FORORD
I forbindelse med mitt hovedfagsstudium i økologi ved Universitetet
i Oslo, undersøkte jeg nøye noen vann i Trømborgfjella i 1979. Samtidig foretok jeg en grov registrering av plante- og dyrelivet i
Fjellaonrådet. Totalt ble 20 dager benyttet til arbeidet. På en
tredjedel av turene deltok Raymond Herland,Slitu, hvis hjelp har
vært uvurderlig. I tillegg har Torer Garseg,Askim, Per Kristiansen,
Hysen, Johnny Steen,Eidsberg og min kone Brit Helen Bj.Haga, vært
med i felt.
Denne rapporten bygger også for en stor del på innsamlede opplysninger. Med sine store biologiske kunnskaper om området, har Per
Kristiansen, Øivind Høitomt,Hærland, Kai Nikolaisen,Tromborg og
Hans Kristian Øiestad, Trømborg, vært hovedbidragsyterne. Hen også
Jan-Erik Almark,Mysen, Eyvind Bentsen,Trømborg, Horten Eikeland,
Trondheim {tidl.Hysen), Torer Garseg, Anders Haneborg,Lundeby,
Vidar Hansen,Mysen, Ole Homstvedt,Hysen, Hans Otto Kjær,Hærland,
Johan Løken,Hærland, Kjell Arnbjørn Hysen,Mysen, Øivind Ness, Trøgstad, Asbjørn Rakstad,Hærland, Odd Valin,Hærland og Johan Volden,
Eidsberg, har bidratt med opplysninger.
Eidsberg kommune bevilget kr. 3000,- til innkjøp av nødvendig utstyr i forbindelse med arbeidet.Torer Garseg og Anders Haneborg lo t
meg vederlagsfritt kjøre bil på veiene i Fjella. Geir Hardeng,Oslo,
har kommentert deler av utredninge n.
Til alle personer som har hjulpet meg
kommune rettes en stor takk.

arbeidet og til Eidsberg

Rapporten er langtfra fullstendig, og jeg er takknemmelig for A
høre fra folk som har ytterligere opplysninger om plante- og dyrelivet i område t.
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l: INNlEDNING
Trømborgfjella har alltid virket forlokkende på friluftsfolk og naturelskere i Indre Østfold. Om vinteren befinner hundrevis av mennesker seg
på ski i området. Om våren og utpå sommeren er her tilhold av turgåere,
orienteringsløpere, sporstfiskere, ornitologer m.m. I første rekke legger
sportsjegere, bærplukkere og soppsankere veien inn i Fjella om hosten.
Hva er det som virker så forlokkende på oss?-- Kanskje Trømborgfjella
innehar kvaliteter og verdier som vi har bruk for mer enn noengang
tidligere, kvaliteter og verdier som det er vanskelig å måle betydningen av? -- For hvor meget betyr det å se snøkrystallene på tn2rne
glitre i sollyset en vakker vinterdag? -- Hva er prisen på å ligge i ei
barhytte mens orrhanene buldrer og slåss få meter fra oss? -- Hvor
verdifull er opplevelsen av ro i sinnet mens vi sitter ved et stille
skogsvann og prøver fiskelykken? -- Hva kan erstatte spenningen i å
liste seg inn på et dyr og få lære noe om dets adferd? -- Hvordan kan
vi måle opplevelsen av å skue utover store tepper med bugnende blåbær
og tyttebær? -- Slike verdier kan ikke beskrives faglig eller angis i
kroner og øre. For ved verdsettelse av naturopplevelser nytter det ikke
med van lige mål, og om vi forsøker , kommer vi sørgelig til kort • .. • . • .•
Denne rapporten prøver å beskrive noen av de verdiene som er knyttet
til Trømborgfjella. Først gis en kortfattet geologisk, naturgeografisk
og klimati sk beskrivelse av området . Dernest følger en plantesosiologisk omtale og en behandling av noen plantegeografiske trekk. All kunnskapen om plantene er etterpå samlet i en artsliste. Omtalen av dyrelivet starter med en redegjørelse av dyregeografien og fugl eartenes
tilhold i ulike miljøer. Skogsfuglbestanden i Trømborgfjella presenteres
spesielt, og derpå følger en dyrearts li ste. Til slutt oppgis anvendt
litteratur.
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2: GEOLOGISK, NATURGEOGRAFISK OG KLIMATISK BESKRIVELSE
Trømborgfjella sørøst i Eidsberg kommune utgjør ca. 45 k~2 • hvorav ca.
2
16 km er sikret til friluftsformål ved servitutt på eiendommen Svarverud. Tremborgfjella begrenses i nord avE-lB, i øst i kommunegrensen
til Marker over Nordre og Søndre Stange Varder og til Langgard. I vest
går grensen i en rett linje 100 m fra vestbredden av Langgard og Krokvannet. Fra Krokvannet går grensen i en rett linje til Dalehegda og
dernest østover mot Sanderhøgda. Derfra i rett linje mot nordøst over
veikryss mellom fylkesvei B-702 og gårdsvei ved Østbydalen, og dernest
fram til E-18 ved Lundebyvannet (Fylkesmannen i Østfold 1973).
Fjellgrunnen i området består vesentlig av kiselrike, sure og næringsfattige bergarter. Gneis dominerer, mens granitt er noe mindre utbredt.
Disse bergartene forvitrer langsomt og gir sur forvitringsjord. Små
forekomster av gabro og hornblende finnes ved Blyvollen, sør for Ertevannet og sør for Jonsvannshøgda (Eidsberg kommune 1979). Fjellgrunnen
er mange steder dekket av morenemateriale fra siste istid. Den vanligste
innsjøtypen innen området er de fattige grunnfjellssjøene med steinete
strender. De n organiske jorda i Fjella består vesentlig av torvmark, og
en stor del av arealet er myrer med tilhørende myrtjern. Noe skjellsandmark finnes ved Svarverud.
Landskapet er preget av flere høydedrag i nord-ser-retning . Størstedelen
av området ligger mer enn 200 moh, som her er den marine grense. Høyeste
punkt er Nordre Stange Varde på 289,8 m. De fleste innsjøene er dannet ved
bevegel ser i jordskorpen, oppsprekking av berggrunnen og forvitringsprosesser i svakhetssoner. Sjøene har hovedretning nord-sør da berggrunnen er
oppsprukket i denne retningen og høydedragene også går slik . I en naturgeografisk sammenheng plasseres området i det sydøstre Norges og sydvestre
Sveriges kuperte bar- og løvskogslandskap innenfor blandingsskogsregi onen ( den boreonemorale sone) (Nordiska Ministerrådet 1977).
Området har et moderat innla ndsklima som karakteriseres av høy sommertemperatur og l av vintertemperatur. Forskjel l en mellom varmeste og kaldeste mAneds middeltemperatur (henholdsvis juli med 16 °C og januar med
-6 °C) er 22 °C . Arsmiddeltemperaturen er 5°C, og vekst~eriodens lengde,
angitt som antall døgn med en middeltemperatur mer enn 6 °C, er på ca.
170 døgn(Bruun & Håland 1970).
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Figur l: Kart over Østfold der Trømborgfjellas beligger.het
er avmerket.
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Figur 2: Kart over Trømborgfjella i målestokk 1:50000.
Den tykkeste linjen rundt angir yttergrensen for området.
Tverrstiplet linje angir skogsbilveier i området .
Vann og bekker er dessuten inntegnet.
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Fjordområdene langs Østfoldkysten og de store innsjøene som Øyeren og
Rødenessjøen har en dempende effekt på temperatursvingningene og øker
luftfuktigheten i Fjellaområdet. På målestasjonen Svarverud er årsnedboren i gjennomsnitt 812 mm (Eidsberg kommune 1979), som har sammenheng med høyden over havet.
I mange av sjøene ligger pH såvidt lavt som 4.5-5. 0 på forsommeren
(Eidsberg kommune 1979, Haga 1980). Dette skyldes bl . a. tilsig fra
torvmyrer,
utvasking pga. flatehogster og sur nedbør som blir
ført inn fra det europeiske kontinent.
For en mer utførlig beskrivelse henvises til Gjems (1965), Hardeng og
Haga (1978) og Haga (1980).
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3: PLANTESOSIOLOGI
Enhver planteart stiller bestemte krav til miljøfaktorene som må være
oppfylt for at arten skal vokse i et område. Ved tilnæ~t samme økologiske forhold vil en på forskjellige steder finne omtrent den samme
plantearts-sammensetningen. Alle planteartene i et omrAde utgjør plantesamfunnene på stedet. Ut fra kunnskap om de miljøfaktorer som tilfredsstiller planteartene, kan en gjennom en analyse av plantesamfunnene få
en karakteristikk av voksestedets totalmiljø .
Studiet av de ulike plantesamfunn kalles r.~ntesosiologi. Ut fra likheter
i floristisk sammenheng grupperes her plantesamfunnene i enheter som
kalles assosiasjoner, som igjen grupperes i enheter som kalles forbund.
Ja: SKOG
Trømborgfjellas sentrale skogområder domineres av
assosiasjonen lavfuruskog
sammen med
bærlyng-barblandingsskog.
På mer næringsrik grunn dominerer blåbærbregnegranskog , mens lavurtgranskog forekommer spredt,spesielt i sydvendte lier. Langs bekkedrag opptrer gransumpskog, mens furumyrskog
vokser ute på en del tørre, fattige myrer. Skogstypene tilsier at
lav til middels bonitet (5-J) dominerer, og ca.i-parten er gammel skog
(hogstklasse IV-V).Mange flatehogster og nytilplantninger er foretatt,
dessuten er noen myrer grøftet og tilplantet.
a1 :

_!:a!f~r~s..!:_o_g_

Skogstypen er vanlig i Tromborgfjella, og vokser på de torreste og fattigste arealene . Lav preger undervegetasjonen, spesielt kvitkrull, reinlav og islandslav. Av lyngarter er tyttebær, blåbær og røsslyng de mest
typiske . Urter forekommer sjelden i denne skogs typen, men vaniljerot er
funnet ved Jonsvannet og ved Kjelene.
a2:

~.!:_l,tng-E_a_cbJ_a~_d_.:!_n.2_S~kE_g_

Finnes i mosaikk med lavfuruskogen, men lyngfuruskogen krever noe friskere jordsmonn . pH i jordsmonnet vil for begge skogstyper ligge på ca.
3.8. I lyngfuruskogen kommer gran,einer, bjørk ,osp og rogn inn . Spesielt
rundt vannene er innslaget av løvtrær betydelig.
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af _!!l!~r:_b_!:e_g_n!g!a~s!_o_g_
Dette er den vanligste skogstypen på middels næringsrik grunn i FjellaomrAdet. pH varierer fra ca. 3.8-4.5 i jordsmonnet. Gran dominerer i tresjiktet, selv om furu også opptrer. Undervegetasjonen domineres av blåbær, og av urter er maiblom og skogstjerne karakteristiske. Fuktige partier preges av de to bregnene fugletelg og hengeveng. Nøysomme arter som
etasjemose, furumose og sigdmoser utgjør bunnsjiktet.
a4 :

!:_a!u!tir~n~k.E_g_

Denne skogstypen krever næringsrik grunn og vokser gjerne i sydvendte
lier. pH ligger normalt på 4.5-6.5. Enkelte steder i Tromborgfjella
finnes skogstypen som fragmenter innimellom mindre næringskrevende samfunn. Krevende arter som blåveis, hvitveis og liljekonvall vokser i
fe ltsj i ktet.
a5 : !:u!~!S!.oi
Tørre, fattige, hvelvete myrer gror ofte til med furu, og assosiasjonen
kalles da furumyrskog. I bunnsjiktet vokser torvmoser,og molte, blokkebær,pors og torvmyrull er typiske representanter i feltsjiktet. pH
anslås til ca. 3.5.
a6 :

~r~n~ U!!!P~k_Qg

Skogstypen opptrer i bunnen av kløfter eller langs bekkedrag og forsenkninger. pH ligger på ca. 3.8-4,0 i jordsmonnet. Dominerende treslag er gran, men svartor opptrer relativt vanlig, og trollhegg går
noen steder inn i busksjiktet. Mjølkerot, myrmaure, myrfiol og vanlig
fredløs er typiske i feltsjiktet.
For en mer utførlig beskrivelse av arter innen skogstypene henvises til
Sunding (1978} og E~ ern(l979}, som omtaler Vestfjella-området i Aremark,
Ha lden og Rakkestad .
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3b: MYR
På grunnlag av vegetasjonen kan myrene i Trømborgfjella inndeles i nedbørsmyrer og jordvannsmyrer. Førstnevnte er meget næringsfattig da de bare nr
tilførsel fra regnvannet. Jordvannsmyrene får i tillegg tilført næring
fra jordvannet. Avhengig av næringsinnholdet i jordvannet i nndeles de i
fattigmyrer, middels næringsrike myrer og rikmyrer. Rikmyrene er ikke representert i Fjel laområdet.
b1 : !!e~b!r~I!Jlr_ (~~~g!n_m,t_rl
Mange mindre myrflater i området må karakteriseres som nedbørsmyrer. Myrene
er preget av tuer oppbygd av torvmoser. For øvrig vokser arter som molte,
blokkebær, røsslyng, nvitlyng og torvmyrull på disse myrene.
b2: fa_!t.i_g.!!lY!. if~t_!i_g_ ,!!1.i~e!_O_g_e~ .!!lYrl
Dette er den dominerende myrtypen i Fjellaområdet. Vegetasjonen preges av
blåtopp, og i tillegg er pors, klokkelyng, flaskestarr og trådstarr typiske arter. Rome vokser også noen steder. For ovrig finnes også artene fra
ne db ø rsrrtYrene.
b3: ~i~d!l~ _!!æ!_i~g~rj_k_m.rr_(j_n_!e~d.i_æ!. ,!!1.i~e!_o.9_e~ !Jl.Y!.)
Noen myre r har bedre næringsgrunnlag enn fattigmyrene, hvilket indikeres
av mer krevende arter som mYrfio l , mjølkerot, vanlig fredløs og gråstarr.
Flere av disse myrene er grøftet og tilplantninger foretatt .
For en mer utførlig behandling av myrtypene henvises til Hardeng (1979),
som omtaler Vestfjella-området i Aremark, Halden og Rakkestad.
3c: VANN
Innsjøene i sørøs t-Norge kan grovt innde les i 3: De nærings fa ttf ge sjøene,
de næringsrike sjøene (mye fosfater og nitrater) og myrtjernene.
c1 :

!!_æ!_i~g~f~t.!i.Jle_(~lj_g~ t!_o_fe.)_j_n~s,j_oe!.

De fleste vannene i Trømborgfjella hører til denne kategorien. I strandkanten vokser spredte, glisne bestander av elves nel l c, sen n~gras, sj øs ivaks og tak rør. Ute i vannet dominerer flytebl adpla ntene gul og hvit
nøk kerose. Videre er kortskuddsplanten botnegras vanlig, mens brasmegras
opptrer mer spredt.
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c2 :

Mt_r_!_j_~r_!! ldt_s!_~f! ~}!e.!:J

Karakteristisk for disse er flytetorven omkring der myrplanter er vanlige.
Vasstorvmose, stor blærerot samt hvit og gu l nøkkerose vokser ute i
se l ve vannet.
Mange mindre tjern i Trømborgfjella er vanskelig å gruppere til den ene
av kategoriene c og c • Halve innsjøen kan være omgitt av myr, mens
1
2
glisne furukoller strekker seg ned til den resterende del av vannet.
c3:

!i_æ_!:i_!!g~r.i_k!

l.e.!!_t_!:o.fel

~j!e_!:

De typiske næringsrike innsjøene mangler Fjellaområdet, men EngaLintotjern-vannene og Svarve rudtjern
har store bestander av sumpvegetasjon som takrør, sivaks- , starrog sivarter. Dette området skiller seg klart ut fra resten av Trømborgfjella og må betraktes som et verneverdig våtmarksareal.
For en nøyere beskrivelse av sjøtypene henvises til Haga (1980).
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4: PLANTEGEOGRAFI
Data om plateartenes utbredelse er hentet fra Hulten(1971) og Gjærevoll
(1972).
Enhver planteart finnes innen et bestemt om~de, som kalles artens utbredelsesområde . Noen arter har en vid utbredelse, mens andre forekommer
innen et lite geografisk område eller på få adskilte lokaliteter. Arter
som i hovedtrekk har lik utbredelse, sies å tilhøre samme floraelement .
I Trømborgfjella finnes flere floraelementer; det være seg både arter med
en nordlig,fjelldominert hovedutbredelse, østlig innlandspreget, sørlig
varmekjær, kystnær eller en sydøstlig utbredelse.
I en plantegeografisk sammenheng plasseres Trømborgfjella i blandingsskogsregionen (boreonemoral sone). Regionen er karakterisert av gran- og
furuskog med flekkvis opptreden av løvskog (eik,lind,alm,ask, hassel,
lønn). Nordgrensen f or regionen faller sammen med sornmereikas utbredelsesgrense mot nord, som går gjennom de nordøstre deler av Østfold.
a:

_!Sy~tP.l!n_!e.!:

Trømborgfjella er preget av et relativt fuktig klima der kystbun dne
arter er utbredt. Eksempelvi s kan nevnes klokkelyng og den godluktende
busken pors, som begge er vanlige på myrene. Rome vokser også noen steder.
b: 2ø.!:l_ig! ~r_!e.!:
Felles for arter med sørlig hovedutbredel se, er at de vokser på tørr,
næringsrik grunn , eksempelvis sydvendte lier og leirbakker. På slike
steder i Fjella opptrer blåveis og engtjæreblom, mens dikesoldogg vokser ute i dyet på noen myrer. Den giftige busken tysbast , som er viltvoksende ved Svarverud, er eksempel på en art med sørøstlig utbredelse.
c: !!s.! l_ig!

~rt!r

Planter med hovedutbredelse i det euroasiatiske barskogsområde og med
vestgrense hos oss, kalles østlige arter. I Norge er gran den viktigste
repr·esentanten for dis se. Ellers finnes granstarr ved noen myrer i
Fjel la.
d:

~o.!:dli~e_o~ !l~i~e_a.!:t!r

Det kan kans kje virke underlig å snakke om fjellplanter i et område
der høyeste punkt er 290 moh, men de er tilstede i Fjella. Dvergbjørk og ha rerug vokser begge i området.
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5: PLANTEARTSLISTE
Innenfor ~et undersøkte området er 215 høyere plantearter observert.
Ca. 65 av artene finnes kun i utkanten av Trømborgfjella, mot bebyggelse
og kultunmark. De resterende ca . 150 er representanter som vokser i
Fjellas sentrale deler.
Det presiseres at området kun er overfladisk undersøkt botanisk, og at
artsantallet utvilsomt vil øke noe hvis grundigere undersøkelser iverksettes.
Noen spesielle og sjeldne arter omtales nærmere forst.
Vanlig tjønnaks: Denne flytebladplanten er kun påvist i Svarverudtjern.
Hengeaks:
Relativt næringskrevende gressart som kun er
funnet ved Svarverud og i Bjordalen.
Gulstarr:
Krevende starrart funnet i veikant ved Bjordalen.
Rome:
Opptrer på 2-3 myrer i traktene HattetjernKjonestein .
Flekkmarihand: Orkide som er funnet noen steder, størst
bestand sørøst for Røstevann.
Dvergbjørk:
Funnet øst for Ertevannet og vest for Kulevannet.
Harerug:
Noen individer av denne fjellplanten vokser
ved Noadalll11€n.
Tysbast:
Denne vakre busken er viltvoksende ved
Svarverud.
Van i ljerot:
Klorofylløs snylteplante som vokser ved Jonsvannet og ved Kjelene.

Kråkefotfamilien
Myk kråkefot
Stri kråkefot
Brasmegrasfamilien
Mykt brasmegras
Sne 11 e familien
Engs ne lle
Akersnelle

Skogs ne lle
Elvesnelle
Sisselrotfamilien
Einstape
Strutseving
Skogburkne
Henge ving
rugle telg

-
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Onnetelg

Piggstarr

Sisselrot

Harestarr

Furufami l i en
Furu
Gran
Sypress familien
Einer

Gråstarr
Slåttestarr
Kvasstarr
Trådstarr
Flaskestarr

Myrkonglefamilien

Sennegras

Myrkongle

Granstarr

Tjønnaksfamilien
Vanlig tjønnaks
Vassgrofami l i en
Vassgro
Gras familien
Tak rør
Timotei
Engreverumpe

Gul starr
Sivfamilien
Lys siv
Knappsiv
Trådsiv
Skogsiv
Engfrytle
Lil jefami l i en

Engkvein

Firblad

Skogrørkvein

Maiblom

Sø l vbunke

Li ljekonva l l

Smyle
Hengeaks
Blåtopp
Hunde gras

Rome
Marihandfamilien
Flekkmarihand
Vierfami l i en

Eng rapp

Selje

Mark r app

Ørevier

Rødsvingel

Krypvier

Engs vingel

Istervier

Finneskjegg

Osp

Rug

Pors familien

Hvete

Pors

Kveke

Hassel

Bygg
Halvgrasfamilien

Vanlig bjørk
Dvergbjørk

Torvmyrull

Grå or

Ouskmyrull

Sva rtor

Skogsivaks
Sjøsivaks
Kvitmyrak

Almefami l i en
Alm

-

Nes l efamil i en
Stomesle
Smånesle
Syrefamilien
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Rips
Rosefamilien
Rogn
Molte

Høymo l

Teiebær

Engs yre

Bringebær

Små syre

Småbjørnebær

Tung ras

Markjordbær

Vass pepper

Myrhatt

Vanlig hønsegras

Gåsemure

Grønt hønsegras

Søl vmure

Nellikfamilien

Flekkmure

Maurarve

Tepperot

Vassarve

Enghuml eb l om

Grass tjemeb lom

Mjødurt

Vanlig arve
Engtjæreblom

Engmarikåpe
Erteblomstfamilien

Hanekam

Hvitkløver

Rød jonsokblom

Alsikekløver

Engsmelle

Rødkløver

Småsme lle

Tiriltunge

Nøkkerosefami l i en
Hvit nøkkerose
Gul nøkkerose
Soleiefamilien
Bekkeblom
Grøftesoleie
Engsoleie
Krypsoleie
Vårkå l
Blåveis
Hvitveis
Korsblomstfamilien
V~

rpe ngeurt

Vanlig pengeurt
Akergull
Akersenne p
Bergknappfami l i en
Bi tterbergknapp
Si ldrefami l i en
Jåblom

Fuglevikke
Gjerdevikke
Kno 11 erteknapp
Gulflatbelg
Gaukesyrefamilien
Ga uke syre
Storkenebbfamilien
Skogstorkenebb
Stankstorkenebb
Bl å fjærfami l i en
Storb lå fjær
Vasshårfamilien
Vassh~r

sp .

lønnefamilien
Spiss lønn
Tr ollheggfamilien
Trollhegg
Li ndfami l i en
lind

-

Per i kumfami l i en
Fi rkantperikll11
Soldoggfamilien
Rund soldogg
Smal soldogg
Dikesoldogg
Fiol familien
Akerstemorsblom
Stemorsblom
Hyrfiol
Engfiol
Tysbastfamil i en
Tysbast
Kattehalefamilien
Kattehale
Mjølkefami lien
Geite rams
Krattmjølke
f1ynnjølke
Skjermpl antefami lien
Hundekjeks
Mjølkerot
Kvann
Vintergrønnfami l i en
Perlevintergrønn
Nikkevintergrønn
Van i ljerot
Lyngfamilien
Hvi tlyng
Klokke lyng
Røss lyng
Tyttebær
Blokkebær
Blåbær
Tranebær
Kreklingfamilien
Krekling
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Nøkleblomfamilien
Fredløs
Gull dusk
Skogstjerne
Bukkebladfamilien
Bukkeblad
Rubladfamilien
Engforg l e11111ei ei
Skogforgle11111eiei
Akerforglemmeiei
Lepebl omstfamilien
Jonsokko 11
Skjoldbærer
Blåkoll
Gul då
Kvassdå
Akersvinerot
Haskeblomstfamilien
Lintorskemunn
Tveskjeggveronika
Lege ve ro ni ka
Stormarimjelle
Småmarimjelle
Vanlig øyentrøst
S!Mengka ll
Blærerotf ami l i en
Storb lære rot
Jlj empe familien

Groblad
M;wre famil i en
Hvitmaure
Gul maure
Hyrmaure
Kap r i fo lfami l i en
linnea

-

Klokkefamilien
Fagerklokke
Blåklokke
Botnegras
Kurvplantefamilien
Gull ris
Katte fot
Skoggråurt
Vanlig ryllik
Nyseryll i k
Balderbrå
Tunba l derbrå
Pres tek rage
Hestehov
Solblom
Akersvineblom
Veitis tel
Hyrtistel
Hvitb 1adti ste l
Akertiste l
Føl blom
Akerdylle
løvetann
Skjennsveve

l7 -
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6: DYREGEOGRAFI
Tilsvarende som i plantegeografien snakker vi her om ulike faunaelementer
og utbredelsesområder. Dyregeografisk sett ligger Trømborgfjella på grensen mellom "den sørøst-norske skogregion" og "den sørøst-norske kystregion"
(Schei 1973).
a:

~ø.!:_l.!_g~

!r_!e.!:_

Flere fuglearter med en sørlig hovedutbredelse er påvist i Trømborgfjella .
Nattravn er en karak.terfugl for de glisne furukollene, mens skogdue,vepsevåk og vintererle hekker nærmere bebyggelsen i Trømborg. Sothøne har hekket
i vann/myrkomplekset ved Lundeby, mens knoppsvane, toppand og sivhøne er
observert noen ganger.
Padde og spissnutet frosk er begge eksempler på varmekjære arter med nordgrense i Sør-Norge. Spissnutet frosk er sannsynligvis sjelden i Trømborgfjella, da den bare er påvist ved Kulevannet.
b:

~s_!l.!_g~

!r_!e.!:_

De beste eksempler på arter i Trømborgfjella som har en østlig hovedutbredelse, er skogsnipe og trane. Skogsnipe er en relativt vanlig rugefugl, mens trane kun er observert på vårtrekket.
c:

!!_o.!:_d..!.i_g_e_a.!:_t~r-

Grønnstilk er en
representant for det nordlige faunaelementet.
Den er påvist hekkende i Rakkestadfjella, og observert i hekkesesongen
i Trømborgfjella.
d: .E_r~~ie_ '!!!er_

Dyrenes evne til egenbevegelse gjør dyregeografien mer komplisert enn
plantegeografien. Fuglearter som ruger i fjerntliggende regioner er
derfor påvist i Trømborgfjella utenom forplantningstiden. Herunder kan
nevnes sangsvane,sædgås, gluttsnipe og lappspurv.

Oyregeografien
Haga (lg78).

Indre Østfold blir nøyere omtalt av Hardeng og

•

l')

-

7: FUGLESOSIOLOGI
For fuglers vedkommende finnes det ikke noe ve lutviklet klassifikasjonssystem som i plantesosiologien . En del av fugleartene er likevel karakteristiske for de ulike miljøtypene som Trømborgfjella innehar.

Tilknyttet de glisne furukollene er i første rekke duetrost, rødstjert,
nattravn og furukorsnebb. Hønsehauk og storfugl foretrekker gammel skog
av enten gran eller furu. Skogsnipe og perleugle er også typiske for
Fjellas skogsomr~der.
Ettersom det er s~vidt mye gammel skog i omr!det, innehar det gode livsbetingelser for hullrugere. Herunder horer kvinand, perleugle,kattugle,
vendehals,grønnspett,gråspett,svartspett,flaggspett,dvergspett,stær,
kaie,svart-hvit fluesnapper, grå fluesnapper, rødstjert, granmeis, toppmeis, svartmeis, blåmei s , kjøttmeis og trekryper, dvs. i alt 20 arter.

Det finnes få større myrflater i Tromborgfjella , og typiske myrfugler er
sparsomt utbredt. Tabellen nedenfor viser myrfugler på 6 myrer i hekkesesongen 1979. I tillegg er trane, heilo,gluttsnipe, enkeltbekkasin og
såerle påvist på myrene i omr~det.
Tabell: Fuglearter påvist

p~

6 myrer i Tromborgfjella hekkesesongen 1979.

Bliksen Gronmyr
Orrfugl

X

X

Hei~mosen
X

Kjelemosen Jyryheller- Sør for
~osen
Jonsvannet
X

Storfugl
Vipe

X

X

X
X

X

X

Gronns ti l k

X

Storspove

X

X

X

Trepiplerke

X

X

X

X

Heipiplerke

X

Arter to la l t

5

4

4

2

X

X

3

20 c: Vann
Over 100 vann finnes
ca. 3 km 2•

Trømborgfjella, og disse utgjør tilsammen

Fuglefaunaen ved vannene varierer ~e både i arts- og individantall.
I 14 vann/tjern ble det i hekkesesongen 1979 påvist fra 5 til 10 arter,
se tabellen nedenfor. Stokkand, krikkand,kvinand og linerle hadde tilhold
i alle vannene, mens strandsn ipe og fiske~ke manglet i ett. Storlommen
er knyttet til de største vannene der det er liten menneskelig ferdsel.
Siland og laksand krever også store åpne vannflater. Svarverudtjern er
mer næringsrikt og har en mer utviklet strandvegetasjon enn de andre
vannene, og her ble gråhegre, knoppsvane og sothøne observert. Kulevannet har også noen relativt vegetasjonsrike viker hvor knoppsvane og
toppand ble påvist. Sivspurv har tilhold i vegetasjon langs land.

Ta be 11 : Fuglearter påvist ved 14 vann i Tromborgfjella hekkesesongen 1979.
Svarverud- Nø aSteins - Ros tetjern
dammen vannet Vann
Storlom
Gråhegre
Knoppsvane
Stokkand
Krikkand
Toppand
Kvinand
Sil and
Laks and
Sothøne
Strandsnipe
Fiskemåke
linerle
Si vspurv
Arter totalt

Kule- Lauv- Jonsvannet vannet vannet

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

8

X

X

8

6

8

7

lO

fortsettes neste side .• • •

-
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Tabell s.l9 fortsatt •....
Stå l svann
Storl om

Kje lene

Bustein

Ertevannet

langgard

Krokvannet

Igletjern

X

Gråhegre
Knoppsvane
Stokkand

X

Krikkand

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toppand
Kvinand

X

Si land

X

laks and

X

Sothøne
Strandsnipe

X

Fi skemåke

X

linerle

X

Sivspurv

X

lO

Arter totalt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

6

6

6

6

X

d: Tettheter
-----Antatte

tettheter av noen karakterarter i Trømborgfje 11 a er gitt

nedenfor . Verdeiene for strandsnipe, stokkand,krikkand, kvinand og
fiskemåke baserer seg på tellinger i hele området. Tallene f or rødstjert, duetrost, skogsnipe og nattravn er beregnet ut fra tellinger i nindre omr!der.

Tetthetene er angitt for hele

Fjellaområdet; skog,vann, myr og jordbruksområder.
An ta 11 (!ar[km

Art

2

Art

Rødstjert

l. 3-1.6

Due trost

Strandsni pe
Stokkand

1.1 - 1.3
0.9-1.3

Skogs nipe

Krikkand

o. 9-l. 3

Natt ravn

Kvinand

0. 9-1 .1

Fiskemåke

Antall (!ar[km

0.8-0.9
0.6-0. 7
0.6-0.7
0.4-0.6

Nøyaktige kvantitative m!!tod" r er ikke be nyttet, slik at t all ene
k~n

være beheftet med fei l.

2

-
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8: SKOGSFUGLBESTANDEN I TRØMBORGFJELLA
Denne oversikten er utarbeidet sammen med Per Kristiansen, Kai Nikolaisen,
Øivind Høitomt og Hans Kristian Øiestad. Bestandsstørrelsene er ansl4tt ut
fra antall registrerte fugler p4 spillplassene i 1979. Det presiseres at
tallene gis med forbehold, og at dette sannsynligvis er minimumstall.Begge
artene har vært fredet i TrøntJorgfjella i tiden 1975-79. I 1980 er det
planlagt 1 ukes jakt på fuglene.
a:

~t~r_fu_2l~e~t~n~.!!

.!_929_

I alt er 8 spillplasser kjent, hvor antall tiurer varierte fra 1-7. Tilsammen ble talt opp ca.25-30 tiurer i området. Med minst det samme antall
røy, utgjør vårbestanden av storfugl i Trønborgfjella ca. 60 individer,
dvs. ca. 1,3 individer/ km2 .
b:

Qr_!:f~g.!_b!s.!a.!!d!n_l2?2.

En god del hanner spiller enkeltvis eller to sammen, mens de største
leikene har opptil lD-12 hanner. Totalt spilte ca. 120 hanner i området.
Med minst det samme antall orrhøner utgjør vårbestanden av orrfugl
Trømborgfjella ca. 240 individer, dvs. ca . 5,3 individer/ km 2•

Den totale vårbestand av skogsfugl i Trømborgfjella 1979 blir etter dette
ca. 300 individer, dvs. et total tetthet på 6.6 individe r/ km 2 for hele
området inkludert uegnet skogsfuglterreng som jordbruksomr~der og innsjøer.
Skogsfuglbestanden er merkbart større enn i begynnelsen av 1970-årene.
Selv om man ikke uten videre kan sammenlikne resultater fra forskjel lige
metoder, kan det være av interesse å se på resultatene fr~ hosttakseringer
av skogsfugl i utvalgte områder i Akershus (Sørensen 1977). Ved augusttakseringer av skogsfugl i Hurdal og Aurskog-Høland i 1976 ble det funnet
en orrfugltetthet på henholds vis 6,3 og 8,9 indv./km2. Samtidig ble det
2
funnet en storfugltetthet på henholdsvis 1.5 og 4.9 indv./km •
Undersøkelsene indikerer at Trømborgfjell~ har en relativt god skogsfuglbestand som det vil være av interesse å følge fremover.

-
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9: LISTE OVER REGISTRERTE FUGLEARTER OG DERES STATUS
I Fjellaområdet er total t 104 fuglearter påvist. Av disse er 80 sikre
rugefug ler, mens 11 arter sannsynligvis hekker i tillegg. Av arter som
mangler på listen, bor man merke seg spurveugle, tornsanger, stjertmeis,
løvmeis og snøspurv, som alle trolig finnes i området (snøspurv i trekktidene).
Listen er satt opp etter grundige diskusjoner med Per Kristiansen, Kai
Nikolaisen, Øivind Høitomt og Hans Kristian Øiestad. Ved sjel dne funn er
observatørens navn angitt i parentes. Unntatt herfra er de observasjoner
jeg selv har gjort.

Storlom:

3 par hekker årlig. Vekselvis benyttes Steinsvannet, Kulevannet, Jonsvannet,Stålsvann og Restevann.

Gråhegre:

Søker regelmess i g næring i Svarverudtjern. Mulig hekker et
par i nærheten.

Sædgås:

Flokker på inntil 20-30 indv. observeres i flukt under vårtrekket. Somme tider går de ned for landing, eks. ca. 30
indv. Hustjern 22.4.73 (11.Eikeland).

Knoppsvane : Arlig tilhold i Svarverudtjern, max 13 indv. samtidig
(A.Haneborg). 2 indv. Kulevannet 19 .5.79.
Sangsvane:

4 indv. Svarverudtjern 23 . 4.79.

Stokkand:

Vanlig rugefugl i tilknytning til vann og myrer. Bestanden
anslås til 40-60 stasjonære par.

Krikkand:

Vanlig rugefugl i tilknytning til vann og myrer. Bestanden
ansl ås til 40-60 stasjonære par.

Toppand:

Våren 19 i9 ble to par observert i Sleppatjerr. (P .Kristiansen), som er en mulig .hekkelokalitet. 4 hanne r i Kulevannet 29.6.79.

Kvinand:

Vanl i g rugefugl i tilknytning til vann, fort ri nnsvis i fuglekasser og hule trær. Bestanden i 1979 anslås til c~. 40-50
stasjonære par. Trømborg og Hærland grunneier-, jeger- og
fiskerforening satte ut ca. 40 andekasser vest i Fjella
1979, og omtrent alle disse ble tatt i bruk av kvinand .

-

Sil and:
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hunn i Stålsvann 31.5.79, mulig rugefugl i området.

Laksand:

par Steinsvannet 4.5.79, l par Stålsvann 4.5.79 , l hann
Jonsvann 18.5.79. 3 par i Svarverudtjern våren 1980 (P.
Kristiansen). Mulig rugefugl.

Fiskeørn:

2 indv. Bliksen 30.4.74 (H.Eikeland) .

Vepsevåk:

Noen sommerobservasjoner indikerer at denne arten hekker
området. Forøvrig sees den spredt på vår- og høsttrekk .

Hønsehauk:

5 revir finnes i/berører området, hhv. med sentrum ved Nordre
Stange Varde, Stikktjern, Kulevannet, Hekollen og Sagåsen.
I 1979 var trolig 3 av re virene besatt.

Spurvehauk: 4 revir finnes i/berører området, hhv. med sentrum ved Tulkerud, Hommelen og sannsynligvis Ertevannet og Lauvvannet.
MusvU:

I år med mye smågnagere finnes 3-4 par i området, bl.a. et
revir i Stensdalen og et ved Ertevannet.

Kongeørn :

Streifindivider sees årlig om høsten og vinteren.

Jerpe:

Svært få obs . fra de siste årene. Arten var vanligere før .
Fortsatt sannsynlig rugefugl.

Orrfugl:

Se egen omtale.

Storfugl:

Se egen omtale.

Trane:

Få observasjoner fra v~rtre k ke t. 2 indv. månedss kiftet aprilmai 1972 ved Damtjerna {H.O.Kjær). 2 indv. S.Kjelen-Mustjern
28.4 og 5.5.79 (P.Kristiansen m.fl.).

Sivhøne :

Observert litt utenom området, i en dam mellom Asgård og Øierud
i 1978 (K. Nikolaysen).

Sothøne:

Hekket i Svarverudtjern i 1978 (P.Y.risti ansen), få obs. der 1979.

Heilo:

Tilhold på Bliksen under høsttrekket 1975 (K.Nikolaysen).

Vipe:

I alle fa ll 5 par hekker årlig på myrene, bl.a. Bliksen ,
Grønmyr og Heiamosen, og 5-10 par på jordene som inngår i
området.

Glutts nipe: l indv. Bliksen 30.4.77 (M.Eikeland).
Skogsnipe:

Vanlig rugefugl, legger egg i gamle reir av trost,ekorn m.m.
Bestanden anslås til ca. 25-30 hekkende par.

-
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Grønnstilk:

Observert Bliksen våren 1978 (K.Nikolaysen). 3 indv. Jonsvannet 18.5.79 og 2 indv. Kulevannet 10.6.79. Mulig rugefugl
tilknytning til myrene.

Strandsnipe:

Vanlig rugefugl i tilknytning til vannene. Bestanden anslAs
til ca. 50-60 hekkende par.

Storspove:

4-5 par hekker årlig, fordelt pA Bliksen, Hattetjern, Grønmyr,
Mustjern og Heiamosen.

Rugde:

Vanlig rugefugl, hvis spillflukt observeres
området. Antall par uvisst.

hele Fjella-

Enkeltbekkasin: Fåtallig rugefugl påvist ved Stikktjern,Bliksen og EngaLintotjern-området. Reirfunn Trollbergtjern 1980 (P.Kristiansen).
Fiskemåke:

Vanlig rugefugl i tilknytning til større vann. Bestanden anslås
til ca. 25-30 hekkende par.

Hettemåke:

Regelmessig tilhold i Enga-Lintotjern-området, hvor den
mulig hekker.

Ringdue:

Vanlig ruge fugl i hele Fjellaområdet, antall par uvisst.

Skogdue:

Sannsynlig rugefugl, observeres regelmessig, men fåtallig
hekketiden.

Gjøk:

Vanlig rugefugl i hele Fjellaområdet. l gjøkunge vokst opp i
fuglekasse (stær som pleieforeldre) på Solås 1979 (H.O.Kjær).

Hornugle:

Spredte observasjoner i traktene ned mot jordbruksomrAdene,
hvor den hekker .

Perleugle:

Fåtallig rugefugl, hekker i hule tr.ær og kasser. Hekkebestanden varierer med smågnagertilstanden. Maksimal bestand
anslås til 6-8 par. Det beste området for perleugle er
traktene Stikktjern-Langgard-Ertevannet-Langevann.

Kattugle:

3-4 revir kjent i utkantsomrAdene ned mot dyrket mark
nord og vest . Hullruger tilknyttet glissen skog/kulturmark.

Nattravn:

Vanlig-fåtallig rugefugl tilknyttet.furuskog. Bestanden anslås
til ca. 20-25 hekkende par med dominans vest i Fjellaområdet.

Tårnseiler:

Vanlig rugefugl ved bebyggelsene innen området. RegPlmessig næringssøk ved vannene.

Vendehals:

Fåtallig rugefugl i området,antall par uvisst. Hullruger
som bl. a. hadde tilhold i kasse ved S.Bustein 1979.

Gr~spett:

Hekket ved Kulevannet 1978 og 79,ikke sjekket 1980.

Grønnspett:

Vanlig ru9efugl i området, antall par uvisst.

Svartspett:

Fåtallig rugefugl, antal l par uvisst.

Flaggspett:

Vanligste spetteart i området, antall par uvisst.

Dvergspett:

Fåtallig rugefugl i området, antall par uvisst.

Tretåspett:

l indv. påvist i Bjørdalen 1970 (P.Kristiansen), også
noen andre observasjoner kjent.

Sandsvale:

Noen par hekker i et område øst for Mona-Bjørke.

Låvesvale :

Vanlig rugefugl på gårdene i området. Regelmessig næringssøk ved vannene.

Taksvale:

Vanlig rugefugl ved bebyggelse. Rege lmessig næringssøk
ved vannene.

Sanglerke:

Vanlig rugefugl

jordbruksområdene.

Trepiplerke:

Vanlig rugefugl

hele Fjellaområdet.

Heipiplerke:

Eneste sikre hekkeplass er Bliksen, hvor ca. 3 par
har tilhold.

Gulerle (underart såerle): Regelmessig på trekk
jordbruksområdene.

mindre antall

Vintererle:

1 par hekker like utenom området, ved Brattfoss.

Linerle:

Vanlig rugefugl overalt i området. Anslagsvis hekker 5060 par ved vannene, og minst det tilsvarende antall i
utkantstrøkene.

Tornskate:

Fåtallig rugefugl i utkantstrøkene.

Stær:

Vanlig rugefugl

utkantstrøkene.

Nøtteskrike:

Vanlig rugefugl

hele området .

Ravn:

2-3 par hekker årlig i området, hhv . sørvest for
Svarverud og sørvest for Solberg.

Skjære:

Vanlig rugefugl ved bebyggelse i området.

Kaie:

Fåtallig rugefugl innen området, hullruger.

Kråke:

Vanl ig ruge f ugl i Fjellaområdet.

Sidensvans:

Observeres regelmessig under høsttrekket.

Gjerdesmett:

Vanlig rugefugl i egnede områder (rotvelter m.m.)

-
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Jernspurv:

Vanlig rugefugl i FjellaomrAdet.

Rorsanger:

Ca. 3 par hekker i traktene Enga-lintotjern.

Hagesanger:

Vanlig rugefugl

området.

Munk:

Vanlig rugefugl

området.

Holl er:

Fåtallig rugefugl i omrAdet.

løvsanger:

Meget vanlig rugefugl

området.

Fuglekonge:

Meget vanlig rugefugl

området.

Svart-hvit fluesnapper: Vanlig rugefugl i utkantstrøkene.
Grå fluesnapper: Fåtallig rugefugl i området.
Steinskvett: Fåtallig rugefugl i området.
Rødstjert:

Vanlig rugefugl
60-80 par.

området, bestanden anslås til ca.

Rødstrupe:

Meget vanlig rugefugl i Fjellaområdet.

Gråtrost:

Vanlig rugefugl i utkantstrøkene, og mer fåtallig
i de sentrale deler.

Svarttrost:

Vanlig rugefugl i Fjellaområdet.

Rodvingetrost: Fåta llig rugefugl i området.
Måltrost:

Vanlig rugefugl i området.

Due trost:

Vanlig rugefugl ti lknyttet furuskog. Bestanden anslås
til ca. 35-40 hekkende par.

Granmeis:

Vanlig ruge fugl

området.

Toppmeis:

Vanlig ruge fugl

området.

Svartmeis:

Vanlig ruge fug l

området.

Blåmeis :

Vanlig ruge fugl

området.

Kjøttmeis:

Vanlig ruge fugl

omr-ådet.

Trekryper:

Ven l ig ruge fugl

området.

Gråspurv:

Vanlig ruge fugl ved bebyggelsene.

Pilfink:

Vanlig ruge fugl ved bebyggelsene.

Bokfink:

Mege t vanlig rugefugl i området.

Bjør·kefink: Sannsyn l ig rugefugl, observeres regelmessig,
men fåtallig i hekketiden.

-

?.B

-

Gronnfink:

FAta 11 ig ruge fugl

utkantstrøkene.

Gronnsisik:

F.Hallig ruge fugl

omradet.

Tornirisk:

FAtallig rugefugl

utkantstrøkene.

Gråsi sik:

Ca. 50 indv. Bliksen 19-20.4.75.

Furukorsnebb: Fåta 11 ig ruge fugl i området. Reir med unger filmet
Mus tjern 22.4 . 73 (M.Eikeland).
Grankorsnebb: FHallig rugefugl i området.
Dompap:

Vanlig rugefugl

området.

Gulspurv:

Vanlig rugefugl

utkantstrøkene.

Sivspurv:

Ca. 3 par hekker i Enga-Lintotjernområdet. Er dessuten påvist ved Kulevannet,Stålsvann og Bliksen.

Lappspurv:

4 hanner ved Jonsvannet 11.5.79.
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10: LISTE OVER ØVRIGE HYIRVELDYR
a: Fisk
I noen vann i Trømborgfjella har det fra gammelt av vært ørret. Oe
første utsettinger en kjenner til, foregikk i 1880-årene. Ole Iversen,
Skrukkestad, drev utklekking av ørret i en dam ved Mariakilden i Trømborg, og yngel ble satt ut. I 1890-årene ble det sluppet gjedde i Tjæreåa og Kjeldene ved Krokvannet, og herfra forsvant ørreten (Hardeng og
Haga 1978).
Hærland og Trømborg grunneier-, jeger- og fiskerforening, Mysen og Eidsberg sportsfiskerforening, Svarverud jeger- og fiskerforening og Askim
jeger- og fiskerforening har satt ut ørret i mange vann, men bestandene
har gått tilbake igjen . Dette har mulig sammenheng med at vannene er i
sureste laget.
Ørret:

Finnes i mange vann, men i små bestander.

Regnbueørret:

Satt ut i Bjørdalstjerna, mulig utdødd.

Abbor:

Vanligste fiskeart i området.

Gjedde:

Finnes

Mort:

Finnes Nøadammen, Steinsvannet, Hakatjern,
og Damtjern.

Ørekyt:

Finnes i Duglavassdraget og Damtjern .

Hakatjern, Steinsvanns-vassdraget, Tjæreh og Kjelene.
~1orttjern

Følgende arter er·registret:
Padde, va nlig frosk, spis snutet frosk, f i refi s le, stålorm og hoggorm.
Jeg har ingen formening om antallet.

Følgende arter er registrert:
Vanlig s pi~smus
Vannspissmus:
Flaggermus sp.:

Påvist
Påvist
Påvist

-

Hare:
Ekorn:

:J)

-

Bra bestand
Vanlig i utkantene av området. Mer glissen forekomst i de sentrale deler.

Markmus:
P! vist
liten skogmus: Påvist
Vånd:
Påvist
Rev:
Vanlig i utkantene av området. Her glissen forekomst i de sentrale deler.
Røyskatt:
Mink:

Påvist
Tidligere vanlig, men bestanden har gått tilbake.

Snømus:
Ilder:

Påvis t
Påvist
Påvist
Vanlig i utkantene av området. Mer glissen forekomst i de sentrale deler.

~Ar:

Grevling:
Oter:

Tidligere påvist, sannsynligvis forsvunnet.

Gaupe:

Påvist, trolig bare streifindivider.

Elg:

Bra bestand

Rådyr:

Bra bestand

~
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