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O.

InnlOOni.ng.
Denne rapp:>rten er blitt til på initiativ f ra Si!mar+eidsutvalget for Vansj~

fbbØlvassdraget ved sekret:.a" Torodd Hauger.

Utvalget har bellostet feltarbeid,

rapportskriving, litteraturstu:tier og trykking av rapporten .
Ingar Iversen, Hen1Dd Karlsen, Tellef Kjellesvig, Ole Petter Skallebaklæ,

Tone RØed og Ole Jørgen Hanssen har deltatt i feltarbeidet med sistnevnte
ansvarlig for gjennanføring av prosjektet.

SCIJI

Vi vil få rette en takk til San-

arbeidsutvalget for Vansjø-H:lbØlvassdraget for lån av båt til undersØkelsene,
til Vivi Tame, Østfold fyl..keskamrune for maskinskriving av manuskriptet, til

Øivlirl Lågbu for s.:mnenfat:ning av fiskeØndataene og til Geir Hardeng for
saomenstilling av bibliografien fra anrtrlet .

- 4 En vuroering æ; ulike delandder æv Vansjø--lbbØlvassdraget, med hensyn på opprettelse av naturreservater.
Ole Jørge."' Hanssen, Ingar Iversen, HenroJ ::arl.sen og Tell.ef Kjellesvig.
l.

O'lrildebeskrivelse.

1.1

Generell beskrivelse.
Vansjø er med sitt overflateareal. på 35,8

kirf

Østfolds klart største innsjø.

Sjøen er naturlig delt i to store bassenger, nemlig Storefjorden (23,8 m2l
i øst og Vestfjorden (1.2

kirf)

i vest (fig. l).

Selve sjøen deles mellan !bss, Rygge, Rilde, lbbØl og Våler kcmnuner, men
naibØrsfeltet san er bere;Jret til 690

kirf,

strekker seg langt inn i Akers-

hus fylke (NIVA 1977).

Vansjø må i det store og hele kunne karakteriseres san en tE!111llig grunn innsjø, med middel.dyp for hele sjøen kun 7,4 m.

Det største dypet, san befinner

seg i Storefjorden, er på ca. 40 m (NIVA 1977).

VansjØ har slik den ligger

idag ·en meget uregelmessig utfonning, med en lang rekke bukter og viker.
Spredt rurrlt i sjøen ligger det mange grunne terskler, og en mengde større
og mirrlre Øyer.

De

stØrste øyene er Dil.lirgøy, Gressøya, Bliksøya, Oksenøya

og Burunøya (fig. l).
Fire vassdrag ramer ut i VansjØS oordøstre deler, nanlig lbbØlelva, Veidalselva, Trollhetta og Sæcyelva (fig. l).

Disse renner gjenrun 3 mi.nire

vann, renl.ig Bjørnerø:Ivannet (lbbØlelva), Flesjøvan.net og Sæbyvan.net (Sæbyelva), san naturlig hØrer im i urdersØl<elsesanrMet.
Eneste utlØp fra VansjØ er Jlbsse-elva, san renner ut helt vest i Vestfjorden.
Arsal<en til at utlØpet er rrot vest, og ikke mot sør san ville vært mer naturlig, er at hele VansjØ er dE!I1llet opp av det store Østfold-Raet i sør.
Flere geologiske og morfanetriske data over VansjØ/IbbØlvassdraget er gitt
ros Eik
l. 2

&

Gabrielsen (1969) og NIVA (1977).

Forurensning og vannkvalitet.
Analyser av kjemiske og fysiske paranetre av Vansjø i 1964, 1974 og 1976-77
(NIVA 1966, 1977, Hauger 1974), har vist at vannkvaliteten i innsjøen har
blitt betydelig dårligere i denne perioden (SVH 1979).
ene har vist at

men~en <N

De kjen.iske analys-

nitrat og fosfat er mer em fordoblet fra 1964

til 1976--77 (NIVA 1977), ooe san har fØrt til en sterk eutrofieri.ng av deler
av innsjøen (SVH 1979, NIVA 1980).

Økningen skyldes trolig tilflytting og

befolkningstilvekst i nedbØrfeltet, nye installasjoner av vannklosett, Økt
bruk. av fosfatroldige vasken.idler, overpunping av kloakk fra Arungens nedbØrfelt og Økt avrenning fra jordbruket (SVH 1979).

Resultatet er bl.a.

Økende bevoksning av helo(::hyter (siv, tal<rør, starr) i grunne viker og
bukter (NIVA 1980).

I det samme tidsrommet holdt pH seg oogenlunde stabilt,
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Figur l.

CNersiktskart over Vansjø-lbbØlvassdraget.
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mens konduk;:iviteten har Økt merkbart (NIVA 1977).
Eutrofiering
vannet øker.
masse sterkt.
Storefjord~,

i'N

innsjøen fører til at mengjen av planteplanktonalger i

~-lell::rn

1964 og 1976-77 Økte algeroengjen pr. vclunenhet vann-

I"Dnsentrasjonene var dobbelt så store i Vestfjorden san i
(NIV~

1977, fig . 27) .

Dette kan tyde på at eutrofieringen

har nådd et mer framskredet stadiun i Vestfjorden enn i Storefjorden, noe
s::rn også framgår a:v analyser

ingen

i'N

æ~

helophytvegetasjonen (NIVA 1980).

Fordel-

planteplankton gir seg også utslag i at siktedypet (målt ved

Secchiskive) generelt er noe høYere i Storefjorden (2,1D-4,00 m) enn i Vestfjord~,

(l,25-1,95m).

Undersøkelser

CN

fuglelivet i innsjøer i SØr-SVerige

har vist at forel«:tnst-

en a:v flere fuglearter er korrelert med varmenes kjemiske og fysiske parametre (Nilssen & !tilsson

197~).

Vannkvaliteten, eller faktorer san er

korrelert med vannkvaliteten (vegetasjonsutvi.kling, siktedyp, næringstilgang etc.) vil denned kunne ha betydning for forekansten

i'N

flere fugle-

arter.
l. 1

Veget:.lsjonsutvikling.
Vegetasjonsforh:>l.dene i Vansjø-anri'det er behandlet æ~ ?-II'JA (1980) ,
den følgende beskrivelsen er hentet fra deres resultater.
av

~lantescrnfunnene

fØlger Iresjedal (1973) , med

t~nU':l'!ler

O'}

Beskrivelsen
i parentes bak

navnet.
1.3 . 1

Plantesamfunn knyttet til ferskvann.
Klourt-svartorsunpsl<og (G.8) er en sunpskogtype, san gjerne forekrnrner ved
ekstrerorike ferskvannsunper.
Svartor (Alnus glutirosa) daninerer i treskiktet. mens feltskiktet består av
Klourt CLy=pus europaeus ), mjøl kerot (Peucedanun palustre) og fredløs
(Lysimachia vulgaris).

Skogstypen er viktig hekke:::rnri'de for flere vanne-

kjære sangere, bl.a. gulsanger og myrsanger.
Storstarrsunp (loll).

Karakteristisk sunpregetasjon i kante.11

elver på surt s:.Jbstrat.

i'N

sjøer og

Flaskestarr (Carex rostrata), trfrlstarr (C. lasio-

carpa) og gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) er de daninererxie planteartene.
Rikstarrsunp (1'12).

Sunpregetasjon i kanten

i'N

sjøer og elver hvor nærings-

tilførselen er god.
Karakteristiske arter er kvass-starr (C. acuta) , sennegras (C. vesicaria) ,
myrkongle (Calla palustris) og selsnepe (Cicuta virosa) . Begge de to sist-
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nevnte typene har en viss verdi

TaJu:ørsunp (X) .

&In

hekk:eplass for arnefugler.

Et meget utbre:it plantesanfurm i næringsrike innsj øer, der

takrØr (Phra<:Jlli.tes a:mnunis) og sjØsivaks

(Scirpus lacustris) daninerer.

Viictig hekkeplass for t:oj;p:lykker, lm:lppsvane, sot- og sivhØne, vannrikse,

rørsanger og sivspurv.
NØkkerose- og tjønn<Jras-eng (Yl).

Bunnfaste plantesanfunn, dels

bladvegetasjon, dels sul:mers vegetasjon i næringsfattige sjøer.

flyt~

Karakteri-

stislæ arter er gul nølclærose (Nuphar luteun), tjønnaks (R:>ta!DgetDn natans),

brasnegras (Isoetes sw. l , botnegras (I.obelia cbrbnannal og tusenblad (Myriophyllun alterniflonm) .

Ri.ktjønnaks=eng (Y2).
dcminans

<N

Bunnfaste plantesanfunn i næringsrike vann, ofte med

SW· l.

tj(.nnaks-arter (Ibtarogetcn

De to sistnevnte typer har i første rekke funksjon

scm næri..n<Jsplanter for

vannfugl.
Beskrivelse
A)

<N

vegetasjooen i de 10 utvalgte lokalitetene.

Dranst:a3hukta er forlDldsvis fattig på SUIIpiTegetasjon, idet takrØr og

sjØSivaks først og .fnmst er bun:iet t i l de ØStre deler av cmrå3et.
tasjc.nen er spesielt rik rurrlt utløP

CN

brul<sanrMer og ~e cmrMer, og består fortrinnsvis
IJ::>kali teten har også en rik bestard
B)

Fiul.st.crlsurrlet.
<N

Vege-

bekker san drenerer fra jord<N

sjØSivaks.

svartor-sunpskog.

aY

Dette er det mest begrodde anrMet i de vestre de ler

Vansjø, og store deler

Stedvis kan dette nå

ow i

sjøsivaks på fastlandet .

aY

surrlet er dekket

200 m breaie

<N

aY

taJa:ør og sjøsivaks.

takrØr på Feøy-siden og

Bak takrØrsk.ogen på Fe<Wa ligger et større

myrc:rnråde, 300m langt og 60 m bre:it.

De vestre deler av sundet har

rikt utviklet flyte.bladscmfunn (Y2).

C)

SØrpebukt.a. Også sørpebukta er sterkt begrodd, i fØrste rekke med
talerØr og sjØsivaks. Også her finnes imidlertid et belte med myxveg~
tasjon innenfor takrØrsU!Ipen.

O)

Hllggeneskilen.

Denne bukta er kraftig begrodd med s jØSivaks, og de

innerste deler er i ferd med å gm helt igjen.
er det partier med store flyteblaibestarrler.

utenfor takrØrs1.111pen
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El

Dette anrådet ble iKke un:iexsØ}ct: cw RØrslett

FrErlskjærkilen.

&

L)'dexsen

(19801 p.g.a. at flybilder fra området ikke ble frigitt fra det militære.

Også denne bukta er imidlertid kraftig bevokst IDErl sjø:;ivaks og

takrØr.
F)

~sengkilen.

Dette området er nesten helt igjengrodd p.g.a. cwrenning

fra jox:dbruksanråder.

sjø:;ivaks og talo:Ørsunp er den dcminere!rle vege-

tasjonstypen , men det er også innslag cw riktjønnaks- eng.

Gl

~seros.

De sørvestredeler a:<J anrMet er kraftig begrodd med sjøsiv-

aks og takrØr, ræns vegetasjonsutviklingen er mer sparsan på nordsiden.
Et belte mErl svartor-skog vokser lan::JS utlØpet

De irrlre deler

CN

cw lt:lbØlelva.

kilene er nesten igjengn;dd, og større bestander

<N

myrvegetasjon forekamler.
H)

Haugstenkilen.

Storefjoroen er generelt min:ire begrodd enn Vestfjorden,

og har mer typiske næringsfattige - rnid:!els næri.ngskrevende arter scrn
brasnegras, l:x:>tnegras,

tj~ras

og tusenblai.

Haugstenkilen i sør er imidlertid kraftig begrodd i de irrlre delene ,
der sjøsivaks og takrØr har velutvikla:ie bestarder.

Dette gjelder sær-

lig bukta va:i HaugstenstØa, der de innerste delene er næonest gjengrodd
til myrvegetasjon.
I og J)

Flesjevannet og Sæl:?fvannet.
Y.rVA (1980) .

Disse to sjøene ble ikke un:iexsØkt cw

Begge sjøene er imidlertid kraftig begrodd, i første

rekke av sjø:;ivaks langs bra:iden.
'Ibtalt sett må begroingen i Vansjø betegnes san svært betydelig.
er særlig

Dette gjeld-

de vestre deler, san er grunn og mErl mange smAbassenger hvor

næringssaltene konsentreres.

Storefjo.rden er dypere og mer vindeksp:mert,

noe san gjør at begroingen er rnirrlre i disse deler cw vansjø.
Begroingen i Vansjø viser god overenstannelse IDErl antatt cwrenning fra joro-

hruksanråder og tettbebyggelse.

På anråder med sterk vindeksp:mering er

vegetasjonsutviklingen hannet p.g.a. virkningen

CN

bØlgeslagene mot stra.nd-

brErldene (NIVA 1980).
l. 4

Dyrelivet i og va:i VansjØ.
I dette CNsnittet behandles det lavere dyrelivet (evertebrater) og høyere
dyreliv bortsett fra fugler.
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1.4.1

Virvelløse ctyr.
lh:iersØkelser av zooplaill.-ton er bl. a. utført i forbiooelser med fiskeribiologiske undersøkelser i august 1978 (Brabrarrl 1979).

Videre kan undersøk-

elser av maveinnh:Jldet gi en viss pekepinn an hvilke evertebrater san er
v iktige for energiansetningen i innsjøen.
Urxl.ersøkelsene viste at

slekten~

(nesten utelukkende D. cristata)

og Eklsmina (særlig B. longispina) daninerte zooplanktonsamfunnene, særnen
med tq:pelo:epsene (Cbpep:lda) Eu:liaptanus spp.

og~

spp. (Brabrarrl 1979).

Det antas forøvrig at beitet:cykket av fisk har stor betydning for sæmen-

setn.ingen av zooplanktonsamfunnene, fordi fisken beiter selektivt på store

foDDer (Brabrarrl op.cit.).
Fbrekansten av arrlre evertebrater er lite kjent i Vansjø, selv cc Universitetet i Oslo i de senere år har arrangert årlige feltkurs i anrådet ankring
Oksenøya (se Blakar & Jacobsen 1974).

Dataoverforekonsten av ØyenstiJ<]cere

(0:3onata) er imidlertid publisert av SØirne (1973) og Abro (1966), mens Aass
(1969) har undersøkt forekansten av Mysis relicta (1-tysidacida) .
Stu:lenter ved Lilllnologisk Institutt , Universitetet i Oslo, holder forøvrig

på med

hovedfagso~aver

i Vansjø.

Fisk.
Vansjø er kjent for sin store irrlivid- og artsri.l«hn av ferskvannsfisk.

Sy-

stanatisk fiske i 1979 msi larrln:rt:, bunn- og flytegarn resulterte i at 11
fiskearter ble registrert, sant 4 k:cysninger mellan arter i Karpefamilien
(cyprinidae) .

Av disse 11 artene l::etegnes abOOr Pe=a fliNiatilis, hork

.Acer:ina cernua, Irort ~ilus rutilus, laue Alhrrnus alburnus, brasme Abramis

bræla, flire Blicca bjørkna
gjørs

&:Ill

meget vanlige , mens gjedde Esox lucius,

Stizostedion lucioperca, krØkle Osmerus eperlanus , sørv Scardinius

erythrophthalmus og ål ~lla an;Jlli11a betegnes alle

&:Ill

vanlige (Bra-

Garnfangster urder Universitetets feltkurs har videre vist

bram 1979).

at 5 anire arter foreki:mner i Vansjø, nanlig lake Iota lota, trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus, steinulke Cottus poecilopus, niØye L<utpetra
fliNiatilis og ørret Sal!ro trutta, hvorav den siste betegnes san meget sjelden (Blakar

&

Jacobsen 1974, Brabrarrl 1979).

Blakar & Jacobsen (1974) antar at

ferskvannsfis~~s

innvaniringshistorie,

etter siste istid, er en viktig faktor for artsriksdcmnen i Vansjø.

De

store irrlividantallene av fisk skyldes imidlertid de spesielt <pde beiteforholdene i den grurme innsjøen.
De store fiskeforekanstene har utvilsant en gunstig innvirkning på fore-
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Figur 2.

Tidligere reservatforslag for vansjø.

fbrisontal skravering (lbell 1974 a), vertikal skravering (Eik &
Gabrielsen 1969) .

Tallene representerer verneverdier angitt i

Fylkesmannen i Østfold (1976).

VANNS.JIB
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2.

Tidligere reservatforslag for Vansjø.
To konkrete reservatforslag er tidligere lagt fram for Vansjø, nanlig av

Eik
i

&

Gabrielsen (1969) og lbell (1974 a).

Lokaliseringen av disse er gitt

fig. 2.

Felles for begge er imidlertid at de bygger på relativt sfOradiske observasjoner, og at det ikke er foretatt grundige samnenlignen:l.e stu:lier av ulike
anråders funksjoner for fuglelivet.
Fylkesmannen i Østfold (1976) har foretatt en vurdering av en rekke ulike
anråder i Vansjø-anrådet, og rangert anrådene etter en skala fra G--4.
verdiene for ulike deler av Vansjø er også gitt i fig. 2.

Verne-

Denne registrer-

ingen har imidlertid ikke resultert i noen konkrete verneforslag for VansjøClllrådet.
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kamsten av fiske-etende fugler i Vansjø.

Blant de mest typiske fiske-etende

fugleartene vi finner i sjØen er gråhegre , siland, laksand, fiskeØrn og
makrell terne.
OY

Nye underSØkelser i Sverige har imidlertid vist at forekomsten

større rovfisk også kan ha negativ innvirkning på forekansten

æ.~

f.eks.

og fisken konkurrerer an den sæne fø::len, nanlig småfisk (Eriksson 1979, An:lersson 1981). Generelt må en dog kunne si at de

kvinarrl, ved at endeæ

store fiskeforekanstene i Vansjø, scm er grovt estimert til ca. 2000 tonn
for hele innsjØen (Brabrand 1979), har en positiv innvirkning på fuglelivet.
Dette gjelder i første rekke gråhegre, fiskeørn og makrellterne, san forekrorner
i relativt hØye bestander.
1.4.3

Pattedyr.
Det er svært få pattedyrarter san man kan si har direkte tilknytning til
selve

Vansjø-lb~lvassdraget.

Minken

~ustela

vis:m san ved flere anle:lninger

er observert på øyene i Vansjø, lever s i kkert h:Ne:isakelig av fisk fra
sjØen, eventuelt også av

eg;J

og nnger av hekkende sjØfugler.

I lØpet av de par siste årene har også bever Castor fiber etablert seg i
Sæby-elva, helt ØSt i Vansjø.

Flere store trær er felt i vassdraget, men

det er ikke kjent an beveren har forplantet seg i anrådet.

Dette er idag

de eneste pattedyrartene san kan sies å ha direkte tilknytning til vassdraget.
En rekke arter har selvfØlgelig mer tilfeldig tilknytning til innsjøen, og

bl:uker den f.eks. scrn vannkilde.

Blant disse kan nevnes elg Alces alces ,

rådyr Capreolus capreolus, rø:irev Vulpes vulpes og hare Lepus tiroidus (Eik
&

Gabrielsen 1969).

I tillegg finnes ekorn Squirus vulgaris, grevling

Meles meles, smågnagere (Mi=t..ini) og insektsetere scrn pinnsvin Erinaceus
eurooaeus og spisffilus Sorex spp.

J:brtsett fra rø::lrev, san nok kan ha en

viss innflytelse på hekkende ande-, va:le- og måkefugler, har disse artene
liten effekt på fuglelivet i VansjØ, og bidrar heller ikke vesentlig ti l
verneverdien i anrådet san er undersøkt.
3.

Materiale og metoder.

3.1

Målsetting.
Målsettingen for denne undersØkelsen av
-

Vansjø-lb~lvassdraget

En undersøkelse av f uglelivet i VansjØ, ved innsæling

<N

er todelt:

data gjenn::rn

ett års feltarbeid (1980), ved innsamling av opplysninger fra lokalkjente personer og ved en litteraturgjenn:::rngåelse.
-

En vw:dering OY en rekke enkeltanråder i Vansjø-lb~lvassdraget, med

tanke på or:prettelse av ulike typer naturreservater (fig. 3).
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Metodene san er benyttet i feltarbeidet , har derfor blit t valgt

;n€d

på å frætle,Jge data over Vansjøs ulike funksjoner for fuglelivet.

tanke

'2'Å<O-

n:mien har også til en viss grad vært utslagsgivende for valg av metoder.
Bruk

a\'

punkttakseringer er f.eks. benyttet fordi an::lre metoder ville blitt

vesentlig mer tidkrevende og dermed dyrere.
3. 2

Meto::l.er for vannfugltakseringer.
Arxletakse.rirgene i VansjØ er foretatt i tidsrrnmet l. 4 til 1.12. 80.

Så

lenge VansjØ var isfri ble takseringene foretatt fra en 14' plastjolle med
25 hk. nvtor.

To personer deltok på taksering, hvorav

en

styrte båten og

den an::lre brukte kikkert og plottet observasjonene på et stort kart.
Takseringsruten san ble fulgt er avmerke t på fig. 4.
I de perioder hvor store deler av Vansjø var dekket av is, ble takseringene
i sterlet foretatt fra lard.

Mesteparten av Vansjø ble da dekket fra ut-

valgte takseringspunkt:er, avmerket på fig. 4.

Alle takseringer ble fore-

tatt på IID.tgenen fra ca. kl. 05.00 (eller soloppgang) , og varte san regel
i ca. 6 timer.

Vannfugltakseringene h;rlje san målsetting

-

å skaffe til veie data for estimering av hekkebestan::len av vannfugler
i de 10 utvalgte anrålene

-

å skaffe til veie data for å undersØke Vansjøs ftmksjon scm rasteplass, myteplass og OITervintringsplass for varmfugler

-

å skulle gi et best mulig bilde av hvilke vannfuglarter san hekker
i hele Vansjø-anrålet, og i hvilke antall de forekrnmer.

Hekkebestan::len av varmfugler er estimert på grunnlag av 3 takseringer av

par, enslige hanner eller !Xllå hanneflokker (2-5 irrl.).

(Se Blll-Fåg1ar 1978).

Videre er det foretatt to takseringer, hvor antall par merl I.D1ger av towdykker,

~ane,

sotb;Z'.ne og sivhØne er taksert.

Til slutt er sangere

og eventuelle riksefugler taksert verl en natt-taksering midt i juni.
Parallelt med hekketakseri.ngene på våren, og scm egne takseringer på hØsten,
er antall rastende vannfugler på vår- og hØSttrekk urrlersØkt.

Tidspunktet

for santlige takseringer er valgt på grunnlag av publiserte trekktopper
for vannfugler fra innsjøer i sørøst-N:Jrge, nemlig Hellesjøvannet (Aase-

rul. et al. 1976, 1977, Lurrl

&

Olsen 1979), N:Jrdre Øyeren (Aoonym 1976, 1977)

og Tyrifjorden (Anker-Nilssen 1976, Anker-Nilssen et al. 1977).

Takseringene

er derfor blitt foretatt 29.3, 19.4, 3.5, 25.5, 14.6, 23.7, 20.8 og 25.10.
Takseringene følger denned i h:Jverltrekk de retningslinjer san er beskrevet
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Figur 3.

Beliggenhet

<N

lO undersØkelsesanrå::ler (skravert, A.J), samt sone-

inndeling av Vansjø (l-8) for vannfugltellinger.

VANNS.JID
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Figur 4.

Takseringsrute (prikket linje) og takseringspunkter benyttet ved
vannfugltellinger.

VANNS.JIII
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av Haga (1980), og scrn senere er benyttet av ham i bl.a. deler av Vansjø
(A.

Haga pers. me:kl.).

Ei1 særnenligning av data fra denne un::lerSØkelsen

og den utført av Haga er fOI"Ø\'Tig gjengitt i avsnitt 8.1.
3. 3

Taksering av hekkefugl på !Dlroer og skjær.
De aller fleste trelØSe <tT:fer og skjær- i Vansjø ble besØkt to ganger på
våren

for å foreta taksering av hekkende arde-, vade- og måkefugler.

Takseringene ble foretatt på l!Orgenen og formiddagen den 25.5 og 14.6.
For måkefuglene ble det foretatt q::ptelling av reir med egg begge dager, en
metode san burde gi et for!Dldsvis nøyaktig bilde av hekkebestarrlen.

Tel-

lingen den 25.5 var trolig roe tidlig, idet ikke alle par med makrellterne
hadde etablert seg ennå.

Et oroblem ved un:l.ersøkelser av måkefuglbestarrl-

ene i Vansjø er den intense reirplyndringen.

Dette fører til store for-

flytninger av bestarrlene mellan skjær-ene, og ofte til anlegginger scm gjør
det meget vanskelig å fastslå den reelle hekkebestarrlen.

De oppgitte tal-

lene i del 6. 3 må derfor ses på scrn minimunstall, selv an hekketakseringen
den 14.6 trolig ble foretatt på et gunstig tidspunkt sett i relasjon til
eggplyndringen.
3. 4

Punkttakseringer.
Såkalte punkttakseringer ble foretatt i 8 av de 10 utvalgte anrå:lene for
å få et bilde av den relative forekcrnst av spurvefugler i hvert anrå:le. Ved
hvert punkt ble alle revirhevdende iirlivider rotert, san ble registrert
i løpet av en observasjonspericrle på 5 minutter.

Takseringene ble foretatt

i rrorgentimene un::ler gunstigst mulig værfor!Dld.

Det var opprinnelig plan-

lagt å gjennanføre 2 takserin:J'er i hvert anrå:le, l i mai og l i juni.

Des-

sverre lot dette seg ikke gjeruun:føre fullt ut, idet kun 5 anrå:ler ble taksert 2 ganger.
taksert i juni.

To æu-å:ler ble bare taksert i mai, mens to arrlre kun ble

Det er derfor i mange tilfeller vanskelig å foreta direkte

scmnenligninger mellan anrå:lene.

Den første takseringsrun:l.en ble foretatt

i pericrlen 11.5-16. 5 , den anire run::len i pericrlen 4.6-9 . 6.
San foreskrevet

av bl. a. Svensson (1975), ble hvert punkt lagt ut slik at

avstarrlen mellan punktene var minst 200 m.

Da det primært var stran:lvege-

tasjonen run:l.t Vansjø san skulle takseres, var det imidlertid begrensede
arealer san punktene kunne fordeles i.

Resultatet ble at antall punkter

san kunne takseres i hvert anrå:le varierte sterkt, fra 3 og helt opp til 9
punkter (se tab. 3).

Verdien av disse punkttakseringene ble derfor vesent-

lig mirrlre enn hva scrn var ventet på forhAn::i.
For at resultatene skulle bli mest mulig sammenlignbare fra et amrå:le til
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Figur 5.

Qndder hvor det er utfØrt p.mkttakseringer (tall i åple sirkler).
Hvert takseringspunkt er angitt med et svart punkt.

VANNS •.UB
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et annet, ble kun maksimunstallet fra hvert punkt for hver taksering benyttet.

ut fra maksimunstallene ble det så beregnet et gjennansnittlig antall

registrerte in:livider av hver art pr. punkt for hvert anråde.

Disse gjen-

ncrnsnittstallene er gitt i tab. 3.
Fbr å kunne opp:iage eventuelle skjevheter i takseringsresultatene på grunn

av ulik scmnensetning av vegetasjonen i hvert av undersØkelsesanrMene, ble
det foretatt en kort og svært enkel vegetasjonsanalyse ved hvert punkt.
tasjonen ble delt inn i 15 ulike typer.

Innen

Vege-

en radius av 100m. fra hvert

punkt skulle fordelingen av de ulike vegetasjonstypene angis, ved at to-

talt 10 p::>eng skulle fordeles på de 15 kategoriene etter relativ daninans
rundt punktet.

Forekansten av strarrlvegetasjon er regnet ocrn den viktigste

i denne sæmenheng.

3. 5

Nattsangertak.sering.
Ved siden av de takseringer scrn er nevnt foran, ble det natten rnellan 13. 6

og 14.6 gjenocmfØrt en taksering av sangere i deler av Vansjø.
anrå:!ene var det bare A-G scrn ble besØkt.

IN de faste

Takseringene ble kun foretatt

ocrn en lytte-taksering, og det ble ikke forsØkt å "provosere" revirhelldende
sangere ved hjelp av bån:l.spiller.

Resultat ene blir derfor kun å anse scrn

et supplement til punlcttakseringene skissert i del 3.4.
Særnen med en del tilfel dige observasjoner av revirhevdende spurvefugler

og riksefugler blir resultatene fra nattsangertakseringene kun gitt sæmen
med punkttakseringene.
4.

VansjØ san overvintringslokalitet.
Vansjøs betydning scrn overvintringscrnrMe for vannfugl må sies å være svært
begrenset, idet bMe selve Vansjø og snåvannene ankring fryser til de aller
fleste vintrene .
Isen pleier da nonnalt å legge seg ankring
ankring

15. 4.

15 . 11, og går fØrst opp igjen

I 1980 gikk isen opp ca. 15. 4 , og la seg i novanber.

Også HobØlelvas nedre deler pleier å f:ryse til på vinteren, mens lbsseelva

og deler av Sæbyelva er isfrie hele vinteren.

Det san forekcmner av over-

vintrende vannfugl i Vansjø er derfor begrenset til disse vassdragene i
nonnale vintre.
Særlig Sæbyelva er en viktig overvintringslokalitet for fossekall i distriktet.

Opptil 11 in::iivider er sett

sæ~tidig

på denne lokaliteten vinteren

1980 (T.R., O.J.H.), hvorav 8 in::iivider ble ringmerket.

Også de nedre deler

av 1-bsseelva huser en fast overvintringsbestan:i av fossekall, og !bell
(1974 al nevner at ca. 5 in::iivider overvintrer årlig.

Den årlige overvint-
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ringsbestan:J.en i

Vansj~tanrå::let

er derfor trolig 15-20 irdivider.

Også kvinarrl og stokkand overvintrer trolig årlig i de åpne deler av Sæbyvassdraget, og større flokker ble bl.a. sett her i 197

(!bell 1974 a).

En rekke fuglearter overvintrer selvfølgelig også i skog- og kulturanrå::lene rurrlt Vansjø, men siden disse ikke har dire.lct:e tilknytning til vass-

draget, behandles de ikke i denne scmnenheng.
5.

Vansjø::mrå:lets funksjon san rasteplass for fugler urrler trekk.
Takseringene av vannfugl san ble foretatt i 1980 tok også sikte på å under-

SØke hvorvidt deler av Vansjø var av betydning san rasteplasser for fugl
under vår- og høsttrekket.

Hed basis i rapporter fra Hellesj~annet (Aase-

rui et al. 1976, 1977, Lurrl

&

Olsen 1979), Nordre Øyeren (Aronym 1976, 1977)

og IWerr/Jja i Tyrtfjoz:den (Anker-Nilssen 1976, Anker Nilssen et al. 1977)
ble sannsynlige trekktopper for de viktigste artene beregnet for Vansjøs
vedkamlerde.

Takseringer ble deretter foretatt næonest mulig disse tids-

punktene , hvilket vil si 20. 4 og

3.5 på våren, og 20 .8 og 25.10 på hØsten.

Sem de viktigste rasteplassene for trekkfugler vei ferskvann regnes gjerne

store delta:rnrå:ler (f.eks. Nordre Øyeren) eller store, grunne bukter, gjerne

mErl tØrrlagte mlrlierhank:er (f.eks. Lysakermoa ve:! Gl.cmna).

Særlig vade-

fugler og gressender er avhengige av slike grunne anrå:ier for å fime næring.
I Vansjøanrådet er det imidlertid svært sparsant med gnmrx:mrå::ler av disse
typene, og det er derfor ikke tNentet at nettopp vadefugler og gresseroer
er sparscmt representert under vår- og hØsttrekket i Vansjø.

Mindre flok-

ker mai stokkender ble observert irme i kilene sør i Vansjø under hØsttrekket, men aldri i særlig store flokker.

Stokkan:J.a foreka!me:r også rast-

ende i anrådet på vårtrekket, men ses i likhet med kri.kkan:l. og brunnakke
kun i små flokker (lbell 197 4 a) .

De to sistnevnte forekcmner i fØlge !bell

også i små flokker på hØsten.
1W vadefugler ble det ikke registrert r astende flokker av noen art i 1980.

Trolig er imidlertid enkeltbekkasinen tallrik i vegetasjonsri.ke bukter både
på vår- og hØsttrekket.

lbell (1974 a ) nevner

store

flokker med rastende brushøns ved Haugsten-

skjæra hØsten 1973, da opptil 175 irdivider ble observert 27.8.

Selv an

brushØns nok kan opptre i min:l.re antall årlig under hØsttrekket , representerer nok disse store flokkene et særtilfelle.
Vansjøområ:let synes imidlertid å ha en viss betydning som rasteplass for
to andre

grupper av an:l.efugler, nemlig fiskeerrler og dykkender.

Bå::le på

våren og høsten opptrer s tørre flokker av kvinan:J., ~ og laksan:l. under
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trekket.

De viktigste raste::mrå:lene synes å være Sæbyvannet, og strekningen

Sperrel:otn-Vannanfjoden--Feøya.

På våren er den viktigste trekkperioden for

disse artene fra islØSiN;Jen og fram til ca. lO. 5, og på hØSten fra l. lO og
frCill til isleggingen.
TakrØranrå:lene i Vansjø kan være æv en viss betydning san rasteo;>lass for
enkelte spurvefuglarter, særlig på hØsttrekket.

Det ble ikke gjort ooe for-

søk på å påvise dette i 1980, men erfaringer fra tilsvarerrle lokaliteter i
Østfold {Kjennet jernet, Skårakilen) kan tyde på at rørsanger, sivsanger, blå~' blåneis

og sivspurv forekatmer tallrikt i takrØrfeltene på hØSten.

Den eneste muligheten for å påvise dette synes å være ved utstrakt nett-

fangst og rirqnerking i disse anrå:iene på hØSten, ooe san synes uaktuelt.
San en konklusjon kan det sies at Vansjø:mrå:let har relativt liten betydning

san rasteplass for trekkfugler slik formldene er idag .

San antydet i dis-

kusjonen, kan dette imidlertid ha sæmenheng merl den utstrakte fenlselen i
an:rå:let, og de forstyrrelser denne fØrer med seg {se del 10.2).
6.

Vansjøs bet)dning san heklæplass for fugl.
Sem den største innsjøen i Østfold har Vansjø selvfølgelig stor betydning

san hekkeplass for en rekke fuglearter.

I denne forbi.rxielse behan1les kun

de san har direkte tilknytning til innsjøen med vassdrag, dvs. fugl san
enten hekker på øyer eller i strandvegetasjonen rurrlt Vansjø.

Dessuten inn-

går fugler son har innsjøen san sin viktigste kilde til næring.

6.1

Ordnene larmer, dykkere, storkefugler, arrlefugler og riksefugler.
Artsmessig sett er dette den største gruppen av hekkefugler i Vansjø.

An:l~

fuglene, lat1llene, dykkerne og de fleste riksefuglene henter sin næring ute
på vannspeilet, mens de gjerne hekker i vegetasjonen pi øyene eller i strandsonen (tab. 1).
Flere

<N

artene innen gruppen viser klare preferanSer i habitatvalg, med hen-

syn til eutrofieringsgra:l.
&

Storlan foretrekker næringsfattige vann (Nilsson

Nilsson 1978), og ble funnet hekkerrle på en ey i Storefjorden (A.H. pers.

medd.).
son

&

Toppdykkeren synes derimot å preferere næringsrike innsjøer (Nils-

Nilsson 1978), og forekamter i størst antall langs de takrØrbevokste

sørvestre deler

<N

Vansjø.

Utbredelsen i Vansjo

<N

en del av ;utene er

gitt i fig. 6.
Tettheten

<N

towdykker i Vansjø er svært hØy sett i relasjon til forekanst-

en ellers i Østfold.
Hardeng (1977) anslo hekkebestarrlen i hele fylket til mellan 15 og 25 par.
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Figur 6.

Revirhevderde oar

( •

CN

kro'_)95Vane ( ... ) , sothØne ( ,. l , toppjykker

) og sivhØne ( •

)

i Vansjø-anrådet H80.
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2

3

4
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Tabell l.

Antatt hekkebestand av larmer, lappedykkere, storkefugler, andefugler og riksefugler i Vansjø-anrålet.

Antatt hekkebestand

lbvednæring

Hekkeplass

l

Fisk

På Øyer

lO

Fisk

Flyt.eØyer

?

Fisk, anfibier

Barskog

Cai'Wagås

3

Vegetabilsk

Øyer, strardsone

Krof:PSVane

7

Art

Storlan
ToFfdykker
Gråhegre

Stokkand
Gravand

"

..

32

Veqetabilsk,
insekter

Varierer-de

13

BlØtdyr, insekter, krepsdyr

Hull i bakken i
strand.sonen

3

Alteterde, vegetabilsk dan.

I tett vegetasjon i strarrlsonen

Krikkand

Kvinarrl

..

14

Bløtdyr, krepsdyr, insektslarver

HuU i trær

Siland

4

Fisk

I tett vegetasjon
i strandsonen

laksand

3

Fisk

Hule trær

Sothøne

9

Altetende, men
plantenæring
dan.

Strandsonen

SivhØne

4

Alteteroe

San sothøne, også

Vannri.kse

l

Alteterde, men
insekter dan.

Tett vegetasjon i
strandsonen

flyteØyer.
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Selv an best.arrlen trolig har økt ooe de siste 5 årene synes det derfor san

an VansjØ er den klart viktigste hekkeplassen for toppdyltlær i Østfold .
Halvparten av heklæbest.alxien i Vansjø ble forØorrlg registrert i Fiulsta:isurrlet/Dranstadbukta (anrå:l.e A og B; fig. 3).

Også kn::>wsvanebestarxien i Vansjø er forh::>ldsvis stor, med 7 registrerte
par.

'lbtalt i Østfold ble det antatt å hekke ca. 80 par i 1980 (Haga

av at arten ro:analt hevder et stort revir (Cramp
011er mesteparten av Vansjø:;mrå:l.et.

Hanssen up.lbl. ). På grunn
&

&

Simlx>.r.s 1977), var disse parene spredt

Gr?hegren hekker ikke i Vansjøs uni&::lelbare nærhet, men
kan ses fiske i innsjøen santidig.

~l

10 irdivider

Disse stæmer trolig fra en koloni i

Rygge, san ligger midt mellan Kurefjo.rden og Vansjø (Eek 1974).

StoJclcarrlbestarxlen i Vansjø::mrå:l.et er selvfØlgelig meget vanslælig å anslå,

idet fuglene lett

1.ll'lil9år

å bli registrert i den kraftige st:ran!vegoetasjonen.

Eh ækkebestaro på 32 par må derfor trolig ses på sau et mi.ni.lmmstall, og
arten er derfor den mest tallrike aroefuglen i VansjØ.

<?iiWagå.sa hØrer ikke naturlig hjemne i Vansjø, idet 20
ut sæmeren 1977.

~ler

ble satt

Det er de senere årene satt spØrSmåltegn verl hvorvidt

utsetting av slike frettnerle fuglearter er øk>l.ogisk forsvarlig.
Forekansten

av arten har derfor ikke blitt tatt med i

i.n:Jen av verneve.rdiene av ulike deler av Vansj !lbnrådet.

vu.rder-

Erfarin;er fra ut-

setting av fremterle fuglearter tilsier også at man bØr være ytterst forsiktig med å prøve å Øke bestarxien ytterligere merl nye utsetti.n:]er.
Gravazrl-bestarden i VansjØ synes å ha Økt ooe de senere årene, selv an det er
tvilsant an mer enn halvparten av de registrerte parene vi.rlælig hekker i
anrå::let.
Silaroa var ikke registrert hekkerrle i Vansjø;mrådet før 1980, men l reir
ble da funnet på Moskjæra.

Ytterligere 3 par ble registrert i Storefjorden,

slik at minst 4 par trolig hekket.
Rvinarxi ble ikke registrert san hekkefugl av lbell (1974 a) .

registrering-

ene i 1980 tydet på en hekkebestarxi på ca. 14 par, men det er tvil.scrnt an
alle disse hekket i tilknytning til selve VansjØ.

Trolig var en del kun

fugler sau rastet under vårtrekket midt i mai.
SothØne, sivhØne og vannrikse er alle arter

9CI!l

er tilknyttet de sivbevokste,

eut:rofe deler av Vansjø.
Fan av ni par sothØne ble registrert i Fiulsta:isurrlet, mens

sivh~

hekket

noe mer spredt.
1'N vannrikse ble kun l par registrert i Fiulsta1surrlet (A.H.

pers. IIIErli.).
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6. 2

!Civfugler og ugler.
Innen denne

giUppeil

er det kun

en

art, nanlig fiskeørnen san kan sies å

ha direkte tilknytning til Vansjø san

hekkeanrMe.

I 1980 hekket det 6

par fiskeørn i anrådet, noe scrn tyder på en viss framgang i bestan::len de

siste årtier.

l.Jnqeproduksjonen ms arten er imidlertid variererrle, trolig

på grunn av den store ferdselen i anrådet.

Fiskeøm-reirene kan ofte ligge

flere kilaneter fra selve vannet, og arten kan også benytte ulike reir i
forskjellige hekkesesonger.

De 6 parene san idag hekker i VansjØ, er spredt

over det meste av anrådet.
Sivhauk ble otGez:vert ved en rekke anledninger scmneren 1980, og er en art
san også har direkte tilknytning til strandvegetasjonen.

På sikt er det

ikke unulig at denne arten vil kunne etablere seg i et av de stØrre takrøranrådene i Vansjø.
lw andre rovfugler er det idag bare musvåk san hekker i VansjØS nærhet.

reir ble bl.a. funnet

l

øst for Vansjø i 1973 (Hbell 1974 a).

lw ugler har oornugle blitt funnet hekkeOO.e på Kvernøya i 1971 (Hbell 1974 a),

og det er ikke utenkelig at arten fortsatt hekker på et par av de store Øy-

ene

enkelte år.

Perleugle ble hØrt hukrende på Gressøya i 1972, men det er ikke påvist an

arten hekker på noen av Øyene i Vansjø.

Både kattugle og spurveugle hekker

i anrå:iene ankring VansjØ; kattugla er trolig den mest tallrike uglearten
i anrådet.

6. 3

Vade- og måkefugler.
Innen Vansjø:xnrådet finnes det et stort antall &nå, treløse Øyer og skjær
saner aktuelle hekkeplasser for måker, terner og enkelte vadefugler.

Nær-

ingssituasjonen for måkefuglene er trolig også god, mei tanke på den store
individtettheten av sroåfisk scrn f.eks. laue.
utvalg av klekkeplasser for insekter.

I tillegg finnes det et stort

Videre er jordbrukscrnrå:ier og tett-

sta:l.er spra:l.t rumt hele VansjØ, anråder san er viktige furasjeringsplasser
for f. eks. hettanåke og fiskemåke i Østfold-skjærgården (Hanssen 1982 l .
De viktigste hekkelokalitetene for måkefuglene er småØyer

ligger spra:l.t over store deler av VansjØ.

og skjær san

Store kolonier finnes bå:le i Vest-

fjorden og Storefjorden (fig. 7).
Særlig for makrellterne og svartbak er trolig fiskeforekomsten av stor be-

tydning.
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Hettanåka er san det framgår av tabellen, den tallrikeste hekkende måkefulgen i Vansjø.

En stor koloni på

ca. 150 par ble funnet i en takrØrbevokst

bukt sør 1 Storefjorden vErl Haugstenkilen, en etablering san trolig er av
ganske ny dato.

Trolig har det santrenheng med at flere kolonier i ØraanEllers ble snå kolonier

rå:'let og i Kurefjorden er forlatt de senere årene.
æ~

hettanåke funnet på snå skjær bå:.ie i Storefjorden og i Vestfjorden.

Fi.skanåka var den nest vanligste måkearten i VansjØ, og ble funnet hekkerrle
i større eller lllirrlre kolonier rurxlt hele Vansjø.

Den største kolonien var

på Moskjæra, og talte ca. 22 par.

Makrellterna var også vanlig på flere oolrner og skjær, og bestaOOen totalt
ble anslått til ca. 100 par.

(Tab. 2 ) .

På grunn

æ~

rei.rplynlring flyttet

koloniene mye rurxlt gjennan hekkesesongen, slik at det er Jcnyttet en viss
usikkerhet til dette totalestirnatet.
lok. l og talte ca. 27 par.

Den største kolonien ble funnet på

Det synes san an mala:elltex:nebestanden i Vansjø

har Økt noe de senere årene.
SVartbaken ruget i 1980 på flere småskjær i Storefjorden, og på et par lokaliteter i Vestfjorden.

Arten synes å ha gått tilbake i innsjøer enkelte

steder, f.eks. i Ebhuslån (Unger 19791 og på sørl.arxlet (Spikkelaro 19n).
Bestanden i Vansjø synes imidlertid å ha Økt siden 1974.
Grånåke og sildanåke.

Fbr de to arrlre store måkeartene (sildanåke og grå-

!Mke) er det usilckert an de i det hele

tatt ruger ve:l Vansjø.

Enkelte streif-

individer ses gjerne i anr&iet så lenge vannet er isfritt.
Tjeld:

KIID l par ble funnet hekkerrle , nanlig på !>bskjæra ( 2 egg 25.5.1980).

~er

blant

de mest tallrike av vadefuglene i anrå:'lene ve:l Vansjø.

Arten

rolder i første rekke til i jordbruksanrMene, og er derfor i min:3re grad
knyttet til selve innsjøen .

Enkelte par hekker imidlertid på straroen<pn-

rå:'ler, f.eks. vErl RØ:isenga.
Strarxisni~

er utvilsant den tallrikeste

æ~

vadefuglene ve:l VansjØ, og er

utelukkende knyttet til vegetasjonsfattige strender på øyene og langs innsjØbredden.
fjo.t:den.
æ~

lt:lvErlutbre::l.elsen i Vansjø er derfor Øyene og stremene i Store-

Det ble ikke forsØkt å lage noe estimat over hekkebestanden i noen

undersØ]<elsesanrå:'lene, l reir ble funnet på M::lskjæra 13. 6.

Slo:?gsnipe.

Arten ble registrert vErl et par anledninger i 1980, men det er

ikke kjent an arten hekket i tilknytning til Vansjø.
Enkeltbekkasin.

Arten er ikke tallrik vErl Vansjø, men rev:irhevdende indi-

vider ble hØrt bl.a. vErl RØdsenga.
starr- og sivbevokste deler

æ~

Den lille hekkebestanden er knyttet til

innsjøen.

Tabell 2.

Hekkebestan:i av andefugler, vadefugler og måkefugler på 16 mindre skjær i Vansjø.

(Lokalitetsnummer henviser til figur 10).

Lokalitet

Stokkand

l.

l

2.

-

-

-

8.

9.

-

10.

-

11.
12.

-

-

-

3

3

-

-

7.

l

l

-

-

2

l

l

-

l

22

-

-

6.

53

lO

20

-

l

27

-

l

l

-

-

-

-

l

-

-

l

-

l

-

23
12

l

-

-

Se.

Fi skemåke

-

-

Sd.

Svartbak

-

-

l

Hettemåke

-

l

Sa.

strandsnipe

Vipe

-

-

Se.

-

RØ:lsti lk

Tjeld

-

3.
4.
5b.

Gravand

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Makrellterne

Antall
_l)Clr

Antall
arter
5

l

6

lO

3

l

15

-

39

6

22

l

25

4

l

l

3

5

12

6

2

-

2

5

11

5

l

14

16

3

4

-

l

-

24

-

21

5

51

l

-

l

l

l

-

l

-

-

l

2
-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

a-
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Figur 7.

Øyer og skjær i Vansjø me1 større kolonier

iN

VANNS..JID

N

________2._--~3---4--~SKm

måkefugler 1980.
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6. 4

Spurvefugler.
Kun et fåtall arter sp.nvefugler er direkte knyttet til selve VansjØ, og
de fleste

<N

disse er arter scm hekker i strandvegetasjonen på Øye<-re og

langs bre:Jden.

FOr enkelte arter har Vansjø trolig stor betyrlning san nær-

Dette gjelder for eksempel svaler og seilere, san i hurdrevis

ingskilde.

flyr og snapper fluer =er vannflaten, for eksanpel i de grunne anrådene
ankring DrCI'IlStadbukta

og Fiulstadsuroet.

Også mange andre insektseterrle

spurvefugler utnytter utvilsant næringsressursene san finnes i VansjØS stramvegetasjon , men i mi.rrlre grad enn svalene san nevnt foran.
Et par

<N

artene scm trolig hekker i strandskogen er arter san idag er

sjeldne i Østfold.

Dette gjelder f.eks. nattergal og myrsanger, san har

etablert seg i fylJæt de senere årene {se Hanssen 1976, stennark in prep).
RØrsangeren er idag meget tallrik rurrlt VansjØ, og takseringene tyder på

at minst 50 par revcet revir i 1980.
~

Tettest var bestarrlen sør på Dilling-

og ved Dnlnstadbukta der st:rarrlbre:Jden er tett bevokst merl tØkrør

(NIVA 1980).

Ellers viste f=lkttakseringene tette bestander i J?Ø1senga-

og !"bsserosanrMet. (tab. 3).
Sivsangeren ble ikke registrert i 1980, ooe san viser at arten har gått
merkbart tilbake i Vansjøcmråiet siden 1960.
Sivsp.rrv er meget vanlig i taJcrørskogene ankring Vansjø, og hekker over
hele anrådet.

I likhet merl rørsangeren synes bestanden å være tettest i

Fiulstadsurx'let/SØrpetangen, men pmkttakseringene viste hØy irxlividtetthet
også i Dramstadbukta, ved RØdsenga og i M:>sserosanrådet.
Gulsangeren er ikke vanlig ved VansjØ, og er ikke angitt av Ibell (1974 a).
l irxlivid ble hØrt syn<Je i Haugstenkilen i 1980 (tab. 3 ) .
Andre arter.
FOr en del andre arter spurvefugler, samt duefugler og spettefugler, er
resultatene av pmkttakseringene gjengitt i tab.

3 .

Disse viser at :tok-

fink og lØirsanger er de kvantitativt mest da:ninerende artene i anråde.'1e
rurrlt Vansjø, men at også kråke, hagesanger, gråtrost og rØdstrupe har store
hekkebestander.

Resultatene for disse artene gir imidlertid lite grunnlag

for å skille mellcm de ulike anrådene

<N

VansjØ når det gjelder verneverdig-

het.
7.

Vansjøs funksjon san myteplass for andefugl.
Arrlefuglene myter vingefjærene i lØpet av sarrneren, og særlig hannene samles da i flokker i cmråder hvor de kan skjule seg tmder mytingen.

FOr gress-
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Tabell 3.

Jlesultater fra punl<ttal<serl.no:]er i 8 auråder i Vansj• 1980.

Forl<lar"in9

lN

l<rrlppGvane

0,1

~
Stokl<aRS

0,1

3

2

l

4

4 A

0,5

J

0,25

0,1
0,2

~

0,5

~

0,1

0,2

0,2

0,25

0,3
0,5

1,1

0,2
0,8

l

l

0,7

0,25

0,2

Hageøanqer

0,4
0,2

0,55

0,5

1,0

0,25

0,45

0,5

5,35

0 ,35

0,1

IUik

0,25

0,25

O, l

StB:

0,7

0,8

0,25

0 ,35
3,8

0,6

l

l

l

1,2

0,8

0,3

0,25

0,2

lflruer
2,3

l

1,25

~

1,8

QU.&an<}er

0,1

GE"Atmst

0,3

0,8

o,s

l

~

0,1

0,8

0,2

0,25

l

l

0,5

0,3
0,25

1,2

0,7

l

0,4

l

0,25

4,25

0,3

0,25

1 , 90

0,1

0,6

0,6

lll.l.tmot

0,1

0,4

o, 7

0,3

~

0 ,5

l

1,7

0,3

~

0,1

1,7

0,2
0,4

0,3

4,2

0,7

0,8
0,2

0,2

0,2

0,2

lllAoe1.o
JCj~

0,4

0,2

0,7

0,2

0,25

llokf1nk

2,6

2,4

1,3

1,5

0 ,75

0,3

Qll.øp.IXV

0,8

Sivspurv
0,1

0,2

0,25

0,6

l

l

1,2

l

0,2

0,2

l

0,5

0,4

0,8

0,7

1,25

9 o

2,2
),95
0 ,2

0,2
10,2

2,6
U,75

l, O

0,7

BuslallM!t:t

8 9

0,85
11,25

0,3

0,3

~

4,45
0,2

1b~

~

1,45
0,2

0,2

Saogled<e

Antall punkter:

0,25

0,3

0,4

Fla9<Jopel:t

'lt>talt

0,3

0,3

Spette op.

Gn!nnoioilt

0,25

'

rhlooltbol<l<asin

~

0,3

s ...

0,25
0,2

~llt

----

8

0,2

0,6

V1.pe

Linerle

7

6

5

0,2

sothollne

St.randønipe

lDkalitetsrulll>ar refererer Se<J til figur 7.

tallene er gitt i del 3.4.

7 4

4 5

5 2

7 4

9 5

95
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Tabell 4.

Estilrert antall hel<JceOOe par "vannfugl" i 10 delanrå:ler av Vansjø i 1980.

I.okalitetsbetegnelse refererer seg til fig. 4.

~
Topp:iykker

A

c

D

E

F

4

G

H

J

I

2

l

Carurlagås

o

o

2

o

o

Kroppsvane

l

l

l

l

l

2

l

Gravarxi

l

B

l

l

Stokkarrl

3

2

2

lO

l

3

I<rikka.OO

Silarrl

l

:r..axsam
l

Kvinarrl

Tot. andefugler*

2

~

l

5

l

Varmrikse

l

RØrSanger

l
(5)
1,0

l

l

2

0,0

1,0

l
(11)

0,0

0,6

(l

0,0

0,2

1,0

(l)
0,2

Qll.sanger

0,4

0,8

0,4

0,0

0,0

0,7

0,0

1,25

0,8

(12)
1,0

0,0

0,2

1,7

0,2

2,25

(5)

Tot. spurvefuql**

7

l

7

Myrsanger

Sivspurv

19

5

SivhØne
Tot. riksefuqler*

3

3

1,4

Totalt

*
**

Basert på hekkefugltakseringer, der metodikken er beskrevet i del 3.2.
Basert på punkttakseringer, der met.odi.kken er beskrevet i del 3. 4.

() Basert på l nattsanger-taksering

12 .6-13. 6 over mesteparten av Vansjø.

5

l
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errler sc:m f.eks. stokkarrl skjer dette i bukter og kiler med rik vegetasjon.
Fegistreringer i Hellesj!,Wannet, N. Øyeren og Tyrifjorden tyder på at de
fleste stokkerrlene samles i flokker først i jlililnåned, og det ble følgelig
foretatt en andefugl taksering den 14.7.

utbyttet var imidlertid minimalt,

idet kun et mi.n:ire antall errler ble observert.

Dette tyder på at VansjØ

slik forholdene er idag, i kke har vesentlig betydning sc:m myteanråde for
andefugler.

Dette kan imidlertid skyldes at det i myteperioden er særlig

mye båttrafikk og forstyrrelser i anrådet, og at forelcansten av myterrle
en:ier ville Økt i enkelte anråder dersan ferdselen hadde blitt redusert her.
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8.

Diskusjon.

8. l

Hvor cpdt bilde gir resultatene av fuglelivet i Vansjø:Eråiet?
Ved en vurdering av de takseringsmetodene san er benyttet til denne urdersØkelsen, må man ta i betraktning hva san var hensikten med feltarbeidet.

For-

målet var ikke å skaffe tilveie nøyaktige anslag r:ner hekkebestanden av vannfugler i ulike deler av VansjØT.Iråiet, men at resultatene fra de ulike anråiene er mest mulig sarrmenlignbare.

Santidig måtte takseringene foretas

innenfor rantnen av et Økonanisk blxlsjett, san ikke tillot at optimale metoder
kunne benyttes i hvert anråie.

Det må derfor karakteriseres san tilfre:l.sstillerxie, at resultatene fra denne
undersØkelsen synes å stamlE! meget bra r:nerens med resultater fra en annen,
sættidig unders!li<else i Vansjø.

'It> av anrådene (Dranstadbulcta/Fiulstadsurrlet

og Haugstenkilen/!obskjæra) ble nenlig taksert etter mest mulig optimale me-

toder av Atle Haga, Universitetet i Oslo, i forbindelse med en dr. scientOFP:Jave ved ZOologisk Institutt.

En sæmenligning av våre resultater med hans,

viser nesten identiske resultater for dykkere, andefugler og riksefugler og

bare mindre forskjeller for vade- og måkefugler.

ut fra dette vil vi anta at

metodene benyttet i denne undersØkelsen er tilstrekkelige til å kunne foreta
en sarrmenligning av hekkebestanden av vannfugler i de 10 utvalgte lokalitetene.
Anslagene over hekkebestanden for hele Vansjø=råiet er imidlertid langt mer
usikre, i hvert fall for en del andefuglarter.

Bestandsestirnatene for stor-

lan, toppdykker, lm::>ppsvane, cana:iagås, sivhØne og sothØne er trolig ta!lnelig

nøyaktige, fonli artene er lette å observere.

Gravarrlbestanden er trolig ooe

overestimert, fo.rdi det er mange ikke-hekkende individer san har tilhold i
anråiet.

Også kvinand-bestanden synes å være ooe for hØyt estimert.

Dette

skyldes at erxiel individer san er registrert, er fugler san bare rastet i
anråiet på vårtrekket.

Stokkand-bestanden kan synes ooe lavt estimert, idet

endel par kan ha blitt r:nersett i strandvegetasjonen.

For de resterende art-

ene er hekkebestandene av beskjeden størrelse, og anslagene er derfor trolig
forroldsvis nøyaktige.
Når det gjelder takseringer av rastende fugler under vår- og hØsttrekket, er
det klart at undersØkelsesprogranmet ikke gir ooe cpdt bilde av artenes forekanst.

Særlig under vårtrekket raster fuglene bare korte perioder i innsjøen,

og det er derfor svært tilfeldig om fuglene observeres eller ikke.
På høsten raster fuglene ofte lengere tid mellom trekketappene, men med få
observasjonsdager er det li.kevel tilfeldig an en treffer på de beste dagene.
Likeledes er det klart at menneskelig aktivitet (båtkjØring, jakt, fiske) har
stor innvirkning på takseringsresultatene (se neste avsnitt).

I en vurdering
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av VansjØS betydning san rasteplass for vannfugl på trekk, har det derfor
vært nl(dverrli.g å benytte en god del publiserte og upubliserte opplysninger
fra lokalkjente personer.

8.2 Menneskelig aktivitet i Vansjø::mråiet, og dens innvirkning på fuglelivet og
takseringsresultatene.
Vansjø::mrMet påvirkes idag a:v en lang rekke menneskelige aktiviteter.

Be-

byggelsen rundt innsjøen medfører sterk kloakkforurensning, san har errlret

vannkvalitet og vegetasjonsfortold i store deler a:v Vansjø.

Dette slår nega-

tivt ut for men fuglearter san i første rekke forekcmner i næringsfattige
Andre arter har hatt fordel a:v denne utvikl.ingen,

sjøer, san f.eks. storlan.

og har kunnet etablere seg i anråiet eller Øke hekkebestarrlen i takt med
vegetasjonsforandringene.

Dette gjelder f.eks. topp:iykker,

~og

riksefugler.
Et raskt ~e friluftsliv i anrå:let utgjør idag kanskje den største trusselen

rot fuglelivet i VansjØ.

I godværshelger på våren og ocmneren "oversvønnes"

Vansjø av båtturister og kaoopadlere, og forholdene er særlig ille i Vestfjorden og i de trange surrlene mellan Vestfjorden og Storefjorden.

Nesten

på hver eneste lille tolme og skjær, og ved hver slette på strandbredden, etableres det leirplasser og slås opp telt.

Disse aktivitetene har store negative

konsekvenser for hekkende andefugler og målæfugler, san i svært mange tilfeller
forlater hekkeplassen p.g.a. forstyrrelser.

Den menneskelige forstyrrelsen

fører også til at predatorer san mink, rfN og stol:ll1åker
til fuglenes egg og unger.

lettere får adgang

Båtkjøring med hØye hastigheter fører ofte til at

andelrull spres vekk fra m:>ren, og dermed er lett bytte for stomåkene.

Pass-

båtkjØringen lager også bØlger san lett overskyller reir av storlan, toppdykkere og enkelte andefugler, san gjerne legges helt nede i vannkanten.

Dess-

verre er det slik at ikke alle menneskene san besØker VansjØ viser like stor
forståelse for dyrelivet i ancldet.
for reirplyrrlringer og

eggkn~ing

Sp;:>rtsfisket i seg selv har

newe

Særlig målæfuglene er derfor ofte utsatt

fra folks side.
konsekvenser for fuglelivet i Vansjø, med

min:ire det fører til langvarige besøk. på tolrner og skjær med hekkende fugler.
Båtkjøringen og leirslagingen i forbiroelse med fisket gir :imidlertid de
scmne konsekvensene san nevnt ovenfor.

Jakt har selvfølgelig konsekvenser

for fuglelivet, selv an anfanget er sterkt ardisk:utert.

Selv an jakten kan-

skje har liten direkte irmflytelse på bestandene a:v de ulike andeartene,
kan man neppe kamte forbi at den iOOirekte virkningen ved forstyrrelse av
rasteme fugler kan være ganske stor.

Dette gjelder imidlertid særlig i våt-

marksanråier av begrenset størrelse, der fugletettheten kan være svært høy
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på hØsten. I et stort anrå1e scm Vansjø med forholdsvis lav tetthet av fugl,
må det antas at jakten ikke har så stor . ~ for fuglelivet.

fører også til visse forstyrrelser av fuglelivet

FOrsvarets anlegg i Rygge
i anrå:let.

Lavtflyvnil'l<jer kan ofte

føre

til at arrleflokker slcratmes opp,

men det antas at dette ikke er ooe stort problan i Vansjø.

større forstyrrelser fører badingen i Fredskjærkilen med seg, for fuglene scm
hekker i dette anråiet.

Dette cmrå1et har imidlertid iJdæ så store verneverdier

idag, at denne aktiviteten har store negative konsekvenser for fuglelivet i
Vansjø.
8 .3 Sæmenligning av fuglelivet i de 10 anråiene.
Ved utvelgelse av anråier for opprettelse av reservater, er det av betydning
å foreta en mest mulig objektiv vw:deri..ng av de ulike cmråiene.
Problanet består i å finne en riktig avve.i.i.ng av kvantitet og kvalitet i
forl<ansten av de enkelte artene.

Hvor mye sJcal ett par av en sjelden art telle

i forhold til faoti par av en vanlig art? Denne probl.anstillil'l<jen er behandlet bl.a. av Nilsson & Nilsson (1976) for innsjøer.

De utviklet en fonnel,

hvor hver art fikk en vernarerdi ut fra stØrrelsen på hek:kebestarrle innenfor et stØrre anrå1e, f . eks. en lanisdel, et larxl

eller et :kontinent.

Dette sæme prinsiwet er benyttet for å vurdere de ulike anrå:iene av Vansjø
opp not hverandre.

San utgangsp.mkt er det benyttet den beregnede helckebe-

staroen av hver enkelt vannfuglart i Skarili.navia, basert på Haga (1981).

Verne-

verdien gis av sUlllle!l over alle artene, etter foonelen
V=

M Ki
L

L

.(log

Ni)-

l

i=l j=l
M er her antall hekkende arter på lokaliteten, Ki er antall heklæn:ie par av
art i, og Ni er antall hekkende par av art i i Skarrli.navia.
verneventien for hvert enkelt av de 10 anrå:lene i Vansjø.

V angir således
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Tab.

5.

Verneverdi* for 10 utvalgte delanråder i Vansjø, beregnet etter
fonnel h::>s Nilsson & Nilsson (1976).

Grunnlagsmateriale er gitt

i tabell 3.

llntall arter våt:rna.rksfugl

Onråde

!Intall par våt:rna.rks fugl

Verneverdi (V)
0,41

A

3

3

B

5

12

2,60

c

2

3

0,32

D

l

l

0,19

E

l

l

0,26

F

2

3

0,57

G

5

17

2,29

H

3

4

1,33

I

3

3

Q,99

J

l

l

0,16

*) Kun beregnet ~ basis i hekkebestairlen av to!;Pi~, kro];psvane, stokk-

am,

Jcrikkanj,

kvinaro,

vannrikse, sothøne og sivhV.ne.

Ut fra denne tabellen frætgår det at anråde B (Fiulstadsuroet) og anråde G

(Haugstenkilen) har de høyeste verneverdiene.

I disse anrådene ble også de

største bestairlene av hekkende våt:rna.rksfugler registrert, samt de høyeste antall registrerte arter.
En vurdering ut fra hekkebestarrlene av våt:rna.rksfugler krever selvfølgelig at

takseringsresultatene er mest mulig riktige.
san

CJII

Ut fra tabell 5 kan det synes

resultatene fra Dranstcrlbukta og Sæbyvannet (henh:Jldsvis 3 og l regi-

strerte par) er for lave.

Forskjellen mellCIII verdiene for disse anrådene, og

de to med høyest estimert verneverdi er :imidlertid så stor, at selv større
justeringer av hekkebestarrlen ikke vil forarrlre konklusjonen.
Ut fra hekkebestairlene av våtmarksfugler er denne at Fiulstadsundet (B) og

Haugstenkilen (G) peker seg ut san de mest verneverdige lokalitetene i Vansjø.
8. 4

Verneverdige sjøfuglh::>lmer 1 Vansjø.
Resultatene av sjøf ugltakseringer på h::>lmer og skjær i Vansjø i tabell 2,
viser at det er 4 h::>lmer eller

grtiH)er

av IDliner

SCJII

peker seg ut.

Den desi-

dert mest ·interessante lokaliteten er de 5 M::lskjæra , san tilsanmen huser mer
enn 100 par arrle-, måke- og vadefugler.

Dernest fØlger 3 små skjær beliggende

henh::>ldsvis sørvest for Dillingøy (lok. l), sørø:;t for Dillingøy (lok. 2) og
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ved Haugstenstøa (lok. 6).

Av disse bØr den første frænheves, med hele 27

par makrellterne, en kolonistØI:relse

san ikke engang er vanlig A finne i Øst-

foldskjær:gånien (Hanssen 1979).
UrxlersØkelsene viste

for~ig

at det er hØyst påkrevet A få satt i verk iland-

stigni.ngsfo rhrl på de viktigste hekkeplassene i Vansjø.

Måkefuglene var nemlig

svært plaget av reirplyndring, i de aller fleste tilfeller utført av mennesket .
Dette har trolig særoenheng med ~fatningen av måker scm skadedyr, scm forsyner s eg av fiskeyngel , såkorn o.l.

Nyere næringsuroersØkelser i Ø>tfold har

imidlertid vist at hettanåk.e vesentlig lever av
fiskanåke spiser metanark, insekter og matavfall.
ende liten del av fØden (Hanssen 1982) .

insekter i hekketiden, mens
Fisk utgjør bare en forsvirm-

Siden mye av insektene san fortæres

er sk.OOeinsekter, er de to små måkene trolig til mer nytte enn sk.OOe ved sin
ernæring.

Makrellterna spiser v esentlig fisk, men også dette er gjerne små-

fisk av arter san ikke er Økon::misk viktig for mennesker.
En annen viktig faktor med målcekolonier er at de ofte virker tiltrekkerrle på

arDefugler og l..aH.Jedykkere, san finner skjul liDt reirpredatorer blant de
aggressive måkene.

Stabile måkekolonier kan derfor være av

viklingen av arrlre fuglers hekkebestarxler.

bet~

for ut-

Alt i alt må det derfor anses

san viktig å iverksette til tak for å beskytte måkefuglene i Vansjø. i hekke-

tiden.
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9.

Konklusjon.
Vansjø er pr. idag et av de mest benytte:ie utfart.sanråder i de irrlre deler av
Østfold.

På spesielle helger san f.eks. pinsen, kan telt og kanoer ligge

tett i tett på odder og i viker, og ute på de aller fleste rolmer og skjær.
I slike tilfeller er presset på dyrelivet og fuglelivet i sænleleshet betyde-

lig.

Det synes derfor n(lrlveOOig å iverksette tiltak m:>t fri ferdsel i deler

av Vansjø, dersan det fortvldsvis rike fuglelivet i innsjøen skal bevares.
Haga (1981) har diskutert ulike krav san bØr stilles til naturreservater (nei

innsjøer san eksempler) ut fra rocldeme Økologiske ta:>rier.

Av 5æ['lig betyd-

ning er stØrrelsen på naturreservatene fordi et stort naturreservat har lav-

ere utdøelsesrate og større innvandringsrate enn små reservater (Wi tcanb et

al. 1976) .

Mange arter krever dessuten et visst lllinimiJnsarea for å overleve

i et cmråde.

Bl/oman

kan dette overføres til Vansjø og utvelgelse av reservatforslag blant

de 10 undersØkte lokalitetene?
:4ed balt<JrUM i Økologiske teorier synes det fomuftig å QWrette l - 2 større

reservater i innsjøen, enn f.eks. 4 - 5 lllinlle reservater.

UrdersØkelsene

viste at to crnråder naturlig pekte seg ut med basis i forela:rasten av hekkende

vannfugler, nemlig Haugsterlkilen og Fiulstalsumet.

Det hersker imidlertid

bred enighet an at Drcm>tadbukta også er av stor vernevenli, selv an auråJet
ikke raget høyt san hekkeanråde.

I tillegg befimer alle de 4 mest sjøfugl-

rike øyene/Øygruppene seg i nærheten av Fiul.st.OOsurrlet eller Haugstenkilen.

Vi vil derfor sette fræn forslag an at to store deler av innsjøen opprettes
san reservat (fig.

8 ).

Reservatgrensene er formldsvis løselig trukket,

slik at det kan foretas justeringer ut fra praktiske hensyn til f.eks. eiendansgrenser m.m.

l)

Haugstenstøa.

Reservatet bØr anfatte den fuglerike bukta ytterst på odden

ved Haugstenstøa og alle de 5 M:>skjærene, med en <pd buffersone ankring.
Innenfor reservatet bØr det være ferdselsforbud i perioden 15. 4-15. 7, og forbud IOOt canping hele året.

Det er av viktighet at alle de 5 M:lskjærene an-

fattes av ferdselsforbudet, da de ligger så tett at ferdsel på et skjær vil
føre til forstyrrelse på de resterende.

Alle de 5 skj ærene er rreget fugle-

rike, og rcmner flere skjærgårdsfugler san er relativt sjeldne i ferskvann,

bl.a. gravarxi, silarrl og tjeld.

Fblrnene er også aktuelle hekkeplasser for

storlan og fiskeørn hvis de får være i fred i hekketiden.
2)

Fiulsta:l-Sørpetangen-Dramstadbukta.

Dette reservatet vil dekket et rela-

tivt stort areal med variert våtmarkslandskap.

Fiulstalsundet er viktig

hekkeplass for mange vannfugler, SØrpetangen for mange sangere og Dramstad-
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Figur 8.

Forslag til naturreservater i Vansjø på grunnlag av urrlersØkelsen.

VANN&.J•

N

~
l

~------•2--_.3___4._~5Km
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OOkta et relativt viktig rasteanrlde under vår- og hØsttrekk.et for arxiefugler.

Det bØr være ferdselsforbu:l i de skraverte delene mrd og sør i anrå:l.et i
tiden 15. 4. -15. 7.

Særlig viktig er dette i Fi.ulst<rlsun:iet, og på småskjærene

l og 2 (fig.

~

trukket,

~

7)

rike hekkebestander.

Også her er

greJSene

løselig

henblikk på justeringer av hensyn til eiE!Irl:msgrenser m. m.

utover disse anrå:iene mener forfatterne at det pr. idag ikke er grunnlag for

å foreslå andre vema::mrå:l.er i VansjØ, ut fra ornitologiske vurderinger.
Etter vår meninq bØr det være jaktforb.D hele året i det vestre av de to

reservatforslagene, fordi dette anrå:l.et huser de største konsentrasjonene av
azrlefilgler i Vansjø.

I de restere!rle deler av Vansjø:tnrMet, kan jakt be-

grenses til et visst antall jaktkort pr. sesong tilrå:l.es .

Dette innebærer

imidlertid at jakten bØr styres, slik at ikke et ubegrenset antall jegere
-Sli!=P!S ut i anrå:l.et samtidig.

Selv cm vi ikke vil foreslå flere reservater opprettet ut fra ornitologiske

vunleri.nger enn de to san er nevnt, betyr ikke dette at andre <::mrå:1er ikke
kan ha verdier san gjør de verneverdige ut fra andre hensyn.

Ebr eksempel har

Sabyvassdraget fra Flesjøvann til Ibs et vakkert lalxlskap, fine tumruligheter

og forholdsvis rikt dyreliv.

Opprettelse av l.arrlskafsverncmrlde kan derfor

forsvares for å bevare særpreget i naturen, og hi.rrlre at rær av elvesletten
for eksaupel blir plantet til~ gran.
foreta en vurdering

Vi har imidlertid~ oss~ å

av Vansjø på ornitologisk grunnlag.
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Avifaunisk oversikt for var~jø pr. 30.6.1981.
Ole JØrgen Hanssen.

Fram til og med juni 1981 er det oh>ervert 163 fuglearter i anrådet ankring

VansjØ med tilhørerrle vassdrag.

Sett på bakgrunn av at det har vært drevet

lite systematiske urrlersØikelser i anrådet
tallet betraktes san relativt hØyt.

artene er forholdsvis overfladisk.

ow

igjenn:::rn tidene, må dette

Beskrivelsen av forekansten av de fleste
Dette gjelder særlig de arter scm ikke

har direkte tilknytning til "våt:Jnarksanrådet Vansjø" , og san følgelig ikke
bidrar vesentlig til en vurdering av verneverdier for deler av vassdraget.
En vesentlig del av stoffet er hentet. fra raw>rten san ble utarbeidet av
'lbre lbell i 197 4 (lbell 1974 a) .

For ikke å trette leserne

un~g

med

gjentatte litteraturhemrisnin<Jer, er denne raw>rten klm henvist med (H) .
En rekke owlysninger fra denne r<qp:>rten stæmer fra anire personer.

Slike

kilder er ikke gjentatt i denne oversikten, men må hentes fra selve r<qp:>rten.
ArnfrErl Antonsen, 'fure lbell, Øivind Lågbu, Jo Ranke og M:Jrten Viker leste
gjenron et første utkast til ny avifaunisk oversikt, og fØyde til en rekke
nye owlysninger.
står listet

ow

Vi er disse i særdeleshet, og alle andre personer sau

ne:ienfor takknemlig for viktige opplysninger.

Det er å hApe at denne listen med årene ytterligere kan utvides, og kjennskapet til allerErle forela:moende arter forbedres.

Personer san sitter inne

med owlysninger av interesse, bes sen:le disse til:

Den IDkale ~rt- og Sjeldenhetsk!lnit~ i Østfold, OOF avd.

Østfold, p:Jstlx:lks 1145, 1601 FrErlrikstad Ø.
FØlgende personer har bi dratt med owlysninger:
ArnfrErl Antonsen (A.A.), Atle Haga (A.H.), Ole JØrgen Hanssen (O.J.H.),
'fure lbell (T.H.), Tellef Kjellesvig (T.K. ), Øivind Lågbu (Ø.L.), Helge
Nilsen (H.N.), Petter Osbak (P.O.), Jo Ranke (J.R.), Asgeir Ibsnes (A.R.),
'Ibne RØed (T. R. ) , Ame '!belin (A. T. ) og -"brten Viker (M. V. ) .
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Storl.cm (Gavia arctica) .
Ble av Collett (1921) angitt san hekkefugl i Vansjø.
før 1974 (H), nernlig

h~ten

3 observasjoner nevnes

1965, hØsten 1969 CXJ pir-sen 1973.

l irrl. ble hØrt på kvelden 22.4.1972, samt 2 irrl. SV for GOOøya 24.4.1976
I 1980 ble enkeltirrlivider sett 2 ganger på våren, i Vannenfjorden

(A.A).

og ved 'lblsenga.

l par ble dessuten påvist hekkerrle på en rtry i Storefjorden

(A.H).

'l'opfdykker (I'Odiceps cristatus) .
Arten har tydeligvis eksparrlert kraftig de siste åra i Vansjø.

Mens det i

1980 ble påvist ca. 10 hekkerrle par, ble den i 1974 regnet sau usikker rekkefugl (H).

Haftorn (1971) antar at den har hekket i VansjØ siden ca. 1968,

og da vesentlig i Dramstadrukta.

De fleste partene ble i 1980 registrert

i Fiulstadsundet, men arten har også spredt seg til arrlre deler

av Vansjø.

1W hekkeplasser kan nevnes ~serosbukta, Fiul.stad.su;-.::~- """ ::.,._;,stenJ<ilen

(fig.

6 ).

Storskarv (Phalac=:rax carlx:J).

l irrl. ble sett ved l'Dksa i Storefjorden i august 1972 (H) •

'lbtfGkarv

(P. aristotelis).

l irrl. ble ol:servert i Fiulstadsundet 31.5.1978 av Jo Ranke (Aoon}-m 1979).
Gråhegre (Ardea cinerea) .
Etablerte seg ved VansjØ ankring 1960 (H) , rren ble ikke sikkert påvist scm
hekkefugl fØr på 1970-t.allet (Eek 1974) .
fjo:rden (H).

Skal tidligere ha hekket ved lbse-

Fiskerrle individer ble i 1980 ol::servert over hele Vansjø.

candagås (Branta cana:iensis).
2 irrl. ble sett i Sabyvannet i april 1969 (H).
fugler satt ut i VansjØ av Rlrle Jeger
i området siden sommeren 1979.

&

Scrtrneren 1977 ble 20 ung-

Fiskerforening, og arten har hekket

I 1980 ble det registrert 3 par i Store-

fjorden.
Grå:]ås (Anser anser).
Ses årlig på vår- og hØSttrekket (H).

på lbsefjo:rden hØsten 1971.

En flokk på 24 "grå gjess" ble sett

Enkeltirrlivider er ellers sett i Storefjo:rden

25.8.1973 og 14.10.1973 (H).
Silrlgås (A. fabalis).
Ses på direktetrekk over VansjØ under hØSttrekket.

flokk på ca. 175 ind. sett fra Slåttanyr i lbbØl.

Den 26. 9.1971 ble en
Den 7.10.1973 ble to
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flokker på ca. 40 og ca. 60 "grå gjess" sett fra Dillingøy (H) •
~ane

CDygrJus olor) .

Det ble i 1980 konstatert 7 hekkerrle par i Vansjø-<nrå:let (fig.

synes derfor å ha tiltatt i antall siden 1974.
i Vansjø allerede i 1960 i Dramstadbukta.

~ana

6 ).

Arten

etablerte seg

Av arrlre hekkeplasser kjent før

197 4 kan nevnes BjØrkøy ved S. Dillingøy, Ryggeki.len, Haugsh:>.lræn i Storefjo.rden , Sæbyvannet og Flesjøvannet.

Ingen )ax)ppsvanepar hekket imidlertid

i VansjØ i 1973 (H).

Sangsvane (C. cygnus) .
Blir observert i Sæbyvannet hver hØst så lenge vannet er åpent, med største
antall 13 irn. vinteren 1972/73.

Opptrer også uregelmessig urrler vårt.reklæt

i april (Hl.

GravaOO (Tado.rna tado.rna)

o

I 1980 ble oJ:Ptil 13 par observert i ulike deler av Vansjø, men det er wisst
hvor mange 9311 egentlig hekket.

sør

for ØstenrQtløya 9 . 6.1968.

og 1973 (H) .

Første sikre hekkefunn i VansjØ ble gjort

2 par Ældæt på Kveznøya både i 1971, 1972

Bestan':'len synes derfor å ha Økt becy:ielig de siste 5 år.

Stokkand (Anas platyr!lynchos).
Ol:serveres i Vansjø;:rnrådet gjeruun mesteparten

scmner og høst.

<N

året, i størst antall

Ca. JO ioo. overvintret i Sæbyvarmet vinteren 1972/73 (Hl.

Ca. 32_ par ble registrert hekkerrle i 1980.

Krii<.ltarx:l. (A. crecca) .
Observeres under vår- og hØsttrekket i rni..rrlre antall.
irn. på våren, færre på hØSten (H).

stØrste antall 15-20

Usikker hekkefugl, men ca. 3 par ble

registrert i 1980.
Brunnakke (A. penelope) •

Observeres under vår- og hØsttrekket (Hl •
19.5.1976 (A.A) og 2 il'rl. i Dramstadbukta

l par ble sett i Fredskjærkilen
22.7~1978

(Ø.L.).

Knekkand (A. querquerl.ula) •

l par ble sett i BjørnerQtlvannet 16.5.1976 (A. A), og l par i Dramstcrlbukta
16.5.1978 (A.T., Ø.L.).
Stjertaro (A. acuta).
l par ble sett i Dramstad.bukta den 29. 4.1978 (Ø. L).
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Skjeand (A. clypeata) .

w.

l hann ble sett i Dranstadbukta i 1974 av M.
sted av A. Thelin og

Dahl (T.H),

l par samne

Ø. Lågbu 16.5.1978.

Taffel.aOO (Aythya ferina) •

l hann ble sett i Dramstadbukta 3.5.1975 (T.H).

Samme

sted ble 3 ind. sett

29.4.1978 (Ø. L), l par 1.5.1978 og 2 hanner 7.5.1978 av A. Thelin (Anonym
1979) .

Toppand. (A. fuligu!a) .
Ses i

lite antall på vår- og hØsttrekk, i mai og august.

største antall

16 ind. 11.5.1974 ve:! Haugstenki.len (T.H) .

Bergand (A. marila).
Fåtallig trekkgjest under vår- og hØst:trekket.

3 hanner sett i Fredskjær-

kilen 2.6.1975 (Ø.L), l ind. i Dranstadblkta 3.8.1973 og l ind. ved FeØya
4 . 10.1973 (H).
svartand (Melani.tta nigra) .
l hunn ble sett i R:lsefjorden 24.5. 1980 (M.V).
Kvinand (Bu::ce?Jala c!angula) •
Ci:serveres ve:! Vansjø gjenrxm hele året, i størst antall vår og hØst (H).

ca.

13 par ble antatt å hekke i 1980 (tab.

l

)•

Sil.aOO (Mergus serrator).

Arten er ikke nevnt fØr 1974 (H), men minst 4 par ble registrert hekkende
i 1980.

Arten er ikke observert i anrålet utenfor hekketiden.

Laksand (M. merganser).
Observeres årlig på vår- og hØsttrekket , i s tørst antall

!lå hØsten.

større

flokker kan owtre ved Arvolltangen på hØsten, med maks. antall ca. 50
i!Xlivider i oktober 1980 (Ø.L).
rålet i 1980.

2-3 par ble antatt å Ældce innenfor an-

Har tidligere hekket voo Hjertebråtan, og skal ha gjort et

hekkeforsØk i 1978 (Ø.L) •

Laæfiskand (M. albellus) .
l irrl. ble observert ved Arvolltangen medio oktober 1980 (Ø. L . , A.R. ) .
Fiskeørn (Parrlion haliaetus).
6 par hekket i Vansjø i 1980 (Ø. L), hvilket er det scmne scm i 1974 (H).
Det ser derfor ut til at fiskeØrnen har klart seg bra i aurådet, til tross

for den sterkt Økende ferdselen.

Bestanden må trolig ha Ø'ict: siden 1950-
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tallet, idet det ble registrert 3 par i 1950, 2 par i 1958 (Abro 1959) og
bare l par i 1959 (Abro 1960).
Vepsevåk (Pemis apivorus).
2 observasjoner Jcjent før 1974, nanlig ved "Nåløyet" 26.8.1967 og ve1 Lunnerelva 4.8.1973 (H).

Observert ved "Nåløyet" 13.4.1976, der også et utgravet

jordvepsl:ol ble funnet (J. R) •
HØnsehauk (.1\ccipiter gentilis).
Har ruget en rekke år ve1 BrØnnerØ:itjernet (H).

på Burøya 19.5.1976 (A.A), og er rotert to

1976 (A.A).

2 irrl. ble hØrt skrikerrle

ga119er

ved Grimst:.adki.len våren

Skal ruge i skogen mellan Bjørkå og Gillingsrø::l (H.N).

Spurvehauk (A. nisus).
l par varslet ved reir

Er ifølge (H) en usikker hekkefugl i Vansjøcmrådet.

øst

Fjellvåk (Butoo la<J.?Pl:S).

for VansjØ rne:llo juli 1979 (Ø. L).
Er ifØlge (H) en fåtallig trekkgjest på våren,

san nevner en l.rlatert observasjon av 8 irrl. på direktetrekk over Arvoll-

tangen, og l i.rrl. CNer Sæbyelva l. 4.1974 .

2 irrl. ble sett CNer Dramstad-

hlkta og Fiulstadsurrlet 20. 4.1980.

Musvåk (Butoo butoo).
tallig på hØsttrekket.
unger kan på vingene.

Opptrer i fØlge (H) vanlig på vårtrekket, mer fåEt reir ble funnet ved Sæbyelva i 1971, hvor to

Hekket trolig ved Fredslcjærkilen i 1977 og 1978.

l i.rrl. ble sett ved Dramstadbukta av A. 'nlelin så sent san 26.11.1978 (Aro-

nym 1979).
Kongeøm (.Aqui la clu:ysaetos).

l voksent ind. skal >ære sett sitterrle på

en gjerdestolpe ved Tollenga i 1971 (H) .

Observasjonen synes å være noe

usikker .
Fasan (Phasianus oolchicus) .

Er ifØlge (H) vanlig i jorclbruksanrå::lene i

Moss og Rygge, og i mindre antall ved Sollijordet, nedre Vansjø.
Trane (Grus grus).

Skal være årviss ved Sæbyvannet på våren, og 2 traner

h::lldt til ved Sæby gård eller ved utlØpet av Sæbyelva

i

1972-74 (H).

2 irrl. ble sett på Lundenrosan 30.4.1977 (J.R).
Vannrikse (Pallus aguaticus).

l in:L b::>ldt til ved Gjeddesund hele våren

og sarrneren 1973, mens l irrl. ble sett furasjerende i Dramstadbukta 23.8.1973
(H).

l irrl. ble hØrt spille i Fiulstadsundet i juni 1980 (A.H).

Akerrikse (Crex c rex) .

l irrl. ble hØrt og sett i perioden 14.5-18.5 i

Sollibukta, nedre Vansjø.
SivhØne (Gallinula chloropus).

Hekket i 1974 i Dramstadbukta, ved Feøya,

i Fredskjærkilen, i Gjeddesund og Nosseros (H).

Abro (1959) nevner at
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sivh\toa forekcmner hekkerxie "noen ste:ier" i Vansjø i 1958.
det k1.m registrert 4 par hekkende i Vansjø-anrMet (fig.

Soth111e (Fulica atra).

I 1980 ble

6 )•

Arten nevnes ikke av 1\bro (1959, 1960),

Iæn

det

er usikkert an dette skyldes at den ikke hekket i anrådet i denne perioden.
IfØlge (Hl fantes Sot:hØla i de sanme anrådene san sivhøna.

par

soth~

Antall hekkende

i Vansjø ble i 1980 anslått til ca. 9 par, hmrav 5 par

ble fmmet i Fiulstadsundet.
Myr!lauk (Circus cyaneus).

l hunn.farget i.rrlivid ble observert ved Kjæmes

den 28.8.1970 (li).
Sivhauk ( C. aerugirosus).
Jo Ranke (Aronym 1979).

l hunn ble sett i Fredskjærkilen 30.5.1978

i.N

Scnmeren 1980 ble ett hunnfarget irxlivid sett en

rekke ganger i Drarnstadbukta/Fiulstadsundet.

Lerkefalk (Faloo subbute::>).

l ungfugl ble observert ved Sunna medio mai

1981 (Ø.L., P . O).
Tårnfalk (F. tinnunculus).

l i.rrlivid ble sett ved Fredskjærkilen 21.4.1975

(Ø. L), mens enkeltirxlivider ble observert flere ganger på Rygge flystasjon
i april/mai 1976 (A.A).

Orrfugl (Lyrurus tetri.x) .

Var den IæSt vanlige skogsfugl i anrådet fram

til ca. 1950, da den gikk sterkt tilbake i antall.

Både på OillingØya,

Gressøya og i Svinndal ØSt for Vansjø var det store s pillplasser (H) •

Spill-

ende orrfugl ble i 1980 hØrt i sko<]en ØSt for DillingØy.
Storfugl (Tetra uroga.llus).

Er ifØlge (H) den ræst vanlige skogsfugl i

distriktet, og skal fi.l'.nes på de fleste store øyene i Storefjorden, samt
Dillingøya.
Jerpe (Tetrastes bonasia).
hekkefugl.

Forekrnrner i lite antall og regnes san usikker
l par ble sett ved RØstad,

Skal være sett på BliksØya (Hl .

SVinndal 23.4.1972 (A.A).
Tjeld (Haanatopus ostralegus).

(H) nevner at tjelden bare forekamler sp:.:>-

radisk på øyer i Storefjorden på scmneren.

Hekket på M:Jskjæra i 1974 og 1975,

men hekkingen var vellykket k1.m i 1975 (T. H) .

Et fåtall individer ble

observert også i 1980, og l par ble funnet hekkende på M:Jskjæra.
Sarrllo (Charadrius hiaticula) .

Minst l individ ble hØrt på Store Kvernøy

7 . 5.1972 (H).
Heilo (Pltwialis apricaria) .

Mindre flokker ble observert ved tre anle:i-

ninger.på Rygge flystasjon vår og hØst 1976 (A. A).

4 individer ble obser-
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vert på et skjær i Vestfjorden ØSt for DillingØy 3.5. 1980.
Forekamler ækkerrle på dyrket mark og brakkmark

Vipe (Vanellus vanellus).

Revirhevderxl.e par ble også i 1980 observert rundt

rundt hele Vansjø (H).
hele innsjøen .

Kvantitative data over bestamsstørrelse eller -forarrlringer

er imidlertid ikke mulig å angi.
Steinverxl.er (Arenari.a maritima).

Enkeltindivider er observert 3 ganger på

Moskjæra: 23.7.1966, juni 1968 og 30.5.1971 (H).
Tetmi.ncksnipe (calidris temninickii ) .

l individ ble observert i Dranstad-

bukta 27.5. 1974, mens 3 indiv ider ble sett samme sted 30.5.1975
Brushane (Phllcmachus pugnaxl.

trekket.

(T.H) .

OWtrer i følge (Il) i rni.Irlre antall på høst-

Var spesielt vanlig høsten 1973 på Baugstenskjæra, der owti-1

175 individer ble sett 27.8.
SOtsnipe (T:ringa erythropu.s).

l individ ble oh3ervert i BjØrnerødvannet

24.6.1966 (H).

RØ:lstilk (T. totanus).

Anført san årviss ækkefugl på Store KvernØy av (Hl .

Denne lokaliteten ble ikke

besØkt i 1980, men l revi.rhelldeOOe individ ble

hØrt 16.5 og 9.6 på l'bsseros.
Fåtallig trekkgjest på høsten:

Gluttsnipe (T. nebularia).

2 individer ble

sett ved Mosseros 1.8.1973 og 2 individer i Storefjorden 25.8.1973 (H).
Revirhevderrle par er observert på Arvolltangen

Skogsnipe (T. ochro?JS) .

sist i april 1970 og i sæbyelva vår/scmneren 1971 (H).

l individ ble sett

ved SØrpetangen 14.7.1980, og ved Sæbyelva 5.6.1981 (M. V).

Arten hekker så- -

ledes trolig i Vansjøs u:niddelbare nærhet.
Gr(IWlstil.k (T. glaroola).

l in:livid ble sett i RAde våren 1969 (H).

2

individer ble sett i Dramstadbukta 27.5.1974 og på Haugstenskjæra 26.8.1974
(T.H).

Strandsnipe (T. l'rffX?leuros).

Vanlig hekkefugl, særlig i de østre, mer

oli<ptrofe deler av Vansjø, og opp gjenn::m elvene, san f.eks. MØrkelva (M.V).
Storspove (Nuoenius arquata) .

IfØlge Haftr>rn (1971) ruget et !XII'

ved Vansjø i slutten av 1880- og begynnelsen av 1890-årene.

Arten ble ikke

regnet san hekkefugl av (H) , san kun nevner en flokk observert ved Haugstentangen 18.8.1973.
Snåspove (N. phaa?pus).

Kun observert tilfeldig på vårtrekk, idet l in:livid

ble registrert på Sørpetangen og Store KvernØy 7. 5 .1972 (H) •
Rugde (Smlopax rustioola) .

Vanlig rugefugl ifØlge (H) •

l individ hØrt

på 'ltlnnØya 23.5.1980 (M.V), på DillingØy 12.6.1980 og på Bliksøya 7.6.1981
(M.V),

- 47 -

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago).

sørpetangen.

l individ ble hØrt "mekrerrle" ved tlesenga 16.5.1976

ftmnet 28.5.1972 (H).
(A.A).

Skal være en ål:viss hekkefugl på

2 revirhevderde par sett 6.-7.5.1972 og l reir merl 4 egg

I 1980 hekket arten trolig på Feøya, ved Røisenga og ved .!DSseros.

Observeres i mi.rrlre flokker på hØsttrekket, f .eks. 9 individer i Dranstad-

bukta 20 .8.1973 (H) .
0\TercJDåke (Larus minutus).
med l hettauAke

2 individer ble sett jakteOOe etter fisk samnen

og l makrellterne ved Haugstenslcjæra 8.6.1974 (T.H) .

Hettem.§Jre (L. ridi.bundus).

Etablerte seg trolig i Vansjø på slutten

195G-tallet, og 93 reir ble flmnet på Brasenl:x>gen

<N

for Røisenga i 1959

Ingen nye data er kjent fØr 1974, da (H) antok at lG-15 par

(.Abro 1960).

heldæt.

øst

Bestanden talte i 1980 hele 150par, og fordelingen innen anrldet

er gitt i tab.

Dette i.nnel::ærer at bestarrlen har Økt betydelig de

2.

senere årene, sannsynligvis san fØlge av innvanh:ing fra koloniene ved
QSt.fuld-kysten.
Observeres i m:iixlre antall, fØrst og franst på

Sildanålæ (L. fuscus).
etterscmneren (H).

Ble ikke påvist i 1980.

Grånålæ (L. argentatus) .

Cbserveres i mindre antall så lenge vannet er

isfritt, mest vanlig på ettersameren (li).
i VansjØ 3.5.1980.

svartbak (L. marinus).
gård i 1959.

Ca. 20 individer ble observert

Er ennå ikke påvist hekken;3e.

.Ab:ro (1960) nevner ett par hekkerrle ved KjØrsurrl

I 1974 ble bestanden anslått t i l 5-10 par, vesentlig i Store-

fjoroen (H) .

Bestanden har trolig Økt noe siden da, og teller nå trolig

a.ter 15 par.

6 par ble påvist hekkende på ool.rær SØr i Starefjorden i 1980

(A.H).

Fiskanåke (L. canus).

de senere årene.

Vanlig hekkefugl, san ifØlge (H) har Økt i antall

I 1965 hekket det 18 par på de to minste .!DSkjærene, i

1971 a.ter 40 par (H).

Bestanden i VansjØ ble i 1980 anslått til ca.

par, og foroelingen av disse er gitt i tab.
Svartteme (Chlioonias niger).

l voksent individ ble observert ved M:>-

skjæra 18.5.1974 (T.H) .
Makrellterne (Sterna hin.ll'rlJ).

oolme ved KjØrsurrl gård i 1959.

.Ab:ro (1960) nevner at 27 par hekket på en
10 tu1ger ble rilXJnerl<et på :-bskjæra i

1965, og scmne år ble 5 reir funnet på 2 skjær i Ibsefjorden.

I 1971 hekket

ikke markellterna på .!DSkjæra, men hadde spredt seg til arxl.re deler av Vansjø,
san skjær ved BjØrkøya, Brasenbogen og ØSt for Ø>tenrØdØya.
registrert minst

100

par.

I 1980 ble det

90 hekkende par, og hekkebestanden ble anslått til anlag
<N koloniene er gitt i tab. 2.

Fordelingen
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Tyvjo (Sterrorarius parasiticus).
iN

195o-årene.

En tyvjo ble skutt voo Vansjø i slutten

Eksenplaret er utstoppet, og kontrollert

Rin<;tiue (Colunba palunbus).

iN

E. Ans!ro (Ø.L) •

Hekker i alle skogsanrådene san ankranser

VansjØ, og ses i stort antall i hØ;ttrekket (H).

En rekke revirhevderrle par

ble hØrt i 1980.

Sko<}:iue (C. oenas).

Ses i

lite antall, oftest under hØsttrekket (H).

Revir-

hevdende irrlivider er hØrt vest for Tolsenga 16.5.1976 og ØSt for RØdsengJdlen scmne dag (A.A).

Arten er dessuten observert i hekketiden voo Dilling-

øy 25.5.1980, og Val Mørkelva 6.6.1981 (M.V).
GjØk (Cuculus canorus).

Vanlig hekkefugl (H) .

l irrlivid hØrt på Dilling-

øy 13.6.1980.
Hubro (Bul:o OObo) .

Et voksent irrlivid ble funnet dø:I ve1 Kjeznes gård våren

1968 (H).
a>mugle (Asio otus).

l par hekket voo KvernØyene i 1971, og 2

Ull<]&

ble

ri.rgnerket (H) • .

Jorougle (A. flarrmeus).

l irrlivid ble sett val l'brebekken 16.4. 1971 (Hl.

I 1980 ble l irrlivid ol:servert på DillingØya den 3.5.
Perlel.!]le (llecplius funereus).

påsken 1972 (H).

l irrlivid ble hØrt ropende på GressØya

Ble hØrt i anråjene mrd for Sæbyelva i 1972, og sett

på Rygge flystasjon 13.4.1976 (A.A).

Sp.lrveugle (Glaucidiun passerinun).

Enkeltindivider sett voo Kjeznes gård

i oktober 1970, på BurunØya i 1970 og M::lsseelva høsten 1971 (H).
ble sett voo SaiJyelva i februar 1977 (T.K., O.J .H. ).

l irrlivid

l irrlivid ble videre

sett voo Tålenga 31.10.1978, der h<mstrOOe fugler og mus ble f\mnet i 3
stærekasser.

l dø:I spurveugle ble funnet i l av kassene 1.3.1979 (J.R).

Kattugle (Strix aluro).

Var i 1 974 en vanlig hekkefugl voo VansjØ (Hl.

Nattravn (caprirnulgus eu.ropaeus).

l irrlivid ble sett på Vaskeberget

18.9.1971, og hØrt på Marbukollen 28.7.1973 (H), der den visstrok fortsatt
skal høres årlig (H.N).
Tårnseiler (Apus apus).

Vanlig hekkefugl i bebygde strØk voo VansjØ (H).

Vendehals (Jynx toDJUilla) .
i skogsanrå:lene nm:it Vansjø.

Ble av (Hl regnet san en usikker hekkefugl
Vanlig hekkefugl rurdt VansjØS sydlige

skogsanrå:ler (Ø.L), og hØrt på Bliksøya i mai 1981 (M.V). ·
Gr!lklnspett (Picus viridis).
kring VansjØ (H).

Er en vanlig hekkefugl i skogstraktene an-

En rekke revirhevdende par ble hørt i 1980, bl.a. ved
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Kjernes, Sperrebotn, Fredskjærkilen, Huggeneskilen, Haugstenkilen og Fiulstadsundet.

l reir ble funnet ved BliksøYa 13.6.
l irrlivid ble sett ved Kjernes gård julen 1969 (H).

Gråspett (P. canus).

•'

Svartspett (Dryoropus martius).
Vansjø (H).

Vanlig hekkefugl i skogstraktene c:mkring

Et par ble sett på DillingØy 3.5.1980.

Flaggspett (Den:lrcxx?pus major).

Vanlig hekkefugl rurrlt Vansjø (H).

Flere

:revirhevdende par ble hØrt i 1980, bl.a. ved Vannliil gård, Tørmerøya, sørpetangen, Huggeneskile.'1 og Fiulstadsumet.
l ved BjØrl<å i 1981

2 reir ble funnet ved Sunna, samt

(Ø. L).

Hlrit.Iyggspett (D. leucotus) .

Dvergspett (D. mirxJr).

Er observert,

Jæn

ingen data foreligger? (H) .

l revirhevderrle irrlivid ble hØrt på DillingØy 20.4.80 .

Sandsvale (Riparia riparia).

En liten koloni (4-6 par) ble funnet ved M:>sse-

IOrten i 1970, men denne var forlatt i 1971.

Hekkeforsii!k ble gjort ved Ar-

voll i 1971, og i 1973 ble en stor koloni på 100 reirhull funnet ved B:>t:gebunnen.

Kun ca. 30

iN

disse var de bel::odd (H) .

I juni 1978 ble hekkebestarrl-

en i denne kolonien anslått til 80-90 par (Ø. L).
Låvesvale (Hirurrlo rustica).

Vanlig hekkefugl ved gårdene runit Vansjø (H).

Minst 500 irrlivider ble sett jage insekter i

lufta over Fiulstadsumet

20.8.1980.
Taksvale (Delicll:Jn urbica).

Vanlig hekkefugl på gårdene rurrlt Vansjø (H).

Minst 200 irrlivider ble sett fange insekter ved Fiulstadsumet 23.7 .1980.

Fjellerke (Eratq:hlla alpestris).

l hann ble observert ved Kjernes gård i

april 1969 (H).
Trelerke (Lullula arl:x:>rea).

Sangflukt ble hØrt ved ØstenrØ::løya og GtrlØya

19.5 og 20.5.1974 (sæme individ, T.H).

Ble hØrt synge ved Vettertjernet

27.4.1975 og på ØstenrødØya 30. og 31.5.1981 (A.A).
5anglerke (Alurrla arvensis).
VansjØ (H) .

Vanlig ækkefugl i jordbruksanr&'lene runit

En rekke revirhevdende par ble hØrt i 1980.

Trepiplerke (Anthus trivialis).
Vansjø.

Vanlig hekkefugl i skogstraktene ankring

Opptrer i stØrre antall på øyene i Vansjø på våren (Hl.

Flere revir-

hevderrle par ble hØrt i 1980.
Heipiplerke (A. pratensis).

Observeres urner vårtrekket og hlf:Sttrekket, og

regnes san usikker hekkefugl i 1974 (H).
VansjØ idag.

Lite trolig at arten hekker ved

anå flokker ble observert på vårtrekk 3.5.1980.

Gulerle (M:mtacilla flava).

l irrlivid av umerarten såerle (M.f. thunbergi)
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ble sett i Drarnstadbukta 16.5 . 1965 (H).

16.5.1978 ble det i Drarnstadbukta

sett minst 5 såerler og 5 sørlige gulerler (M.f. flava)

(Ø.L).

Ble obser-

vert på Rygge flystasjon hele august 1976 1 ca. 60 individer 26.8 .

l par ved fossen i M:)sseelva 10.5.1975 (Ø.L).

Vintererle (M. cinerea).
Linerle (M. alba) .

(A.A).

Vanlig hekkefugl i anrfrlene ankring VansjØ (H) .

floklær ses urner vår- og hØsttrekket.

StØrre

På M:)skjæra ble flokker på 50-100

individer sett i august 1979 og 1980 (Ø.L).
10rnskate (Lanius rollurio).
(H).

Fåtallig hekkefugl; l par på Dillingøy i 1973

l individ ble sett ved Huggeneskilen 13.6.1980.

Hekker årlig ved

Fredskjærkilen, og oooervert med unger ved lligene i Rygge i 1981 (Ø. L).
Varsler (L. excubitor).

O.OOervert ved Fredskjærkilen ved 2 tilfeller vinter-

en 1977 av T. Glrrlersen og B. Heilrdah.l (Ø.L).

l individ ble sett ved Rygge

flystasjon 10.8.1976 (A.A).

stær (Sturnus vulgaris).

Meget vanlig hekkefugl i cmråiene rurrlt Vansjø.

store flokker 0\Ternatter hver scmner på

Bj~,

hvor det i lØpet av 90

minutter ble talt 1540 individer den 12.6.1971 {H).

Arten ble ol::6ervert

regelmessig i mindre antall i 1980.
NØtteskrike (Garrulus glan3arius).

Vanlig hekkefugl i skogstraktene ankring

VansjØ1 særlig mange scmneren/høsten 1973 (H).

oæervert på DillingØy og

ved Huggeneskilen 3.5. 1980.

Skjære (Pica pica) .

Vanlig hekkefugl ved bebyggelsen rurrlt VansjØ (H) .

NØttekråke (Nu:ifraga carp:atactes) .
1968-1969 (H).

OOOervert ved flere anledninger i

l individ ble observert av T. Kjemperud i Rygge 8.1.1978

(Ø.L).

Kaie (Corvus rronedula).
(Hl.

Vanlig hekkefugl i l..'Ulturlarrlskapet rundt Vansjø

Har de senere årene iklæ vært vanlig i anrfrlet (Ø.L)

rren en koloni

1

ble funnet ved BjØmer«dvannet i 1980.
I<.ornkråke (C. frugilegus ).

l individ ble skutt ved Kjernes i 1968 (H).

OOOervert rundt VansjØ ved flere tilfeller vinteren 1976.

l individ ble

sett ved Fredskjær 1978 (Ø.L) •
Kråke (C. oorone).

Meget vanlig hekkefugl rurrlt VansjØ (H) .

En rekke

revirhevdende par ble påtruffet i 1980.
Ravn (C. oorax).

Ett par hekker vest i VansjØ (Ø.L).

l individ ble sett

ved Arvollfjorden 3. 5.1980 1 og arten kan også påtreffes flere andre steder

i VansjØ 1 bl . a. Sunna ved flere tilfeller i april 1981 (Ø.L).
Sidensvans (B:mbycilla garrulus).

Vanlig å se enkelte vintr e under større

invasjoner (H), siste gang vinteren 1979/80.
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l par hekket regelmessig ved Sæbyelva.

Fossekall (Cinclus cinslus).

Over-

vintrer i større antall i Sæbyelva (ca. 5 individer) og M:>sseelva (ca. 5 individer) (Hl.

Opptil 11 individer ble sett i Sæbyelva vinteren 1977/78,

hvorav 8 ble rin<}nerket (T.R., O.J.H).

Fossekallen er ikke funnet hekkerrle

i Sailyelva de siste årene (Ø. L).
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes).

Vanlig heldæfugl i anrådene rurrlt

VansjØ (H).
Jernspurv (Prune11a rrodularis).
(Hl.

Vanlig hekkefugl i anrådene ankring Vansjø

Flere revirhevdeme par ble påtruffet i 1980.

Sivsanger (Accrooephalus sc::toembaenus).
195<H:allet.

Vanlig hekkefugl VBi VansjØ på

Abro (1959) nevner 5 syngende individer på strekningen

~/

Råie i 1958, 3 par sivsangere ha:Xle til.lnld i kilen øst for FØdsengen gård
i 1959.

Videre hadde l par til.lnld VBi Viremlmen, ett i Kilen i Rygge

og ett par i Karlshusbunden i Råle (Abro 1960). l i!1di.vid ble sett ved Bjørne-

røivannet i august 1966, men

arten

antas ikke å ha hekket i 1974 (H).

Det

ble ikke hØrt eller sett sivsanger i VansjØ i 1980, mens l syngen:je hann
ble hØrt i Fredskjærkilen ca. l. 6 . 1981 og noen dager fraroc:Jver (Ø.L) .
~

I rrotsetning til (og på bekostning av?) sivsang-

(A. scirpaceus).

eren, har bestaroen av rØrsanger Økt kraftig i Vansjø de siste tiårene.
rørsangerpar ble hØrt på Rålestranda i 1958 (Abro 1959).

l

I 1959 ble det

furmet l par i kilen vest for FØdsenga gård, l par i lbbØlelva, og l par i
Karlshusburden (Abro 1960).

3 syngerrle hanner ble hØrt \100 Kjernesbrua

24.6.1965, og l reir ble funnet her i 1968.

15-20 par ble anslått å ække i

1974 (H).
I 1976 ble 4 individer hørt ved Bliksøya, 3 individer sør for brua til Bliksøya, l individ ved brua til Langøya, 2 individer VBi Bekken i Karlshusburrlen,
3 individer ved Tålenga og l individ ved utlØpet av fbbØlelva.

Videre minst

10 individer ved Fiulstadst100et, 6 individer ØSt for Dillingøy, l individ
i Nesengkilen og 5-6 individer på holmer syd for DillingØy (A.A).
I 1980 ble 5 rørsangere hØrt synge på DillingØy's ØStSide, l på Øya's vestside, 3 på sørØstsiden og hele

11 på Sørpetangen.

l individ ble videre

hØrt i Huggeneskilen, 4 i M:>sseros, 3 VBi RØsenga, 5 i Dramsta:lliukta og l
i Fredskjærkilen.
Hekkebestanden i hele Vansjøcmrådet i perioden 1976-80, har derfor trolig

vært 50-100 par, noe saner en ganske betydelig Økning fra tidlig på 1970tallet.
Myn;anger (A. pa.lustris) .

l syngerrle individ ble hØrt på SØrpetangen 14. 7. 80 .
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Gulsanger (Hippolais icterina).

Ble hØrt ved Dranstadbukta 23.5.1974,

der den nå hekker årlig (T.H.l981).

3 syngerrle individer ble hØrt ved

Fredskjærk.ilen 14.6.1976, samt l kull med 1.I119& sæme sted 9.8.1976 (A.A).
l individ ble hØrt ved Haugstenkilen 4.6.1980 (forf.), og ved Vannverket,
Rygge ca. 25.5 . 1981 (Ø.L).
Vanlig hekkefugl i anråiene ankring Vansjø (H).

flagesanger (Sylvia l:orin).

En relcke par ble registrert i 1980, ved Haugstenkilen, Freskjærkilen, Feøya,

SØrpetangen, Dramstadbukta, RØdsenga, 1-bsseiDS, Dillingøya og Huggeneskilen.
Vanlig hekkefugl i anrå1ene .rurrlt Vansjø (H) •

Munk (S. atricapilla) .

Var

langt mer fåtallig enn hagesangeren i 1980, og ble kun observert syngeroe
HØres flere steder på Vansjøs ØStside, men i lite antall'

ved Baugstenkilen.
Ø. L).

Ble hØrt synge ved Ibs, ved Haugstenst:Øa og ved Sæbyelva i 1981 (M.V).

'lbrnsanger {S. a::mnunis). Vanlig hekkefugl i crnrMene ankring Vansjø (H).
Ble i 1980 hØrt syngerrle ved Dram.stadb.Jict:a,

~.

Huggeneskilen {forf. l

og Fredskjærlti.len (Ø.L) •

MØller (S. curruca) •

Vanlig hekkefugl i

~

ankring VansjØ (Hl •

Ble

i 1980 hØrt synge ved Feøya, RØdsenga, 1-bsseros, DillingØy og Drænstadbukta.

LØVsanger (PhyllOSOO?lS trochillus) .
sjØ (H).

Vanlig ækkefugl i crnrMene rundt Van-

Den desidert vanligste sangeren san ble registret i 1980.

Gransange.r (P. oolybi.ta).

Hegnet scrn usikker hekkefugl i 1974 (H).

l

individ ble hØrt synge ved RØ:lsenga 20.4.1980, men ble ikke hØrt senere på

sæme sted.

OOOerveres på vårtrekk i april (Ø.Ll.

BØksanger (P. sibilatnx) .

l individ ble hØrt ved BjørkA medio juni 1978,

samt l individ ved Sandå 10.6.1981 (Ø.L) .
Fuglekonge

(~us

regulusl.

Vanlig hekkefugl i anrMene rundt VansjØ (H) .

Observert ved flere tilfeller i 1980, og forekæmer i anrådet til alle årstider.
Svartiwit-fluesnapper (Fioedula h;yp?leuca).
ankring Vansjø (H).

Gråfluesnapper (Muscicapa striata).
men ingen data foreligger (H) .
sau 30.4.1976 (A.A).

Vanlig hekkefugl i anråiene

Flere revi.rhevderoe par ble ol:seivert også i 1980.
Skal forekarme helckeroe ved vansjØ,

Observert ved Rygge flystasjon så tidlig

Ble ikke registrert i 1980.

Buskskvett (Saxirola rubetra).
men ingen data angitt (Hl .

rødøya og Gtrløya (T.H) .

Skulle forekamle hek.l{eroe ved VansjØ i 1974,

Har trolig hekket ved Fredskjærlcilen, ~ten

Syngeroe irrlivider ble hØrt ved Feøya, Dramstad-

bukta, Fredskjærkilen (Ø. L), Sæbyelva, MØrkelva og l'bsserosenga i 1981 (M.V).
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Steinskvett (Oenanthe oenanthe).
VansjØ og ute på øyene (H).

Er en vanlig hekkefugl i anråjene rurrlt

Ble bl.a. sett på 1-bskjæra i 1980.

Er trolig

ikke lenger n::>en vanlig hekkefugl run:it Vansjø (Ø. L).
RØ:}stjert (Phoenicurus fh?enj.curus).
(H).

Regnet san usikker hekkefugl i 1974

l revirhevden:ie par ble sett ved BjørkA i mai 1973 (O.J.H).

Arten

har i flere år vært vanlig i Mossanarka på Vansjøs vestside (Ø. L).

RØdstrupe (Erithacus rubecula).
(H) .

Vanlig hekkefugl i anrådene run:it Vansjø

fu lang rekke revirhevden:ie par ble registrert i 1980.

HØrt synge ved

Nattergal (Luscinia luscinia) .
(Hanssen 1976).

~l va

i 197 4 av T. HJell

Ble hØrt synge ved lobsseros av P. Osbak og B. He:inrlal i

juni 1978 (Ø. L).

Blåstrupe (Luscinia svecica).
1973 (H).
i

Minst 2 jiN. ble sett ved DrætStadbukta 29 . 8.

l irdivid ble sett ved Rygge flystasjon 19.8.1976 (A.A) og ved

Fredskjærk.ilen og Mosseros i mai 1980.

Gråtrost (Turdus pilaris).

Vanlig hekkefugl i anråjene run:it VansjØ (H).

Ble registrert ved en rekke lokaliteter i 1980, og var vanlig bå:l.e urrler
vår- og hØst trekket.
Svarttl:ost (T. merula) •

Er trolig uteglemt ved en feiltakelse ms (H) .

Ruger vanlig i alle skogstraktene run:it Vansjø, og er vanlig bå:l.e på vårog hØsttrekket.

Ringtrost (T. qærquedula).

Opptrer årlig i mi..rrlre antall under vårtrekket

(H).

Rqtivingetrost (T. iliacus).

Ble owgitt san hekkerxie i 1974 (H).

Ble i

1980 hØrt synge på sørøstsiden av SØrpetangen, ved Tønnerøya og ved Fredskjær-kilen (forf. J Oppgis syngen:ie fra Sabyelva og Bliksøya i 1981 (M. V).
Måltrost (T. Effilanelos) .
(H).

Vanlig hekkefugl i skogsanrMene ankring Vansjø

Ble hØrt syngende en rekke steder rurrlt Vansjø i 1980.

Arten er meget

vanlig urrler vår- og hØSttrekket.
Duetrost (T. viscivorus).
(H).

O[:ptrer årlig i mindre antall urrler vårtrekket

2 irrlivider ble sett ved RØst<rl, SVinrxlal 23.4.1972 (A.A).

Stjerbneis (Aegithalos cau::latus).

Ble flere ganger sett i rneiseflokker

run:it Vansjø hØsten 1973, med største antall 10 irrli.vider i LØdengfjorden
21.10.1973 og Sæbyelva 3.ll.l973 (H).

5 irrli.vider ble sett i skogsanråjer

ved Rygge flystasjon 21.2.1976 (A.A).

Ble ikke registrert i 1980.
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LØvmeis (Parus paustris).

Regnet san usikker hekkefugl i 1974 (H).

Ble

hØrt syngende va:i Haugstenkilen og RØ:isenga i 1980 (forf.) , va:i Sæbyelva i
mai 1981 (M.V) og i flere år vai DramstadOOk.ta på våren/forscmneren (Ø.L).

Gramleis (P. l!Ontanus).

Hekker årlig i skogstraktene ankring Vansjø (H).

Flere irrlivider ble registrert i 1980, men ingen sikre hekkefunn ble gjort.

Arten hekker årlig i Rygge (Ø. L).

Svartroeis (P. ater).
Syrl9e

Regnet sau usikker hekkefugl i 1974 (Hl.

Ble hØrt

vai Fredskjærkilen i 1980, og l reir ble funnet va:i lbs (."!..V) .

Togmeis (P. cristatus) .

Regnet sau usikker hekkefugl i 197 4 (H) .

Flere

irdivider ble registrert i 1980, men ingen hekkefunn ble gjort.
Blåæis (P. caeruleus).

Vanlig hekkefugl i anrådene rundt VansjØ (H).

Var

vanlig gjenrnn hele året i 1980.
KjØttmeis (P. major) .

Vanlig hekkefugl i anrådene rurrlt Vansjø (H) •

Var

vanlig va:i Vansjø gjenrnn hele året 1980.
Spettmei.s (Sitta europaea).
Il'l<}eTl

Hekker årlig i sl<ogstraktene ankring Vansjø (H).

syngende ilrlivider ble registrert i 1980 og er bare observert i vinter-

halvåret de senere årene (Ø. L).
Trekiyper (Certhia fani.liaris).

(Hl.

Hekker årlig i skogstraktene ankring Vansjø

Mest vanlig vest og nord for innsjøen (Ø. L).

Gråspurv (Passer danesticus).

Vanlig hekkefugl i kulturlardskapet rurdt

Vansjø (H) .
Pilfink (P. m:mtanus).

Vanlig hekkefugl i kulturlardskapet rurdt VansjØ (H).

lbkfink (Fringilla ooelebs).
(H).

Vanlig hekkefugl i skogstraktene ankring VansjØ

Var en meget tallrik hekkefugl i 1980, og var vanlig på vår- og

~t

trekket.
Bjørkefink (F. mntifringilla).
trekket.

Er vanlig å se rastende urder vår- og hØst-

O!Jervintrer årlig i lite antall (H).

Grll!nnfink (carduelis chloris).
skapet rurdt Vansjø (Hl.
Grll!nnSisik (C. spinus).

Er en vanlig hekkefugl i det mer åp'le !ard-

Ble registrert gjenrnn hele året 1980.
Regnet sau usikker hekkefugl i 1974 (H).

Flere syng-

ende hanner ble hØrt i 1980, og arten må trolig regnes san en vanlig hekkefugl i skogstraktene ankring VansjØ.
Stillits (C. carduelis).

2 irrlivider observert vai Mosseros 21.2.1976 (A.A) •

Tornirisk (J\canthis cannabina).
Vansjø (Hl •

Vanlig hekkefugl i det åf:ne lardskapet rurdt

Ble hØrt synge en rekke steder i 1980.

Er vanlig i jordbruks-
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anrådene urrler trekket vår og høst.
Gråsisik {A. flarrmea) .
tall (Hl.

Forekarmer under trekket vår og hØSt i varierende an-

Kan enkelte år forekcmne invasjonspreget i store flokker.

FDrsnetl:> sæ. {I.Dxia sæ.).

Qætrer i varierende antall på vintrene, avhengig

o:v forekansten av frø og gran. Regnes san usikker hekkeft..'ql (H) . 8 individer
b l e sett på Tannøya 24.5.1980 (!1.V). Vanlig vinteren 1979/80, og hekker trolig
ved Sunna (Ø. L) •

D:mpap (Pyrrhula pYtthula).
sjø (H) •

En vanlig hekkefugl i skogstraktene ankring van-

Arlig hekkefugl i Rygge (Ø.L) .

Gulspurv (Finberiza citrinella).

Vanlig hekkefugl i anrå:iene rurrlt Vansjø (H) .

En rekke syngende irrlivider ble registrert i 1980.

Sivspurv (E. schoeniclus).
sjø (H).

Vanlig hekkefugl i alle takrørr:mrådene rurrlt Van-

Den vanligste sp..uvefuglen med direkte tilknytning til VansjØ i

1980.

Snøspurv (Plectrofi1enax nivalis).
stasjon 30.3.1976 (A.A).

5 irrlivide.r ble registrert på Rygge fly-
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FIS!<WRNBESTAIDEN I VPNSJØ 198Q-81.
Øivirrl Lågbu.

FiskeØrnen (Parrlion haliaetus) regnes san en av karakterfuglene i Vansjø.
(1974a) karakterisertefiskeØrnen san Vansjøs vanligste rovfugl.
1973 viste at minst 4 par hekket.

lbell

Status for

Lite har vært kjent an bestan:lsutviklingen

i innsjøen nnt slutten av ?o-årene, men andre steder i Ø;tfold har fiskeørnen
hatt lav hekkesuksess.

Denne artikkelen viser at fiskeørnen i VansjØ ikke

viste roen slik tendens i 1980 og 1981.
En umersØkelse av fiskeØrnen i Vansjø var o:wrinnlig tenkt å skje san et sam-

arbeid ~ællan folk fra !-bss lokallag av tbrsk Onli.to logisk Forening.

På grunn

av at tellingene har skjOOd uten pengebidrag, har registreringene blitt foretatt av Jo Ranke og umertegnede.

Vi har foretatt en owtelling av antall

reir og unger i Vansjø:listriktet.

I tillegg har det vært stuiert ett fiskeØm-

pars reaksjoner på forstyrrelse gjennan reirperioden.

Hvilken effekt gjen-

groingen i Vansjø de senere år har hatt for bestaroens fiskeplasser

har vi

ikke rukket å undersØke, men registreringene ventes å fortsette i 1982.

Takk

rettes til Sverre Oskarsen, Kai He.nnansen og Dan Ben:lik.sen for verdifulle observasjoner.

Per Vallner hjalp forf. Iæd båtskyss i 1980.

full hjelp under

rin~

Ulf Lucasen ga verdi-

av unger sanneren 1980.

BIOIDP.

IfØlge Haftom (1971) er fiskeørnen alltid knyttet til vann, så vel innsjØer
san elver.
</1jer og

Den liker seg best i store vann angitt av skog og Iæd skogbevokste

oolmer.

Haga (1980) mener fiskeørnen først og franst er en art san

har tilhJld i olicptrofe innsjØer.

Ettersan næringsrikdcmnen Øker, vil inn-

sjøen bli stadig mer verdifull for ørnene p.g.a. Økerrle fiskebestarrl. Nordbakke
(1980) foretok en umersltkelse av fiskeørnens fØdevaner i Iddefjorden v<:rl Halden.
Det ble funnet flest vErlerbuk (32% av totalantallet) i reirene, deretter fulgte

gjedde og abl:x:>r med respektive 25% og 16% av det totale antall.
snittlige fiskelengie var 20-25 an. og 35-38 an.

Den gjenrx:rn-

IfØlge Brabrarrl (1979) har

VansjØ stor bestarrl av abbor, mrk, gjedde, sørv, flire, rrort, laue og brasme.
Flere av disse artene, først og franst karpefisk, abbor og gjedde, skulle gi
fiskeørnen gode næringsbetingelser.

Hvordan fiskeørnen vil reagere på en Øk-

ende næringsrikdam er det vanskelig å avgjØre.
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HEKKEPlASSER.

Av de 8 reirene scrn har blitt undersØkt i Vansjø i 1980 og 1981, ligge r 3 på
øyer og 5 på fastlarxiet.

.i'mtallet reir i bruk har blitt opptal': ved å opp-

sØke gamle hekkeplasser og i tillegg har vi fått opplysninger fra folk scm
ferdes mye i traktene.

Stlrlier av fiskencle fugler tyder på at vårt bet.ardsan-

slag er temnelig nøyaktig.

De fleste av VansjØS øyer er skogkledde og har

tilnæDnet sanme flora og fauna san fastlarrlet run::it innsjøen.

fra Vansjø er i gjenocrnsnitt ca. 1,2 km.
ligger ca. 3 km. fra vann.

Reirenes avstand

Det reiret san ligger lengst unna

Haga (1980) mener at redusert hekkesuksess flere

steder skyldes menneskelig forstyrrelse fra kan::>pcrllere og båtturister.
ett av reirene i Vansjø ligger slik til at båttrafikk kunne sjenere.

Bare

I Sverige

har forekansten av miljøgifter ført til en dårligere produksjon gjenrx:m fosterdØielighet og {tdeleggelse av egg ved ruging p.g.a. skallfortynning (Ahlen 1977).
Hvilken innvirkning eventuelle miljøgifter har hatt for bestarrie."l i Vansjø

er det unulig å si rne an.

Det scm imidlertid er sikkert er at skogsavvirk-

ningen er en trussel roc>t fiskeømbestanden i Vansjø.

I lØpet av vinteren 1980/

Bl ble ett av de benyttede reirene nedh:x]get.

begynte å b-j9'ge et nytt

Paret

reir, men reiret ble trolig forlatt på grunn av forsinket hekking.
{tdela derfor trolig hekkingen for paret i 1981.
åpent igjen i et større tx:>gstfelt.

!bgst

Et av de andre reirene står

Dette paret flyr opp på lang avstan:l., og

går ikke ned på reiret selv på en km's avstand.

Hogsten kan på kort sikt se

ut til å være den største f are for fiskeørnens hekkenuligheter i Vansjøclistriktet.
HEKKESUKSI'SS.

Ialt ble 8 reir benyttet av fiskeørnen i disse to årene.

par seg, i 5 av disse ble det store unger.
av disse ble det flygedyktige unger.
hogget vinteren 1980/81.

I 1980 etablerte 6

I 1981 etablerte 7 par seg, i 5

Det åttende reiret var det san ble ned-

Lngeantallene ble i 1980 opptelt ultimo juli/primo
Alle unger var store ved o~ellingen,

august, i 1981 i priroc>/medio august.
i 1981 var alle opptalte flygedyktige.

Resultatet for tellingene sees i tabell

I.

Tabell I .

Hekkesuksess (store unger) i reir i Vansjø 1980-81.

Antall utnyttede
reirplasser
Antall unger

1980

1981

Tilsanmen

6

7

11

8

19

l. [l )

1.14

1.46

Gj.snittl ig antall
unger
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!:let gjenronsnittlige antallet unger gjelder for territoriehevdende par.

DISKUSJON.
lEwton (1979) angir hel<kesuksess for fiskeØrn i Skottlarrl og Sverige.

En

sæmenligning av suksess for territoriehevdende par viser at bestarrlen i Vansjø har i de to årene fått OR> antrent like mange unger scm det svenske gjenn::msnittet ligger på, og noe over det skotske.

Samlenligningen ses i tabell

2.
Tabell 2.

Gjennansnittlig antall =ger pr. territoriehevderxie par.

Skottland 1954-1971:

1.1

(Brown 1976)

Sverige

1971-1973:

1.4

(O:lsjØ

Vansjø

1980-1981:

1.4

(Denne undersØkelsen)

&

SOrxiell 1976)

Selv an antallet urrlers<licte par i VansjØ er lavt, kan dette t:}de på at ungepnxiuksjon i Vansjø ikke er redusert p.g.a. miljØgifter.
viser at det var stØrre dØielighet blant

ett år, p.g.a. uvanlig vått vær i sør.

liD.ger

n3sjø

&

SOooell (1976)

i sør-sverige enn i Midt-Sverige

I sør-N:>rge var det vått og tildels

ekstiaordinært kaldt i slutten av mai og begynnelsen av juni 1981.

Det var

blant annet snØvær den 14. jliD.i, i den tidligere ungeperioden hmr dØieligheten
kan være stor.

sæmeren.

Det dårlige været kan ha ført til lav ungeproduksjon denne

Ebrf. fant dØie unger urrler reir av gråhegre roen kil.aneter fra

Vansjø etter snøværsdagen.

Muligheten for at fiskeØrnen kan ha mistet =ger,

er derfor tilstede.
FOR:S'NRREISE.

FiskeØrnen er utsatt for forstyrrelser l:å::le på hekkeplassen og på fiskeplassen.
Ett av reirene scm ligger mest utsatt til, ble fulgt gjenn:::m hekkeperioden i
1980.

Reiret ligger nær en mye benyttet båtrute i VansjØ, men ses vanskelig

fra båt.

Til tross for mye støy gjenncrn hele scmnersesongen, fløy fiskeørnen

aldri av når båter passerte.

ørnen fly av reiret .
urolige.

Bare nAr menneskene gikk på laOO, kunne fiske-

Ved alle tilfelle hvor båter passerte, virket fuglene

På en time i pinsen 1980, den 23.5., passerte 6 båter og l kano rnell.an

kl. 20 og 21 uten at fuglen fløy av.
urrler 200 meter.

Avstarrlen fra båtene og til reiret var

Paret fikk i 1980 fram 3 unger, i 1981 2.

Pesponsen på

gåerrle mennesker varierte også avhengig av stcrliet i hekkeperioden.

I ruge-

tiden og tidlig =getid, dvs. fra ca. L mai og til midten av juni, fløy ikke
hunnen av før på ca. 150 meters avstand.

Når ungene ble større, viste også
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de voksne fuglene en mer sky adferd.
\'Em.

Atle Haga (pers. medd.) viser til en svært lav produksj on for fiskeørn i Halden-

vassdraget/Irrlre (l.stfol.d i 1980.
fant egglegging sted.
pers. medd.).

g::xit ennå.

Også i

Av 14 reir ble 8 påbygi og bare i 3 reir

1981 skal produksjonen ha vært svak (G. Hardeng

Det ser imidlertid ut til at fiskeØrnen i Vansjø klarer seg

Et vern av hekl<eplassen mot snauh:x}st kan \ære på sin plass iall-

fall for 2 av reirenes vedkarmerrle.
imidlertid tiltrekke folk.

Fredning av reirplass med angivelser kan

Kontakt og avtaler med grunneierne burde være

viktig for å hindre reirøiel eggelser.
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Bia 101, Tanb juli 1974.

FerkvassØkologi.

Stensil L'niv. i Oslo.
Brabrand, A.

1979.

Fiskeribiologiske un:iersØkelser i forbin:lelse med eu-

trofiering av Vansjø, Østfold. lab. for ferskv. Økol. og innl.
fiske, rapp. nr. 40. Zool. Mus., Oslo, 44 s .
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1976.
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Crcmp , S.

&

British Birds of Prey.

1921.

N:lrges Fugle.
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Hegrekoloni i Rygge.

Gabrielsen, E.
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Ø>tfold~to1ogen

l
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Naturvernregi.strering i Østfold.
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i Østfold.
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Økologisk kunnskap i naturvernforvaltningen.
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Nattergalens owt;reden i Østfold.

Østfold-ornito-
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1979.

fold-kysten.
Hanssen, O.J.

1982.
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Kcrt1parativ næringsØkologi h:Js hettanåke Larus ridi-

burrlues L. og fiskanåke L. canus L. på Østfold-kysten.
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rove:ifagsoppgave i spesiell zcologi, Univ. Oslo. (In press).
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1977.

Hardeng, G.

'lbFfdykkeren og litt an dens forekanst i Østfold.

Østfold-ornitologen 4 (2), 6-8 .
197 4.

Hauger, T.

Fysisk-kjanisl< underSØkelse av vannsystanet

og Vansjø (Nl'H, Tr.he:im, Inst. for vassbygging).
Hesjedal, O.
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l:bell, T. 1974a.

Larrlbruksi:Xlkhandelen, As.

Vegetasjonskartlegging.

Fbrtegnelse over ornitologiske observasjoner i Vansjø i

Østfold pr. 1.1.1974.
lbell, T.

~bØle l va

Oiplarowgave.

Stensil, 10 s.

Kort orientering an Vansjø.

1974b.

Østfold-ornitologen l (4),

19 + 21.
Lund,

o.

&

Olsen,

nr. 5.
Nilsson, S. G.

&

o.

1979.

ffllesjø.rannet og Hannessjøen 1979.

Arsrag::ort

stensilrapp:>rt.
Nilsson, I.N.

1976.

Hur skall natw:anråiene varoeras?

EKanpel från fågellivet i syd-svenska sj6ar.

Fauna och Flora 71,

136-144.
Nilsson, S.G.

&

Nilsson, I.N.

1978.

Breeding hird a::mnunity densities

arxl species richness in lakes.

NIVA 1966.

Vansjø.

OiJcos 31, 214-221.

En limrx:>logisk undersØkelse utført i tidsrcmnet januar

1964 - januar 1964.

37 s.

NIVA 1977.

VansjØ.

NIVA 1980.

Vegetasjonskartlegging æv VansjØ.

Spillelarxl, I.

UndersØkelse 1976-77.

s.

1975.

17 s. + kart.

Svartbak, I.arus marinus, ved innsjøer på sørlarxiet,

1977.

forekanst og biologi.
Svensson,

80s.

Fauna 30, 75-87.

Harrlledning for Svenska Hackfågeltaxeringen.

Sanarbeidsutvalget for

Vansjø-~bØlvassdraget

(SVH) 1979.

Lund 1975.

Fbrslag til

handlingsprogram, Østfold fyll<eskamrune, VAR-seksjonen v/utbyggingsavdelingen.
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1937.

Zoogeograr:hische Stu:lien iiber rorwegishe o:lo:Jaten.

Norske vidensk. ak. Oslo, avh. nr. 12, 1-134.
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Fåglar på Vastkusten 13, 43-47.
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&
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1960.

Notiser fra Vansjø i Ø;tfold.
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o:lonata fron the Vansjø region in South-eastern Norway.

Nbrsk ent. tidsskrift. 13, 185-190.
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Naturfaglig litteratur an Vansjø:tnråiet
I årenes lØp er det utfØrt tallrike un::iersØkelser

vitenskapelig karakter i Vansjø.

og registreringer

<N

natlli'-

Litterature."l og opplysningene er imidler-

tid spre::it i en mengde tidsskrifter og

r~rter,

hvilket ofte vanskeliggjØr

tilgjengeligheten og denne:l. bruk i senere un::iersØkelser.
Vansjø er den best urrlersØkte sjøen i Østfold og er velegnet ve:l. stu:lier
a:v eutrofiering og endringer i lirnnisk miljØ aver tid.

Det er derfor vik-

tig å kjenne tidligere urdersØkelser san kan nyttiggjØres ve:l. referanse/
særnenlikning med dagens miljøforiDld.
Litteraturlisten er utarbeidet på grunnlag av Hai:deng (1980) og er supplert
med senere utgitt litteratur.

- Det er unulig å få med alle referanser, men

en antar bibliografien dekker det vesentligste.
Det knytter seg betydelige interesser til VansjØ san rekreasjonsste:l., og

deler

iN

sjøens øyer og våtmarkscmråder har naturfaglige Vemell'eLdier.

En

har derfor inklu:Jert naturvernoversikter der sjøen eller deler av denne er
antalt.

Sæbyvannet, BjØrnrø:ivannet rn.fl. i Våler er IDldt utenfor listen.

Fre::iriksta3 6/7-81

Abrahælsen, J. 1972:
Amnyrn 1971:

Naturvern og vassdrag . Oslo . (Vansjø s. 101, 172).

Rapport fra kontaktutvalget Kraftutbygging - naturvern.

vassdrag san bØr vernes mot kraftutbygging.
utvalgets innstilling.

0:\

30/12- 70 (Sperstad-

VansjØ/M::>sseelva s. 21, 25:

Foreslått varig

vernet mot videre utbygging) .
Amnyrn 1976:

Verneplan for vassdrag.

75, Bl:

331 6/4- 73).
Anonym 1980:

OOU 1976:15.

BØr varig vernes iflg.:

(VansjØ/M::>sseelva s.

Forhandlinger i Stortinget nr.

KOntaktutvalget Kraftutbygging-naturvern.

VansjØ/IbbØlvassdraget.

St. orp. nr. l 1980-81.

MiljØI!errdep. ,

s. 110-lll.
Augustson, J.H., Hauger, T, Iwåle, E. og Skogheim, O.K. 1979:
datering av nyere se::iimenter - eksanpel fra Vansjø.

Radiologisk
Vann 14: s. 55-63.
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Bjørn:lalen, K. og Warendorph, H. 1981 (urrler arbeid) : (Regional urdersØkelse
~~ngssalter/fysisk-kjerniske

av Vansjø.

phytoplankton v/K.B.
inst., Univ. Oslo.

1

data i øvre vannlag ,

zooplankton v/H. W.).

lbvedfagsoppgaver, Limn.

Se 6g Warendorph og BjØrrrlalen (1980) og Bjørn-

dalen og Waren:lorph (1981).
BjØrrrlalen, K. og Warerrlorph, H. 1981:
fehr. 1981.

Arsraanrt 1980.

Vansiø.

Oslo,

Rapp. til Sanarbeidsutvalget for Vansjø-lbbØlvassdrag-

et og Østfold fylkeskrntnune (VAR-seksjonen) .

106 s. (fysiske/

kjaniske forlx>ld, plante og dyreplankton).
Bergerrlahl, D.S. :

Vi dorger etter gjø rs.

Jakt-fiske-friluftsliv 109 (4) : 20-

21. (Fra Vansjø, max. 5,2 kg.).
Bergerdahl, D. 1981:

GjErldepara:iiset Vansjø.

Villmarksliv 9 (3): 78-79+81

(bl.a. ex. på 5,4 kg).
BjØrrriaien K (1979) :

Orientering an situasjonen i Vansjø 9:IIItleren 1979.

N::>tat, 6 s. Østfold fylkeskamnme.
Blakar, I . 1974:

Bio 101, 'Itmb juli 1974.

Oslo, 6 s. , kursstensil.

Ferskvass()kologi.

Stensil, Univ.

(Onrå:Ier v /OksenØya) •

Blan, B. og Fatnes, A. 1979?: VansjØ med naibØrfelt.

56 s.

~ave

v/Halden

I'edag::>giske Høgskole. (Eut:rofiering/vannvern, basert på foreliggende
materiale publisert an VansjØ).
Ebl in, F.T. 1955:

151-156.
Brabrarrl, Å. 1979:

Kamtur på Vansjø.

Den tbrske Turistforening, årbok 1955:

(Friluftsliv, fiskeØrn nevnes).
Fiskeribiologiske un::l.ersøkelser i forbirrlelse med eutro-

fiering av Vansjø, Østfold. Lab. for ferskv.Økol. og innl.fiske,
rapp. nr. 40.
Brettun , P. 1976:
vassdrag.

Zool. mus.,

Oslo, 44 s.

En oversikt over forurensningstilstarrlen i men større

N.Jrsk inst. for vannforskning, årbok 1975:27-35 (bl.a.

Vansjø).
Braanrl, T., FØyn, B. og Gran, H.H. 1928:

Biologische Untersuchungen in

einigen Seen des ost lichen N.Jrwegens, August-Septanber 1927.
N.Jrske vidensk. akad. i Oslo, I. Maten. - naturv. kl. , nr. 2 (Vansjø s. 17-21).
Eik, K. og Gabrielsen, E.

1969:

Tilrå:Ining an disp:mering av arealene i

Vansjøanrå:Iet med rove::lvekt på larrlsl<apsvern og friluft s liv.
for hagekunst.

Vollebekk. 101 s. + vedlegg.

Inst.

utdrag av rapp:>rten

er og publisert i et kanperrliun an naturressursforvaltning v/Geografis k inst. , Univ. i Oslo 1971 + 1974 (J.L. Sollid, red.).
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Eiklarxl, I. 1980:

draget.

Erfaring mai vannbruksplanle:}gi.n:J i Vansjø-H::>bØlvass-

Varm 15: 237-243.

Erlarrlsen, A.H. (1979):

Vansjø.

+ vedl., stensil.

En diataneanalyse fra Storefjorden.

11 s.

RaH:Ort til Østfold fylk.esJa:mnune, utbyggings-

avdelingen, VAR-seksjonen.
Fre:lrichsen,

P. og Håstein, T. 1974: · Ragx?rt an urrlersØkelser av kvikk-

SØl~ldet

i fisk fra men norske vassdrag og l<yststtØk.

Vet-

erinærinst. Oslo, 25 s. (VansjØ: 1969, analyser av sørv, gjedde,
abi:Dr 1 brasme, flire, IIDrt 1 S. 8. )

Fylkesmannen i Østfold 1973:

Friluft.splan for

~tfold.

BL l, 56 s. Bi. IT,

62 s . (bl.a. VansjØ i I+ Il).
Fylkesnannen i

Østfold,~.

forsyning- avlØP - rerovasjon.

1975:

Østfold fylke.

VAR-plan.

Vann-

l'bss, jan. 1975, 44 s.

(Vansjø s. 7-9).

Fylkesnannen i Østfold 1976:

t!atur/eiJU:egistrering i

~ld.

417 s. (Van-

sjø, se RMe, Rygge og Våler).
Fyllæstlannen i Østfold 1980:

i Østfold.

Haftom,

s.

1971:

FOrslag til hanUirosoroqran for friluftslivet

teN. 1980. 104 s. + ve:il.egg (bl. a. anrMer i VansjØ).

N:lrges fu;Jler.

Oslo, 862 s. (Vansjø s. 17, 43, 70, 128,

191, 204, 280, 291, 333, 350, 372, 617, 621, 809:

Hegre,

kno~

svane, fi.slæØrn, trane, vannrikse, grØnnstilk, storsfDVe, hettemåke, svartbak, makrellterne, sivsan:Jer, rørsanger, sivspurv).
Haga, A. 1981 (urrler arbeid):

Habi.tatsegregering og konkurranse mellan

fuglearter kllyttet til innsjøer.
i Oslo.

Arbeid ved Zool. inst., Univ.

(utgjør et av mange ~eanrå:ier i Østfold, taksert 1980:

Fiulstadsurrlet + errlel snåØyer i Storefjorden). utdrag i Fauna 34: 58-59.
Haga, A. og Hardeng, G. 1980:

verneverdi.
Hanssen, O.J. 1980:

Ferskvannsøyer i Østfold med ornitologisk

Østfold-<lrnito1ogen 7: 85-89 (Vansjø s. 86, 88, 89) .
Fugleregistreringer i VansjØ.

4/2 + 2/3-80. 3 + 7 s.

Orienterln;J nr. l + 2,

N:Jtater til Vansjø-utvalget, Østfold fylkes-

kcm:lune, utbyggingsavdelingen, VAR-seksjonen.
søkelses~

Hanssen, O.J. 1980:

FOrslag til urrler-

1980.

Guide for fuglekikkin:J i Østfold fylke.

Østfold-<>rni-

tologen 7 (l): 6-10 (antale an <rll<an.st, utskiktspunkter i VansjØ

s. 10).
Harden:J, G. 1974: Vern av naturanrå:ier i Østfold.
7-10 + 13. (Vansjø s. 8) •

Østfold-ornitologen l

(l) :
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NatUIVernregistreringer i Østfold fylke.

Hardeng, G. 1975 :

.Z\rb.ra;>p . til

921 s. (Vansjø obj ekt nr. XXII og diverse objekter

Q'.Gtfold fylke .

i Våler, Rygge og Rlrle) .
Naturfra:lning i

Hardeng, G. 1975:

~tfold.

Larrlsl<apsvern 9{2): 4-14 s.

(Vansjø s. 8, 11).
Hardeng, G. 1980:

Våtmarksanr&ier i Ø>tfold.

Østfold .

Ut.rer::lning til fylk.esuannen i

Halden 29/9-80. 490 s. + fiq. + ve:ilegg. (Vansjø bl.a.

s. 139-141, 252-262, 432-433, 454-455, ve:ilegg s. 17-20 , 25-28 m.fl.).
Våtanr&ier i Østfold san har betydning for

Hardeng, G. og Haga, A. 1974:
~-

Stensil.

Hau;Jer, T. 1974:

Ø.O.F., 2 s. {Vansj Ø s . 2) .

Fysisk-kj anisk ur:rlersøkelse av vannsystenet li:>bØlelva og

Vansjø. {Nlll, Tr. heim, Inst. for vassbygging) .
(ref.

i~

Dipl.cm:>ppgave

1977: 61-62) .

Hauger, T. (ra:i.l 1978:
fellesvannverk .

Frcm:lriftsraanrt .

UrrlersØkelse for

~s-Rygge

Rapp. Østfold fylk.eskamume, VAR-seksjonen, 7 s.

+ vaile<J'l".

Hauger , T. (ra:i.) 1979:
vannverk 1978.
seksjonen.

Vansjø.

Urrlers(tdcelser utfØrt for rnss-Rvgge felles-

Østfold fylkeskamnme, utl:ryggingsavdelingen, VAR-

Stensilrapp. 25 s. + 4 separate bilag:

L

Fysisk-kjeniske og bakteriologiske analyseresultater i peri-

2.

Grafisk frems tilling av tauperatur-, turbidi tet-, jem- og

erlen 29. mai - 14. rxNanber 1978.

mangardata.

32 s.

9 s.

3.

Kjenisk-biologisk ur:rlersøkelse 23.8.78. 4 s.

4.

Biologiske analyseresultater (r:ilytoplankton). 14 s .

Hauger, T. 1980:

Nye perspektiver på VansjØfisket.

Larrlsl<apsvern nr. l:

13-15.
Hauger, T. 1980:
draget.
Hauger , T. 1980:
li.ng.

Larrlbrukets bidrag til forurensningen av Vansjø-lbbØlvassVann 15 : 66-70.
Vansjø - en viktig vannkilde i rask eutrofieringsutvikVann 15: 244- 248.

Hauger , T. og Ibsten, O. 1980:

Fiskeriprosjekt i Vansj ø- ressursutnyttelse

og tiltak mot uønsket algevekst.
Hauger, T. og .R:>sten O. 1980:

Fiskeriprosjekt i Vansjø- ressursutnyttelse

og tiltak mot uønsket algevekst.
Hauger, T. og Vallner, P. 1981:

Vann 15: 257-260.

Fbrskn:inqsnytt 25(4): 9-13.

Fiskeriprosjekt - Vansjø .

ArsraPP?rt for
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året 1980.

Rapp:>rt, Moss 15/1-81, 14 s. Scmarbeidsutvalget for

Vansjø-lbbØlvassdraget.
lbell, T. 1971:

Betraktninger og ootater

meren 1965.

lbell, T. 1973:

a<~er

Vansjøs fugleliv siden s:m-

N:rt:at dep. Østfold fylke.

Status

7 s.

fiskeØrnens (Parrlior haliaetusl

a<1er

teter i VansjØ juli/august 1973.

hekkelokali-

Internt rntat til Østfold fylke.

2 s.
Fortegnelse over ornitologiske otservasjoner i Vansjø i

Ibell, T. 1974:

ltstfold pr. l/1-74.
~rt

lbell, T. 1974:

stensil, 10 s.

orientering an Vansjø.

Østfol.d-omitol.ogen l (4):

19 + 21.
8:Jel.l, T. 1974:

Fbrsl.ag til fuglereservater i Vansjø.

Østfol.d-omito].ogen

1(4): 20.
~ CNer norske

lblml::oe, J. 1900:

t:cmer fra

irrlsjøer i det

Natm:v. 22: 1-71.
Huitfeldt-Kaas, H. 1918:

~ge

ferskvan::lsdiataneer.

I. Dia-

Archi.v for Mathan. og

lbrge.

(Vansjø s. 12, 61-67).

Ferskvanisfiskenes utbre:1else og in:lvandring i

tt>rqe med et tilla;J an krebsen.

Kra. 106 s.

Trepigget. sting-

sild, abb:lr, lake, gjedde, nort, krØkle, brasme, laue, vedertAJk?,

sørv,

ål, (kreps) , s. 46, 54' 59 l 62 l 76 l 79 l
80, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 94, (103).

l:Drk, flire, gjørs'

Jensen,

K.W.

(red. l 1968:

S!x?rtsfiskerens leksil<on.

Oslo.

B:i. 2, spalte

1771-72. (Vansjø, flg. arter utenom de san er angitt !:Ds Huitfeldt-Kaas, 1918:
Klaveness, K. 1974:

235-238.

Steinulke, niøye, ørret, ialt nevnes 16 arter).

Viola stagnina - uthra:ielse og Øllologi.

Knu:isen, C.-H. 1972:

AvlØPsplan lbbØlvassdraqet.

Konsulentutredning.
Korsmo, H. 1974:

Dramnen 29/11-72.

32 s . + bilag.

Naturvernrådets lanisplan for edellauvs)<X?greservater

i N::>rge.

I: Østfold, Akershus, HEdnark og <}lPland.

fig., Ibt. inst., As-NLH.
Krogh, K. 1967:

Blyttia 32:

(bleikfiol, div. arter fra Vansjøl.

Plan an opPrettelse av fuglereservater.

s lag pr. april 1967.

110 s. +

(k:vo11 v/Vansjø s. 99, 23).

Stensil, 6 s.

Oversikt

CNer

Statens naturverni.nsp.,

for-

Trooo-

heim.

Krogh, K. 1969:

Oversikt over forslag til naturvenonråler . . Østfold fylke.

Stensil, Statens naturverninsp. 3 s.
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Krogh, K. 1972:

Fuglehiotooer.

Østfold. Statens

nat~erninsp.,

stensil,

l s.

Miljøvenrlepartementet 1973-76:
l.

Vansjø kort antalt i fylkeooversikt

Botanikk v/E. Marker:
(J.3 s.).

2.
3.

Vernevenlige anr&l.er i ytre Østfold.

Lye, K.A. 1974:
vedlegg.

13 s. +

Ebt. rapp. 25.8 (flere lokaliteter i VansjØ cmtales).

Vansj ø kort antalt i fy l.kesoversikten

Lirnn:>logi v /J . A. Eie:
(5 s.)

4.

vansjø kort antalt i fylkeooversikt,

ZOOlogi v/P.J. Schei:

(5 s.) + 3 s. i rapp?rtens tvveddel.

5.

Ha.tdeng, G. 1974:

Inventeringer av vernevenlige anrå:ler i Øst-

1-liljøo,renrlepartanentet 1978:

Vansjø arrtalt 13 s.

231 s. + vedl.

fold, terrestrisk zcxrøkologi.

FYlkesvis oversikt over ornitologisk viktige

våtmarksanråler i torge.

Østfold.

Rapf.ort v/A.O. Fblkestad. Sten-

sil, 31 s. (Vansjø s. 31) .
:uljØVerrrlepartenentet 1978:

Larrlsoversikt over registrerte naturanr&l.er og

forekanster hvor det er foreslått eller kan være aktuelt å fremle
forslag an vern etter naturvernloven.

Østfold.

Stensil, 18 s.

(Vansjø s. 6, 12).
Magnussen, R. 1980:

~bss-Rygge

fellesvannverk - planlagt utbygging.

Vann 15:

261-266.
Martinsen, E. og Salrlersen, E. 1978:
sjon.

an fly/fugl-problenet på Rygge flysta-

Flyt.ryggiæ, spesiell orientering

Generalinsp. Luftforsvaret.

nr. l (37 s. + vedl. l.

Vansjø, fugledata s. 4, 6-7, 9, 14,

16, 29-30, 32.
!-!artinsen, T. 1980 (urrler arbeid): (Fysisk-kjaniske forrold i VanJ"'113Ssene i
Vannenfjorden og kjaniske analyser av btmnSaliroenter i Vansjø).
H::Nedfag~ave,
~rsk

inst. for l:ilnn:>logi, Univ. i Oslo .

inst. for vannforskning (NIVA) 1966:

Vansjø.

En lilnoologisk urrlersøk-

else utført i tidsrcmnet januar 1964 - januar 1965.
NIVA 1967:

Vannforsyning og avlØPSforrold i Østlarrlsfylkene.

37 s. + vedl.
Rapp. l, del 4

(Vansjø s. 20D-206), del 5 (fisk s. 67-68) og i rapp. III:

Hoved-

rapp?rt.
NIVA 1968:

ResipienturrlersØkelser i Søndre Fbllo, Hølenelv-, HobØlelv- og

8nmgenelvvassdragene.
NIVA 1969:

Rapp./opp:lrag

nr. 107/64.

Vansjøo.rassdragets hydranet;riske forrold.

17 s. + vedl.

Bilag til NIVA (1966),
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NIVA 1977:
NIVA 1978:

Vansjø. UrrlersØkelse l 'l7G-77 . 80 s.
JVst/nytteanalyse i lbbØlvas5draget.
~g

larrl.bruket.
NIVA 1978:

Ollersikt 011er fosfortilfØrsler til innsjøer.
14/12-78.

NIVA 1980:

Fbrurensningstilførsler fra

43/78.
Oppkag 92/78.

Vansjø s. 19-20, 41.
11 s. + bilag (v/P.

Planteolanktonutviklinqen i Vansjø 1978.
Brettun).

NIVA 1980:

Vegetasjonskartlegging av Vansjø.

Petlnn, P. 1980:

30/4-80.

Beskrivelse av og roen erfarin:]er med b.mntrål for fersk-

vannsbruk.

Fauna 33: 29-33. (Fiskefangster i Vannenfjoroen s. 30-32).

Sælarbeidsutvalget for

Vansj~lbbØlvassiraget

~, ~tfol.d

en,

17 s. + kart.

~bss

Fbrslag til harrllings-

1979:

fylkeskamlune, VAR-seksjonen v/utbyggingsavdel..ing95 s. (Fisk s. 88-95 v/A. Brabrarrl, forurensning

22/5-79.

i ne:islagsfeltet, sanering, larnbruld.

VansjØ i ulage- men den skal reddes!

Sarrlersen, E. 1980:

I.andslcapsvern nr. l:

il-U.
Sarrlersen, E., Hanssen, O.J. og Hardeng, G. 1977:
bet}dni.ng for fugL

Våt:narker i

Østfol.d-omitol.ogen 4(1):

~tfold

med

24-25.

Sarrlvik, J. 1980 (urrler arbeid): (Fosforbudsjett m.v. i VansjØ) .

lblraifags-

oppgave inst. for lirnrologi, Univ. Oslo.
SkinnaDiO, O. 1966:

Hvorledes VansjØ ble Vansjø.

Larrlskap>vern nr. 1: 5-6

(kvartærgeologi) .
Skaug, K. og Vallner, P. 1980:

BaJcteriologisJæ uOOersØ}ælser i Ne;ire Vansjø.

Sttrlieoppgave, Telenark D-høgskole, BØ.
Skogheim, O.K. 1979:

Vansjø.

Relasjoner mellan optikk, partikulært og lØSt

materiale 23. august 1978.

(utdrag p.lblisert i Skogheim 1980 b) .

35 s. Oslo.
Skogheim, O.K. 1979:

IEquleringsreqlementets bet:vdninq for forurensningsitua-

sjonen i Vansjø.

Desenber 1979.

19 s. stensil, ootat til Østfold

fylkeskarrnune, utbyggingsavd. (VAR-seksjonen).
Skogheim, O. K. 1980a:

(Måling av siktedyp sc:m i.nlikasjon på kjaniske forh::>l.d

i Vansjøl. Rar:tJ. til Østfold fylkeskr:mnune. (Ca. 30 stasjoner) .
Skogheim, O.K. 1980b: Relasjoner mellan siktedyp, lyssvekning og part.ikulært
materiale i Vansjø.
Skulberg, O. 1970:

Telenark D-hØ;Jskole.

Skrifter nr. 50: 98-103.

Siktedypnålinger i VansjØ 2/5-78).

Tatt me:i i Hauger (1979).

r.otat 10/7-781 NIVA.

- 71 -

Skul.berg, O. 1980:

The place of dispersal ard iroculun effec'"...s in eutrophiAdvanoes in research on Cyanophyta ard relaterl

cation stlrlies.

organisns, Oslo 17.-18. septanber 1979. (Bl.a. data fra Vansjø?l
Skulberg, O. 1980:

Nitrogen son begrenserrle faktor i ferskvann og saltvann.

Vann 15: 8-18 (Vansjø s. 17-18).
Sh.ulberg, O. 1980:

observasjoner

Noen

tasjonsperioden 1979.
Skulberg, O. 1980:

Nitrogen san begrens-

NlllF's progran for eutrofieringsforsk-

NIVA, Oslo 24/11-80 (VansjØ s. 20, 22, 36).

Snilsberg, E. 1980:
Vann 15:

Hygieniske synspunkter på Vansjø sau drikkevannskilde.
24~256.

Statens Viltundersøkelser 1967:
IOCN, Prosjekt l-lar).

Strøn, K. 1921:

alger merl masseforekanst i vege-

Planktonalger i eutrofiscmnenhen:].

errle faktor for algevekst.
ning.

<N

NIVA årtok 1979: 1~25 (Vansjø s. 21-22).

(Liste over 136 våtmarks:mrå:ler i N:lrge til
Stensil, As, v/Y. Hagen. (Bl.a. VansjØ).

'!he phytoplankton of sane N:ll:Wegian lakes.

Kra. vidensk.

selsk., skr. I. mat. naturv. kl. nr. 4. (Vansjø s. 2, lo-26, 42).
SØtme, S. 1937:

Zoogrographische Stlrlien Uber nol:Wegische O:k>naten.

N:lrske

vidensk. ak. Oslo, avh. nr. 12: l-134 (data fra Vansjø s. 41, 46,
61, 72, 74, 84).
Wareroorph, H. og Bjørndalen, K. 1980:

utført i 1979.

Vansjø.

En li.mnoloqisk undersØkelse

Oslo, febr. 1980. 37 s. + tab.

RaH>· til Ø>tfold

fylkeskamrune, utbyggingsavd . (VAR-seksjonen).
Øklarrl, J. 1975:
Øklarrl, K.A. 1979:

Ferskvannsøkologi. Oslo. (Vansjø s. 128).
Localities with Asellus a:JUaticus (L. l ard Gærnarus Jacus-

tris G.O. Sars in N:JI:Way.
(A, <qUatiCUS s . 26-27).

(2'5tfold fylkeskatmune 1978:

Vansjø.

fellesvannverk. 1978.

SNSF-prosjektet, TN 49/79, 64 s.
Fauna 15:

131.

UrrlersØkelser utfØrt for 1-Dss-Rygge

Stens~l

24 s.

Østfold fylkeskatmune, utbyggings<Nd. 1978?:

(Oversikt over tilfØrsler

<N

forurensninger fra hustoldning, in::l.ustri og jordbruk til VansjØ).
Moss.
Østfold fylkeskatmune, forurensningsseksjonen 1980:

VansjØ-fbbølvassdraget.

Vassjragsanalyse merl tilri'rlninger. V/T . Hauger.

:-bss.

67 s.
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Østfold fylkeskcr.rnune 1980:

FVLlcesolan for Østfold 198G-l983.

Jan. 1980.

218 s. (Vansjø bl.a. s. 113).
Østfold fylkesting, årbok 1968:

571 + 574 (biologiske, kjanisl<e foroold).

(lstfold larrlbrul<sselsl<ap 1980:

(ForsØksfiske med henblikk på næringsfiske

i sjøen).

Abro, A. 1959:

Avifaunistisl<e ootiser fra Vansjø i Østfold scmneren 1958.

Stema 3: 249-251.

Abro, A. 1960:

~btiser

Abro, A. 1966:

OOonata fron the Vansjø region in South-eastern

tbrsl< ent.
Aass, P. 1969:

fra Vansjø i Østfold.

Stema 4: 77-79.
~:r:way.

tidsskr. 13: 185-190.

Mysis relicta

U:Jven

i Vansjø, (lstfold. Fauna 22: 161.

Diverse data:
Limnologi m.v.:

tbrsl<e vidensk. ak. Clu:a. skr. l. mat. nat. kl. 1902, s. 48-

49 (isforb:>ld) •
N:>rsk

geog:c.

tidsskr. 1935, 5: 340 (rærlant, innsjØtype) .

biol. 21: 119. N:>rges geol. urrlers. nr. 208:

Archiv f. hydro-

517.

Fauna rnrv. Ser. B. 1981. 28: 1-24 (l art vanntege).
Fa\D"la 17: 83 (vannskorpion).

Jouro. of Inst. Water

Krepsdyret eycloos abyssonn påvist. Publ.
vidensk. Selsk.

:ruseet.,

Villmarksliv 7 (5): 84 og 8 (9): 60.

Fugl:

Østfold-Ornitologen:
1(2-3): 37

4(2): 8

6(3-4): 104-105

Flg. arter nevnes:

O::mtr. 1967, nr. 1: 7.

!..angelarn 1978 i Kgl. tbrske

Zool. rapp. serie, nr. 4: 20.

Fisk:

1(1): 4

aY

~11.

1(4): 10

2(3-4): lO

Knoppsvane, hegre, åkerrikse (M:Jsseelva?), toppdykker, towsl<arv, knekl<arx'l, skjearrl, taffelarn.

Fauna 16: 14-15 og 31: 195 (kro~ane, låvesvale),

Sterna 5: 2 (vipe).
Vår fuglefauna 2: 173 (rØrdrun).
Data an fiskeørn:

Y. Hagen 1952:

R::Nfuglene og viltoleien (Oslo),

~

vern i llbrge årsskiftet 1956: 18-20, Fa= 1 0: 14-18 og R. tbrdbakl<e 1974: Fiskeørn, lrNErlfagsoP.:'9. Oslo, s. 47-48.
Østfold Ornitologiske Fbrening 1975:
7 4.

Rap_:ort

Utbrtrlelse

(km~/sangsvane

s. 3, 5).

aY

kooj)!:)SVane i Østfold 1972-
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J. 'Ibllefsen 1975:

Rapr,ort an nattergal i N::lrge. (Vansjø 1974, obs. er ikke

nær sjØen san angitt) .
R. Cbllett 1921, nevner storlan-hekking 1885 i MN::lrges Fugle", H. rørensl<oil.d
1947, antaler topi:xiykker i "HArrlbok

CNer

N::>rges fugler" og Huit-

feldt-Kaas nevner storspove herfra i Buskerud Jæger

og

Fiskefor.

Tidsskr. 1921.
Naturvern m.v.:
Larliskapsvem (utgis

æ1

Østfold Naturvern) :

1966 (prøvehefte): 9-10

mai 1969: 8, 15, 18

juni 1966: 9-12

mars 1975: 16

mars 1967: 5-7

juni 1977: 12

juni l'J67: 15

nr. 3 1978: 6-7

mai 1968: 3

Mi.ljØcytt 1979 nr. 2: 18 (lbbØlelva).
NIVA/Østfold fylkesl<cmnune, utbyggingsavdelingen, VAR-seksjonen har i 1980
påbegynt et CNervåkingsprograr.t der NIVA har l pennanent prøvestasjon.
seksjonen har stasjoner i tillegg.
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