

Makrellterne (Sterna hirundo)

Ravn (c, corax)

Ringdue (Colurnba palumbus)

Sidensvans (Bombycilla garrulus)

Skogdue (C. oenas)

Gjerdesmett (Troglodytes
troglodytes)

Tyrkerdue {Str-~ptopelia
decaocto)
Gjøk (Cuculus canorus)
Hornugle {Asio otus) ·
Jordugle {A. flammeus)

Jernspurv (Prunella modularis)
Sivsanger (Acrocephalus
schoenobaenus)
Myrsanger (A, palustris)

Perleugle (Aegolius funereus)

Rørsanger (A, scirpaceus)

Spurveugle {Glaucidium
passerinum)

Hagesanger (Sylvia borin)

Kattugle ~Strix aluco)

Tornsanger (S, communis)

Nattravn (Caprimulgus
europaeus)

Munk (s, atricapilla)
M·ø ller (s, curruca)

Tårnseiler (Apus apus)

Løvsanger {Phylloscopus
trochilus)

Vendehals (Jynx torquilla)

Bøksanger (P, sibilatrix)

Fuglekonge (Regulus regulus)
Hagefluesnapper
(Ficedula
Gråspett (P, canus)
hypoleuca)
Svartspett {Dryocopus martius)
Grå fluesnapper (Muscica?a
Flaggspett {Dendrocopos major)
stria ta)
Dvergspett (D, minor)
Buskskvett (saxicola rubetra)
Sandsvale {Riparia riparia)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Grønnspett {Picus viridis)

Låvesvale {Hirundo rustica)
Taksvale (Delichon urbi ca )

Rødstjert (Phoenicurus
phoenidurus)

Trelerke {Lullula arborea)

Rødstrupe (Erithacus rubecula)

S~ngl erke {Alauda arvensis)

Blåstrupe (Luscinia svecica)

Tre piplerke {Anthus trivialis) Gråtrost (Turdus pilaris)
Ringtrost (T , torquatus)
Heipiplerke (A, pratensis)

- 31 Svarttrost (Turdus merula)

Bokfink (Fringilla coelebs)

Rødvingetrost (T. iliacus)

Bjørkefink (F. mont.ifringilla)

Måltrost (T. philomelos)

Grønnfink (Carduelis chloris)

Duetrost (T. viscivorus)

Grønnsisik

Løvmeis (Parus palustris)

Stillits

(c~

(c.

spinus)

carduel i s)

Granmeis (P. montanus)

Bergirisk (Acanthis flavirostris)

Toppmeis (P. cristatus)

Tornirisk (A. cannabina)

Svartmeis (P. ater)
Blåmeis (P. caeruleus)

Gråsisik (A. flammea)
Gra.nkorsne bb ( Loxia
curvirostra)

Kjøttmeis (P. major)
Spettmeis (Sitta europea)
Trekryper (Certhia familiaris)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (P. montanus)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Sivspurv (E. schoeni c lus}
Snøspurv (Plectrophenax
nivalis)

', .
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Observatører, litteratur
En rekke personer i distriktet har bidratt med observasjoner fra 1979. Dette har vært et verdifullt tilskudd til de
registreringene som er gjort av sølve Tegn~r og forfatteren.
En stor takk til alle bidragsytere!

Observatører i 1979:

Rune Botnermyr (R.B.)
Arve Dyresen (A.D.)
Harald Frantzen (H.F . )
Ole JØrgen Hanssen (O . J.H.)
Geir Hardeng (G.H.)
Øivind L&gbu (Ø.L.)
Petter Osbak (P.O.)
Tone Røed (T.R.)
Ole Petter Skallebakke (O.P.S.)
Geir Stenmark (~.S.)
Rolf -sørensen (R.S.)
Sølve Tegn~r (S.T.)
Helqe Tendal (H.T . )
Ar~e Thelin 1A.T.)

Eldre opplysninger fra fØlgende personer er benyttet: Eivind
Ansmo, Rune Botnermyr, To.r SØrlie, Helge Tendal og Arne Thelin.
En spesiell takk til Ole ~Ørgen Hanssen som har kommet med
gode r!d under arbeidet med rapporten.

Litteraturt
Grande, M., Rørølett, B. og Kolstad,

s. 1978 t

Undersøkelse av Seutelva 1 Østfold. 1975 - 1911 (O - 44/75)
Norsk Institutt !or Vannforskning (NIVA), Oslo .
Haftorn,

s.

1971t

Norges Fugler,

Universitetsforlaget, Oslo .

ØSTFOLD-NATUR
er en rapport-serie som distribueres av Norsk Ornitologisk
Forening avdeling Østfold.

Serien dekker emnene ornitologi.

zoologi, botanikk, geologi .og naturvern. hvor en vesentlig del
av stoffet er hentet fra Østfold.

Rapportene utkommer uregel-

messig.
Til publikum ,
Alle rapporter utgitt i Østfold-Natur (se 2. omslagsside) kan
kjøpes enkeltvis-fra:

Østfold-Natur, postboks 1145, 1601 Fred-

rikstad, Rapporten oversendes sammen med poetgirotallong pålydende rapportene kostende + porto, Rapportene kan ogeå
kjøpes på møter i lokallag og fylkesavdeling av NOF i Østfold.
Skoler, biblioteker, foreninger og andre institusjoner eller
privatpersoner kan abonnere på rapportserien.

Man vil da auto-

matisk få tilsendt rapportene etter som de utkommer, etter samme betalingsmøneter som nevnt ovenfor,
Til forfattere,
Rapporter som skal trykkes i Østfold-Natur må sendes ansvarlig
redaktør for gjennomlesing,

Rapporter omhandlende ornitologi og

naturvern kan utgis av NOF avdeling Østfold, som da betaler rapportens kostende,
en,

Andre rapporter må normalt betales av utgiver-

I de tilfeller der NOF avdeling Østfold står som distributør

av rapporten, vil foreningen kjøpe opp et visst antall rapporter
til abonnenter for

8~

av ordinær salgssum.

Rapporter som utgis av NOF avdeling
for foreningens regning,

stfold vil bli trykket

Forfatterne på da påse følgender

- Manuset skal være skrevet på A-4 ark med 2 cm, marg på hver side
- Det skal kun være skrevet på den ene siden av arket, med dobbelt linjeavstand,
- Det må benyttes elektrisk skrivemaskin med engangsbånd
- Alle bilder må være skarpe og med gud kontrast
- Forfatteren må setv sette sammen rapportene.
Ansvarlig redaktørr

Ole Jørgen Hanssen, Utsikten 11, 1600 Pr.stad

NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
er f7lkeeavdeling av Norsk Ornitologisk Porening, en landsomfattende organisasjon for fUgle- og naturinteresserte personer.
Poreningen arbeider for l øke interessen for fuglelivet i Østfold
og for vern av naturen og rike tugleomrlder spesielt. fOreningen har aktive lokallag i Moes, lredrlkstad og Halden, som arrangerer meter og ekskursjoner ca. 1 gang i mlneden.
Poreningen utgir tidsskriftet "Østfold-Ornitologen", som medleamene mottar gratie 3 ganger i lret. Bladet inneholder stoff
om fuglelivet i Østfold, om fredede og ikke-fredede fUgleomrlder
og annet naturvernstoff.

Innholdet burde ha appell til alle

katesorier naturinteresserte. Medlemsskap i foreningen koster
kr. 25,- og kan betales til postgirokonto 3 47 29 90.

NORSK ORNITOLOGISK FORENING
utgir tidsskriftene "Vlr l'uglefauna" som er et popularvi tenskap...
lig tidsskrift for aedleamene i foreningen, og et vitenskapelig
tidsskrift "fauna Rorwegica - Cinclus" som det ml abonneres
~rskilt pl.
Medlemsekap i NOP koster kr. 50 for personer over
18 lr og kr. 25 for ungdom under 18 lr.

Pengene sendes ti11

Rorsk Ornitologisk FOrening, Zool. Inst., RLH, Rosenborg,
7000 1'rondbeim, postgirokonto 5 æ 15 75.
Var med l støtte arbeidet for fUglevern i Norge!

Di stri bu ert av
NORsK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.

