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FORORD
Når det i dag er mulig å lage en fo rholdsvis komplet t overs ikt
over forekomsten a v hØyere planter og dyr i Krå kerØy kommune, er
dette selvfØlgelig ikke noe enmannsverk . Jeg vil d erfor benytt e sjansen til å takke Pål Bugge, Tel l e f Kjellesvig , Petter
Langv ik , fheodo~ Broch Unger og min kone Tone RØed fo r mange
hyggelige registreringsturer i KråkerØy- naturen .
Jeg vil også få takke familien Johnsen på Nyga ard fo r på alle
måter å ha stØttet registreringsarbeidet . Ved s i den av
overfor nevnte personer , har Øivind Andersen , Morten Brandsnes ,
Age Fredriksen, Astrid og Johan GoenrØd , Sigurd Istre, I ngar
Iversen , Øiv ind Johan se n, Per Arne Johans en, Sven Martinsen,
Mort e n Viker og Richard Viker bidratt med i n f orma sjon om
fauna og flora i kommunen. Geir Hardeng og Tellef Kjelles vig
har l est gje nnom og kommet med verdifulle kommentarer til
deler av manuskriptet .
Økonomisk stØtt e som har muliggjort utgivelsen a v heftet er
mottatt fra KråkerØy kommune, fra Robe rt Colletts legat og
fra næringslivet i distriktet gjennom annonser .
En særlig takk rettes t il mine foreldre, Karin og Per Ha nss e n ,
som helt fr a jeg var tre måneder gamme l, bidro t i l å vekke
min begeistring for KråkerØys na tur!
Fredrikstad mai 1982 .
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INNLEDNING
Dette heftet er et resul tat av nesten 15 å r s und e r sØkelser av
Kråker Øys natur fra forfatterens side.
l i g ikke bare egne funn og

Det omfatter selvfØlge -

observasjone~ ,

men i minst like

stor grad o b servasjo n er s om er i n nsamlet fra andre personer .
Fordi kommun e n er så vi d t liten, betyr d ette at KråkerØy-naturen
utvilsomt er blant de som er best u nd e rsØkt her i distriktet ,
i hvert fall hva hØyere dyr gjelder .
Etter 15 år s innsamling av materiale er det selvfØlgelig ingen
tilfredsstillel se å ha dette v el for va r t i notatbØker og permer.
Ei heller å la de t

forbli innenfor en liten krets av in teressert e

fuglevenner , s om le ser det som er skrevet om Kråk erØy i for
eksempel Øs tfold-Ornitologen .

Først når det kan bli allema~.1s

eie , når de t b l ir tilgjengelig for turfolk, båtfolk, hyttebefolkning o g fastboende, e le ver og pensjonister, kan man hå p e
på resul t ater av 15 år s studier.

FØrst da e r det g r obu nn for

forståelse f or de nære naturområder .
De t beste h adde selvfØlgelig vært å få en slik naturbeskrivelse
inn i kommunens bygdebok , slik det har vært gjort i flere
Østfold-kommuner de senere åren e .

" Dessverre " var KråkerØy

en foregangskommune når d e t gjaldt å utgi bygdebok, i det denne
så sitt lys allerede i 1957.

Det er imidlertid mit t håp at

de tte lille heftet kan ses på som e t

sup plement til bygde boka,

og at den kan bli et verdifullt middel i naturfagundervisningen
på sko lene .
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NATURGEOGRAFI OG KLIMA - BETYDNING FOR UTFORMING AV KRÅKERØYNATUREN
Dyreliv et vi finner i et landskap, som for eksempel KråkerØy
kommune , er på mang e måte r avhengig av vegetasj onsdek ket.
Trær, buske r og andre plan t e r danner både skj ules tedeT og
yngleplasser fo r dyrene, ved siden av at det gir næring til
plante -eter e og indirekte til alle andre dyr eart er. Utformingen av plantedekket er i sin tur avhengig av lands kapets
geologi , topografi og klima. Dette samspill me l lom ulike
mi ljØfaktorer gir de fo rskjelli ge områder si n spesielle veg e tasjonstype eller pl antesam funn, som igjen gir livsrom til
sær egne dyreliv (insektsamfunn , fuglesamfunn , etc.).
Geol ogis k historie
Kr åkerøy s geologi og geologiske his t ori e er detaljert beskrevet i bygdeboka. I dette avsn itte t vil derfor kun berggrun nens og lØsav set ningen es betydni ng for vegetasj onsutviklingen
bli behandlet.
Kr åke rØy inngår i det stor e skandinaviske grunnfjells komp lek set, og berggrunnen består nesten utelukkende av grani tti ske
bergarter . Granitt regnes s om en såkalt "sur" berga rt, det
vil si bergarter med et hØyt i nnhold av kisel syr er . I likhet
med andre grunnf jell sbergarter forvitre r grani tt en meget langsomt, og den danner derfor kun et tynt lag a v grov forvitrings jor d. Den kjemiske sammense tn ingen av granitten , med hØyt
sili siuminnhold og lavt innhold av kalium, kalsium og fosfor ,
fØrer dessut en til at fo rvitringsjorden har et meget lavt
innhold av plantenæringsstoffer. Ders om forv i tring av berggrunnen alene skulle utvikle p l antenes jordsmonn , ville dette
gi grunnlag for en fattig og nØysom fl ora .
De landskap sdannende (geomo rfologiske ) prosesser som foregikk
under og etter s i ste is tid har derfor fått meget stor innflyte lse på ut fo rm ingen av dagens KråkerØy - landskap, og særl ig
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på fordelingen av lØ s masser. Under istiden lå Østfold dekket
av en opptil 3000 meter tykk iskapp e . Tyngd en av denne iskappen fØrte til at hele landskapet ble "presset" mer enn 200
meter ned under dagen s nivå. Da isen fo rsvant for ca. 10 000
år siden , oversvØmte havet hele landskapet opp til dette nivået,
som går under betegnelsen marin grense.
sØndre Østfold
ligger den marine grense noe under 200 meter, hvilket vil si
at alt av dagens landskap under 200 meter va r dekket av hav .
Siden den hØyeste fjelltoppen på KråkerØy, Holtevarden, idag
bare rager 68 m o .h., vil det te si at hele Kråkerøy da var
havbunn på et anselig dyp!
Dagens KråkerØy-landskap er oppdelt i sprekkedaler, der d e
fleste går i nord-sØr -re tning , men hvor noen få store g5T Østvest. Dengang bare de hØyere partiene stakk opp over havoverflaten, var disse sprekkedalene trange sund som havvannet
skyllet gjennom. I disse sundene ble de finere partiklene leire og silt - transportert videre 3V vannstrØmmene , mens
stØrre partikler som sand falt til bunns . Først i de bredere,
åpne sundene og i de stille buktene falt de alle r fineste
partiklene til ro på havbunnen.
Da landskapet noen årtusener senere hadde steget opp over havflaten, hadde derfo r havets krefter hatt stor betydning for
for delingen av u li ke lØsma ss e typer i terrenget. På de hØyeste
partiene som vi idag finner igjen som flate, furukledte koller,
er nesten alt som engang fantes av lØsmasser vasket unna av
bØlger og brenninger. Ned e i de trange klØftene lå det lag
av grovere sedimenter, som grus og sa nd. FØrst ute på de åpne
slettene mellom hØydepa1tiene og ned mot havstrendene, finner
vi tykke lag av finere sedimenter. I dag utgjØr disse slettene
mesteparten av jordbruksområdene i kommunen. Hvordan lØsmassefordelingen innvirker på vegetasjonen skal vi se på i neste
avsnitt.
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De åpne leir:>lettene som en gang var !tavbunn på anseelig dyp ,
er i dag viktige jordbruksomrader på Kråker ~:,:.
Foto fra Alshus .

De fl este av Øyene i KråkerØy-skjærgården er renvasket for
fin ere sediment e r, noe som s j e l den gir gr obunn for fro d ig
ve getasjon . Tjeldholmen og Enebærn i bakgrunnen.
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Lpsmassestruktur og vannbalanse
Pla n te ne pavirkes av en r ekke faktorer , som tilsamme n danner
det livsmiljØ (habitat) som vokses t edet byr vegetasjonen.
Det en p lan t e reagerer på, er oftest i kk e en enkelt fak to r,
men summen av de faktorer som \'irke r på voksest ede t .
Under istiden ble alt fra gr us og stein til store fl yt tblokker av fremmede berga r ter fraktet ti l KråkerØy under isskorpen. I varmere perioder med isa\smelting kunne nemlig smelte\annselvene gå strie unde r iskappen. Dette for~lare r funn av
fremmede be r garter som rombeporfyr , le ir skifer, sandst ei n, etc.
spredt utover Krakerpy- l andskapet. Seh om dette kan være
interessant nok for geologer og steinsa mlere , har denne pros e ssen hatt lite]l innflytelse på utformingen av KråkerØ;•landska pet . I denne s amm en he ng hopper vi derfor lettvint ove r
både dette , og fenomener som j ettegr yter , skuringsstriper og
de n be rømt e Skams klove pa KjØkØya.
I bygdeboka er det detaljert gjort r ede f or hvordan Kr åker Øylandskapet ble utformet et t erhvert som det steg opp fra havet
for 5-6000 år siden . Blant de mek t igste resultatene av istiden
i Ostfold e r de store morenene eller randav setningene. De
stprste og mest kjente er Hvaler-raet, Østfold-raet og MysenRakkes tad-trinne t . Morenene fram tr er som mekt ig e avsetninger
av sand og grus, og den stprste av dem, Ostfold-raet , demmer
opp Va nsj Ø, Tunevannet, Vestvannet og FemsjØen. Krå ke rØy landskapet er svært fattig på slike store sandavs e tn i nger ,
en av d e få er den som ligger på nordsiden av lloltevarden, og
som kan sees fra Hvalerv ~ ien. På tagelig er denne ma ng elen på
lpsvasetninger i skjær gA rd en. KrakerØy - holmene er svært fattige på lpsavsetninge r av alle stør r els er, hvilket har fØ rt
til at vegetasjonen er begrenset til sp r ekker og fordypninger
i berggrunnen.
Mens s tore deler av KråkerØy- l and s kap e t ennå l å u nder havflaten , fØrte elver og bekker med seg store menger sedimenter
av ulik stØrrelse og t yngde , sikker i langt stØrre grad enn
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hva tilfellet er i dagens elvelØp. Sedimentene ble holdt
flyte nde i elvevannet av strømvirvlene , inntil disse var så
svake at partik l ene la seg til ro på bunnen. Det fineste
materialet, som går under be t egnelsen sand, silt og leire,
b l e im i dlertid oftes t frak t et helt ut i elveosen, der havet s
krefter ove rtok transporten.
Mens KråkerØy-landskapet ennå var havbunn på mer enn 100 met ers
dyp , var strØmforhol dene så rolige at selv de fineste partiklene (silt og leire) sank og dekket bunnet i tykke lag. Etter
som landskapet steg og de fØrste toppene hevet seg over havflaten som små båer og skjær , fØrte havets krefter til at
sedimentene ble flyttet fra skjærenes loside og inn på lesiden.
Fjelltoppene ble renskurt for lØsmasser , og er den dag i dag
fattige på slike .
Jordstrukturen har avgjØrende betydning for plantedekkets utforming, fordi fuktighetskrevende planter v il finnes på jordsmonn med hØy vannkapasitet, mens tØrketålende planter kan
vokse i jordsmonn med lav vannkapasitet. Ofte vil vi derfor
finne de fuktighetskrevende plantene i områder med leire- og
siltjord, mens tØrketålende plantearter finnes i områder med
grovere kornstØrrels er i lØsmassene.
Topografien virker også inn på vannbalansen i jordsmonnet.
Den dårlige vanntilgangen i jordsmonnet på hØydedragene forsterkes ved at nedbØren renner unna og ned i klØfter og dalsØkk . I de trange klovene som ofte har et sandig jordsmonn,
forbedres derfor vann t ilgangen ved tilsig fra fjellsidene.
Virkningen dette har på vegetasjonen kan man lett studere i
Kråkerøy-terrenget. Furua, som er et tØr k etålende tresl a g,
dominerer oppe i hØydedragene , sammen med rØsslyng , tyttebær
og lav i bakkeskiktet . Grana finner vi imidlertid først når
vi kommer ned i klov ene med fuktige r e jordsmonn, sammen med
blåbærlyng, moser og bregner. Furua kunne sikkert godt ha
klart seg he r også , men bukker under i konkurransen med
grana om vann og sollys.
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Topografien er også viktig for lys- og varmetilgangen til
vegetasjonen. I solvendte hellinger får sollyset godt tak ,
og varme- og lyselskende plantearter vil dominere. Nordhellingene blir imidlertid liggende i skygge, og mer kuldeog skyggetålende plantearter finner passende voksested her.
De sørvendte hellingene vil også normalt vær e tØrrere enn de
nordvendte, f ordi fordampingen fra skogbunnen er stØrre på
grunn av solvarmen. Igjen kan vi se hvordan grana trives
best i de fuktige , nordvendte hellingene, mens særlig eik er
typisk for de tØrre, sØrve ndte hellingene.
Jordbunnskjemi og jordprofiler
Innledningsvis ble det nevnt at granitt som forvitrer, gir
et surt og næri~gsfattig jord smonn for vegetasjonen. Nå har
vi im i dlertid sett at mesteparten av jordsmonnet på KråkerØy
ikke er forvitringsjord, men sedimenter bunnfelt som gammel
havbunn for årtusener siden. Slik gammel havbunn har et
betydelig hØyere innhold av næringssal ter enn forv itrings jord en, og særlig er innholdet av kalk mye hØyere. Dette
skylde s at r ester av dyr med ka lkskall ble bunnfelt sammen
med det elvetransporterte materialet. Jordsmonnet på Kråkerøy
er derfor ikke så fa ttig på næringssalter som man kanskje
skulle tro, selv om det nok er betydelig lavere enn fo r
eksempel i nedre Vestfold og områdene vest for Oslo. Den
kalkrike bergg runnen er her svært le ttforvitrende, og danner
et særlig næringsrikt jordsmonn.
Enkelte små flekker av KråkerØy-terrenget kan imidlertid måle
seg med disse områdene i frodig het i vege ta sjonen. Ved BjØrnevågen og Fuglev ik kan man midt inne i mørke, "fattige" granskogen plut sel i g komme ove r små områder med blåveis og andre
kalkkr eve nde planter, og med en svær t urterik vegetasjon.
Grav er man i jorden, finner man ofte gamle s neglehus og muslingskal l, noe som viser at det engang i f j ern fortid er
blitt sky llet opp en stor skjellsandbanke i området . Idag
gi r disse dyrerestene næring til noe av den rikeste f loraen
vi finner i kommunen, takket være kalktilsiget til jordsmonnet.
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Nitrogen er et annet næri ngsst off som har s tor betydning
for plantene. Svartor- skogene er gjerne et plantesamfunn
med hØyt nitrogeninnhold i jordsmonnet. Dette skyldes at
svartora selv er med på tilfØre nitrogen til jordsmonnet,
gjennom bladfallet hver hØst. Når man besØker en slik
svartor-skog på hØsten kan man legge merke til at ora , i
motsetning til de fleste andre treslagene, f el ler bladene
grØnne. Det skyldes at ora ikke er avhe ngig av å suge til
seg de sukker-produserende stoffene (klorofyll) og næringsstoffene (fØrst og fremst nitrogen) fra bladene, slik andre
lØvfellende tres lag må. Oret rærne har nemlig knoller p å
rØttene, som omdanner nitrogen i jordsmonnet til en fo rm
som plantene kan nyttiggjØre seg. Ved forråtnelsen fØrer
derfor orebladene store mengder nitrogen tilbake til jords monnet; nitrogen som andre planter kan nyttiggjØre seg. I
svartor-skogene finner vi derfor ofte nitrogen-elskende
planter samlet, fo r eksempel mjØdurt og brennesle.
Også i strandsonen i skjærgården fin ner vi områder med jordsmonn med hØyt nitrogeninnhold . Det skyldes at tang og tare
skylles· opp i strandsonen, og at forråtnelsen skaper et særlig
nitrog enrikt jordsmonn. Nitrogenelskende planter som for
eksempel brennesle er derfor et vanlig innslag på tangvoller
i skjærgården.
I strandkanten fin ner vi også jordsmonn rikt på en annen type
mineraler , nemlig natriumklorid elle r koksalt . På de marine
strandengene som for eksempel Nygaardsmoa overskylles deler
av vegetasjonen jevnlig to ganger i dØgnet, noe som for de
fleste planter ville være umulige vokseforho ld. Disse strandplantene som for eksempel salturt har imidlertid saltkjertler
på stengelen hvor de kan skille ut saltoverskuddet. Også
planter i sprØytesonen i s kjær gården tilfØres jevnlig salt
fra brenningene. Her vokser blant annet fjØrekoll, strand asters, strandkål og havstrandvarianten av vanlig balderbrå .
Jordsmonnet utsettes for en kj emis k forvitring som fØ rer til
at vi kan finne en karakteristisk sluktning eller profil i
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HØydepartiene i

ko~nunen

domineres av tØrketålende treslag som

f.eks. furu , mens gran fprst finner levevilkdr nede i
sprekkedaler .

fuktigere

Fra Ran d holmen .

Innerst på strandengene finner vi naturlig et belte med svart0rsumpskog .

Denne SKogstypen gir næring til en nitrogenkr e v e nde

markflora, fordi oretrærne feller bladene grØnne på hØsten .
fra

Nygaardsmoa/Ran~holmen - omrddet.
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jordsmonnet. ForlØpet av denne kjemiske forvitringen er
bestemt av klima, vegetasjon, humusdekke og mineraljord.
Den vanligste jordprofilen i vår region er podsolprofilen,
som er domi nerende i hele bars kogsområdet, i bjØrkeskogsregionen og i deler av fjellregionen. I de varmekjære lØvskogene i SØr-Norge dannes normalt en annen jordprofil, nemlig
brunjordsprofil. På KråkerØy er sannsynligvis jordprofilen i
barskogsområd ene en blanding av de n ekte podsolprofilen, mens
brunjordsprofilen dominerer i lØvskogene.
Podsolprofilen dannes i områder hvor vi har et dekke av organisk materiale (humus) som er surt, og hvor nedbØren er stØrre
enn fordampingen, slik at vannstrØmmen går fra ove rflaten og
nedover. Under plante- og humuslaget vaskes jern- og aluminiumsforbindelser ut av jordsmonnet, mens et askegrått s kikt
av kiselsyreforbindelser blir tilbake (bleikjordskiktet).
Under dette laget felles jern og aluminium ut, og vi får en
anrikingssone. I brunjordsprofilen f inner vi oppå mineraljorda et muldlag, som er en blanding av dØdt, or ganisk materiale og mineraljord. Brunjorda skiller seg fra podsolprofilene ved at den mangler utvaskningsskikt. Som regel finner
vi et mye rikere dyreliv i brunjord enn i podsoljord, noe
som er viktig for omdannelsen av det organiske materialet
(for eksempel metemark).
Klima
Klimatisk sett tilhØrer Kråkerøy en region med varmetemperert
regnklima. Denne klimatypen karakteriseres av milde vintre,
tempere r te og regnfulle somre. Noen lokalklimatiske data fra
KråkerØy er det ikke mulig å fremskaffe, siden det ikke finnes
noen meteorologisk målestasjon på Øya. De klimatiske data er
tatt fra kommunens generalplan, hvor klimadata er innhentet
fra Rygge værstasjon og delvis Tomb og Hvaler. Dataene fra
Rygge og Tomb er neppe helt representative i denne sammenheng,
siden avstanden til kysten er langt stØrre enn for KråkerØ ys
vedkommende.
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KråkerØys be l iggenhet ved kysten har nemlig e n vesen t l ig
innvirkning på kommunen s klima . Sett i forhold til en t ypisk
innlandskommune virker havet sterkt dempende på temperatursvingningene mellom sommeren og vinteren. Om vinteren er
havvannet varmt i forho l d til lufttemperaturen, s lik at luftmassene er oppvarme t når de nå r inn til ky s te n. Motsatt er
havvannet kaldere enn luftmassene om sommeren, slik at luftmassene er kjØlige når de når kysten og f Ørst oppvarmes inne
over fastla ndet. På sommeren forårsaker havet også temp eraturvekslinger i luftmassene gjennom d Øgnet , og fr ambring er
derved det vi betegner som solgangsbris. Om natta avkjØles
landjorda fort ere enn havvannet , s lik a t luftmassene v il
s tige opp fra sjØen. Dermed skapes et lavtrykk over sjØe n
som kompens ere s med luftmasser fr a landjorda, og vi får fralandsv ind (nordavind). På varme dager fo rt setter de nne
nordavinden en tid ut på fo rm idd a gen . Da er l ufta over landjorda bli tt oppvarme t me r enn lufta over sjØen, og v il stige
opp og skape et nytt lavtrykk over land. Dette vil kompe nseres med luftmasser fra sjØen , som resulterer i en pål andsvind (sØnnavind) som varer ut på kvelden og natta.
Vinder fra sØr og sØrvest må sies å være de framhe r skende i
kommun en , og særlig gjelder de tte på sommeren og hØ sten.
hele 9 av åre t s 12 måneder (juni - februar) kommer den sterkeste vindstyr ken f r a sørves t. På vin teren og våren er de t
også sterke innslag av nordlige vinder . Januar måned har
den l aveste middeltemperaturen (- 4°C på Tomb, trolig noe
hØyere på KråkerØy), mens juni har den hØyeste middeltemperaturen (ca. 17°C). Gjennomsnittlig nedbØrmengde for et å r
befinner seg et sted mellom 696 mm (Hvaler) og 765 mm (Tomb),
og trolig nærmest det fØrste ( nedbØrsnormaler 1931-1961).
Augus t er normal t den mest nedbØr r ike måned (ca. 85 mm) og
mar s den nedb Ørfat ti gste (ca. 27 mm).
Generelt kan en si at man på KråkerØy finner et klima som er
gunstig for vegetasjonen , og at mange sØrlige og varmekjære
pl a ntearter de r for finner levevilkår i kommunen. Vesen t lig
i d enne sammenheng er milde vintre, jevnt god nedbØrtilgang
og forho l dsvis hØ ye sommertempera t urer . Dette vi l imidlertid
bli behandlet i nes t e kapitte l .
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NATURTYPER PA KRÅKERØY
I det genere ll e kapitlet om naturgeografi og klima framgikk
det hvor stor betydning miljØfaktorene har for vegetasjonen.
Hver enkelt planteart har helt bestemte krav til varme- og
lysti l gang , fuktighet og næringstilgang på vokseplassen .
Plantearter med ensartede krav til mil jØet finnes derfor
svært ofte på de samme vokseplassene, og danner det vi bet egner som plantesamfunn . Mange arter er lite kravfulle
med hensyn til voksested og kan finnes i mange ulike plantesamfunn . And re arter er derimot svært kravfulle overfor
visse miljØfaktorer og finnes bare på enkelte helt bestemte
voksesteder. Det er gjerne de sistnevnte, som gjerne betegnes
karakte ~arter, som benyttes til å ski lle mellom ulike plante
samfunn.
På KråkerØy har vi flere ulike miljØtyper, både naturlige
og slike som er formet av menneskene. Av barskogstyper
fin ner vi lavfuruskog, lyngfuruskog og blåbær-granskog.
Bortsett fra kulturlandskapet, med fulldyrket mark og beitemark , er dette den miljØtypen som har stØrst utbrede l se i
kommunen. Av lØvskog styper har vi lågurt- og blåbær-eikeskog ,
alm - lindeskog, gråor-askeskog og klourt-svartor-sumpskog
(svartor-strandskog). LØvskog danner ofte en brem mellom
dyrket mark og furukollene omkring. Vann og vass drag er det
svært lite av i kommunen. De fleste dammene er enten små
gårdsdammer eller vannmagasiner, mens ingen bekker når særlig.
store dimensjoner fØr de når havet. Strandsumpvegetasjon
omk rans er gjerne de naturlige småtjernene . Heller ikke myrområder er det mye av på Kr åkerøy , men de få som er, tilhØrer vesentlig nedbØr smyr ene , der også furusumps kog inngår.
Ei kelundene og strandengene er blant det mest markante og
verdifulle trekket i KråkerØy-landskapet. Det salte havvannet har betydelig innflytelse på sammensetningen av vege tasjonen på strandengene, som deles inn i takrØrsumper,
fjær esivaks- og fj æresaltgress- e ng er, saltsiv-enger, havsivakssumper, sa ltbendel- og salturt -samfunn , småhavgress-enger og
ålegress-enger ute i vannet .
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Også Øyene har egne miljØtyper , hvor man ofte finner enkelte
av de ovennevnte naturtypene, som for eksempel lav- og lyngfuruskog , Øde - enger, kalk - tprrenger, nedbØrsmyr og mange av
strandengtypene. I tillegg kommer et samfunn som er typisk
for Øyer på kysten , som driftvollsamfunn der tang og tare
skylles iland .

Barskog
Gran- og særlig furuskogen er en av de mest dominerende
miljØtypene i KråkerØy-landskapet, selv om KråkerØy nok er
blant de kommuner i distriktet som har minst naturlig skog
innenfor sine grenser . Av barskogstypene dominerer nok
den lav- og lyngrike furuskogen , som kler store deler av
hØydedragene i kommunen . HØydedragene omkring Lunderamsa
og pa KjØkØy sØr i kommunen er gode eksempler i så måt e.
Bare i omrader med noe hØyere fuktighet finner vi enkelte
dårlig utviklede bjØrketrær. Skogbunnen i disse furuskogene
har et surt jordsmonn på grunn av strØfallet av furunåler
og granitten. Nar en i tillegg vet at hØydepartiene i kom munen har en svært grunnlendt mark med dårlig jordsmonnsutvikling, er det ikke over ra skende at også markvegetasjonen
ofte er dårlig utviklet. Store deler er ofte bart fjell ,
kun beVokst med ulike !avarter. I andre områder hvor det er
noe bedre jordsmonnsutvikling , finner vi andre !avarter som
for eksempel kvitkrull, grå reinlav og brØdlav (islandslav) .
I slike områder finner vi også ofte en del mosearter, for
eksempel tuer med blåmose . Av hØyere planter finne r vi
imidlertid nesten bare tyttebær , mjØlbær, røsslyng og blokkebær. Dyrelivet i disse lav- og lyngrike furuskogene er
vanligvis svært fattig , og få hØyere dyrearte r kan sie s å
være typiske for denne skogstypen.
På områder med noe rikere utviklet jordsmonn, gjerne morenejord, finner vi en blanding av gran- og furus kog, nemlig det
vi betegner som bærlyng-barblandingsskog. Ofte finner vi
denne skogstypen på nordskråningen av hØydedragene fØr vi
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kommer ned til selve granskogen . Også her er furua mer
vanlig enn grana, og markvegetasjonen er gjerne rikere ut viklet. Tyttebær og blokkebær er vanlige også her, men i
tillegg forekommer for eksempel kne r ot , som er en av våre
vanligere representanter for de praktfulle orkideene.
Selv er knerota kvitblomstret, liten og ofte vanskelig å
få Øye på i skogbunnen. På KråkerØy er den blant annet
funnet i hØydedragene nordvest for BjØrnevågkilen, der vi
fi nner bær lyng- barb landi ngssk ogen i s in typiske utforming.
Granskogen er den Økonomisk sett viktigste barskogstypen på
KråkerØy, og vi finner denne i f lere utforminger. Den van ligste typen er blåbær-granskogen , som er den artfattigste
granskogstypen . Smyle er den dominerende gressarten, og
dekker skogbunnen sammen med mosearter, hårfrytle og skogstjerne og selvfØlgelig blåbærlyng. På noe mer fuktig og
næringsrik jord med leire Øker innslaget av småbregner i
skogbunnen. Blant de vanligste artene er geittelg, fugletelg og hengeveng. Ellers domineres skogbunnen i stor grad
av de samme arter som i forrige type, nemlig av smyle, skogstjerne og hårfrytle. I klover og små dalsØkk med god varmetilgang og fuktig jordsmonn finner vi den rikeste barskogsutformingen i kommunen, nem l ig den såkalte lågurt - granskogen .
Flere varmekjære plantear ter har kommet inn i forhold til
de foregående barskogstypene, for eksempel småmarimjelle,
legevintergrØnn, blåveis , hengeaks og vanlig nattfiol.
Sett fra skogsdriftens side er de viktigste barskogsområdene
i kommunen
- området fra Kiær - RØdsmyra - Fuglevik - Barkedalen RØd
- området fra BjØrnevågen - Trolldalen - Kalkkilen - BjØrne vågki l en
- området fra sØrØst for innmarka på Enhuus (Generalplanen
19 72)

Disse områdene domineres av granskog , som for eksempel på
BjØrnevågen kan nå temmelig store dimensjoner.
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Mange fugle- og pattedyrarter er sterkt knyttet til barskogsområdene. HØnsehauk, tiur og orrfugl hekket tidligfre
i skogsområdene nevnt ovenfor og i andre områder av kommunen.
Svartspett og ringdue er andre karakterfugler, sammen med
spurvefugler som dompap, nØtteskrike, grØnnsisik og trelerke.
Denne siste arten er en av de få som foretrekker de åpne,
kar r ige, furuåsene som hekkeomr å de. Av pattedyr er ekorn,
elg, r å dyr, rev og hare typiske barskogsdyr.
Som påpekt i generalplanens del I er den stØrste vanskeligheten for skogsdriften i kommunen de små enhetene. Dette
gjelder i hØy grad også for dyrelivet, fordi mange arter er
avhengige av store, urørte, naturområder som hekkeplasser.
Mange arter er derfor forsvunnet som ynglearter f ordi deres
leveområder er blitt for oppdelt og redusert.

LØvskog
Arealmessig er lØvskogene betyde lig mindre viktig som miljØtype på KråkerØy enn hva barskogene er. Fordi mange av lØvskogssamfunnene er med å sette sitt preg på det typiske
kystlandskapet i SØrØst-Norge, er de imidlertid en verdifull
del av vegetasjonsbildet. Karakteristisk for lØvskogene er
det at de er sammensatt av mange sØrlige, va rmek jære plantearter.
En variant er alm-lindeskogen som er typisk for varme, kalkrike lokaliteter. For KråkerØys del vil dette i praksis si
sørvendte skråninger, hvorav den stØrste og mest verdifulle
utvilsomt er BjØrnevåglia, som domineres av hassel. Mindre
varianter a v samme type fin ner vi forøvrig også mellom
BjØrnevågkilen og Femdalssund, samt på nordsiden av vegen
fra kirken til Enhuus. Karakteristiske treslag er her hassel,
alm, lind, ask og lØnn, med en rik flora av hØyere planter på
merken. Trollbær, nesleklokke, vårerteknapp og blåve is er
blant de artene vi kan finne, som sammen indikerer at voksestedet er rikt på plantenæring og på so lvarme. Skogen på
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BjØrnevågen ble undersØkt av Korsmo (1974) som sier at
"skogen har en soli d og floristisk svært ri k kantfase".
Ofte finner vi dette plan t esamfunnet på u r og skredjord ,
noe som er typisk for de fleste steder vi finner det på
KråkerØy.
På BjØrnevågen f inner vi også en annen variant av varmekjære
edellØvskoger, nemlig ask-edellØvskogen, som op ptrer i en
smal sone ned enfor alm-lindeskogen i ura . På BjØrnevåg en er
dette samfunne t delvis utradert a v veien opp til BjØrnevågen .
Denne skogstypen finner vi helst i noe lunere bekkedaler med
god, fuktig jord. Selv om vi ikke har man ge slike bekkefar
i kommunen, f i nnes det også andre steder enn på BjØrnevågen
små par~ier av denne skogstypen . Ka rakteristiske arter for
as k-edellØvskogen er ved siden av ask blant anne t gulls tjerne,
nyresoleie, vårkål, kvitveis, mjØdurt og firblad.
Eikeskog dekker ikke noe n store, sammenhengende områder på
Kråker Øy. Blåbær- og lågur t -eikeskog som de eikebevokste
område ne på KråkerØy går inn under, finne r vi fØ r st og fremst
som et belte i sørv endte s kr åninger , of te i kantsoner mellom
åkerlappene og fjel l e ller barskog. De stØrste områdene med
eikeskog på Kr å kerØy er ved Trolldalen, BjØrnevåg , Femdal,
Wennersberg og Strålsund sØr på Øya, samt ved Lunden, Enhu slia ,
Fuglevik og RØd lenger no rd på Øya. En del av eiketrærne
har nådd anselige dimensjoner, blant annet ved Femdalssund,
BjØrnevågen og på Fuglevik. På sistnevnte sted ble forØvrig
to store ei ketrær fredet etter naturvern loven 02.07.1955 , og
disse kan fo rt sat t beundres i all sin velde i Fugl eviklia.
Lågurt-eikeskogen regnes som relativt rik eikeskog, og markflo raen inneholder arter som hengeaks , tveskjeggver onika og
skogfiol.
På e nkelte kystnære steder finnes små ospelunder og - grupper,
som oftest i b eskytted e skråninger og fo rsenkninger.
Den siste av lØvskog stypene som forekomme r på KråkerØy er
klourt-svartor - s umpskogen e l ler svartor-strandskogen, som
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utg j Ør de t innerste elemen t et i strandengv ege ta s j onen,
oftest på flate s trender ned mot brakkva nnskiler og bu kt e r.
På KråkerØy finner vi i dag slike svartor-sumpskoger blant
annet ved Fuglevikbukta, ved BjØrnevågkilen, innerst i Femdalssundet , inne r st på Nygaardsmoa og i Enhuskilen. På
grunn av det næringsrike bladnedfallet fra svartora finner
vi en markflora med særlig mange nitrogenkrevende plantearter. Mest typisk er klourten, som er en hvitblomst r et
plante med sterk krydderlukt. Ellers er mjØlkero t , fredlØs
og mjØdurt planter som er bundet til svartor-s kogene.
Ingen av svartor - skogene på KråkerØy er i seg selv regnet
som spe sielt verneverdige , men de som vokser i Nygaardsmoaområdet og ved BjØrnevågkilen utgjØr et viktig landskapselement i disse områdene og er derfor svært verneverdige.
Sammenlignet med ba r skogen er det et betydelig rikere dyreliv i de fleste typer lØvskog, både av lavere- og hØyere stående dyr. I de fuktige svartor-skogene klekkes det hver
sommer enorme mengder med insekter, og særlig ulike arter
tovinger (mygg, fluer, etc.). Fl ere lØvtrær er også viktige
levesteder for larvestadier av mange insekt e r , som for eksempel sommerfugler (natt- og dagsommerfugler). Særlig eika er
kjent for å huse en lang rekke arter av sommerfugllarver.
I likh e t med de fleste andre steder i landet vårt er imidlertid insektfaunaen på Kråke r øy svært dårlig kjent . Et unntak
er kanskje sommerfugler , hvor en rekke arter er registrert
de siste årene. Av dagsommerfugler kan nevnes svalestjert
og tistelsommerfugl, og av natt somme rfugler blått ordensbånd, som alle er forholdsvis uvanlige i Østfold.
Det store antallet inse kter i lØvskogene gir næring til et
stort antall fuglearter som hekker her. Dominerende fuglearter er gjerne bokfink, gråtrost, lØvsanger, rØdstrupe,
svarttrost og hagesanger, men flere sjeldnere arter er også
funn et på Kråk erØy, blant annet pirol, myrsanger, nattergal,
gulsanger og bØksang er. Fuglesamfunn i lØvskogene kan også
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Eikelundene er en av de viktigste naturtypene på KråkerØy,
fordi de er særpreget for kyststripen i SØr-Norge .
Skogen på bildet ligger ved Femdal, og er en av de best
utviklede i kommunen i dag .

Kantvegetasjonen av slåpetorn , nypetornbusker og villapal er
et karakteristisk innslag i et gammelt kulturlandskap sØr
på tj>ya.

Fra den gamle haven på Randholmen .

23

oppvise meget hØye tettheter (antall hekkepar/arealenhet),
og i Remmendalen ved Hal den, som vel kun skiller seg fra
lØvskogene på Kråkerøy ved stØrrelsen, er det funnet hele
1500 par pr. km 2 edellØvskog .
Mange hulerugere er avhengige av dØde lØvtrær, fo r å kunne
hakke ut hu ll til hekkeplass . På Kråke r Øy er det i fØrste
rekke grØnn spetten som utformer hekkeplasser i lØvtrærne,
særlig i osp og eik, men både svartspett, flaggspett og
dve rgspett er trolig fåtallige hekkefugler. Etter at disse
har funnet seg nye hekkep l asser, overtas de gamle hullene
av skogdue, kattugle, vendehals, r Ødst jert, svarthvi t-fluesnapper, blåmeis, kjØttmeis eller spettmeis . Andre meisefugler som granmeis, toppmeis og svartmeis hakker seg oftest
ut hull selv ti l reiret , bare stammen er morken .
I vinterhalvåret er raklene (frpstandene) på lØvtr ærne
(særlig bjØrk og or) viktig næring for fle re småfugler,
som gråsisk , grØnn sisik og blåmeis. Dompap en spiser dessuten ofte knopper av bjØrketrærne i vinter halvåret.
Av pattedyrene finner vi ofte grevlingen i tilknytning til
de frodige lØvskogsområdene. Både e lg og rådyr spiser nye
årsskudd, bark og kno pp er av l Øvtr ær i vinterhalvåret , og
har~ns og smågnagerne s spisevaner kan ofte a vs lØres ved at
barken på grener mange steder er helt avgnagd.

Myrområder
KråkerØy har i dag meget lite myr, og det er ve l lit e trol ig
at dette arealet har vært særlig stort i historisk tid. De
få myrområdene som finnes i dag kan hovedsakelig karakteriseres som nedbØrsmyr , det vil si at de får sin næringstilfØrsel utelukkende fra regnvannet. Typisk er det at slike
myrer finnes i flatt terreng sli k som på Kråkerøy . Tuene
på slike myrer er vesentlig bygd opp av ulike torvmo s earter,
en gruppe moser som er vanskel i ge å artsbestemme.
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I forsenkninger og dråg mellom grunnfjellskollene fantes
nok tidligere en og annen jordvannsmyr (grunnvannsmyr),
men stØrre slike myrer er ikke kjent i vår tid her ute.
Ilemyr på VesterØy er fo r Øv rig et fint eksempel.
De stØr ste myrområdene på KråkerØy finnes i dag nordØst for
Sandbukta og på Tje ldholmen . Særlig myra på Tjeldholmen har
en meget fin og typisk myrv egetasjon, Den andre myra er mer
elle r mindre tre bevokst. Av plantearter på de to nevnte
myrene kan nevnes tranebær , torvull , kvit lyng og rØsslyng.
Et artig innslag er de to s o ldogg -artene (rund og smal) som
skaffer seg et ekstra næringstilskudd ved å "fortære" insekter og so~ dermed betegnes som kjØttetende planter. Insektene fanges ved hjelp av et klebrig sek ret, som si tter som
små perler på spesielle blader.
Tjeldholmsmyra har forøvrig en gang vært en liten havbukt.
Dette er påvist ved såkalte pollenanalyser, som er utfØrt
av Danielsen (1975) . Pollenanalysene er en undersØkelse
av fordelingen av ulike arters b lom sters tØv (pollen) i et
snitt fra overflaten og nedover i myra. Dette har gitt oss
et bilde av vegetasjonsutvi kl ingen på Kråkerøy. Siden dette
emnet er behandlet i bygdeboka, vil jeg ikke nå nær~ere inn
på det her.
I tillegg til disse to velutviklede myrområdene finner vi
en rekke fuktige områder med hpy grunnvannstand rundt i
kommunen, både inne på hovedØya og på småØyene utenfor .
Flesteparten av disse er i dag i ferd med å gro til av
furu- og bjØrkeskog, og mister dermed sitt typiske myrpreg.
Da myrinnslaget er så beskjedent, er det også svært lite
innslag av myrfauna. Storspova e r et unntak , men kun ett
ene st e par har hekket uregelmessig de siste 10 årene , og
hekkeplassen er i dag kanskje forlatt for godt på grunn av
forstyrrelser. Heipiplerka ruger fortsatt fåtallig, mens
blant annet orrfugl som ~idligere benyt tet myrene som
spillplasser, i dag er borte fra kommunen.
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Strandenger
I motsetning til myrområdene er strandengene noe av den mest
verdifulle delen av KråkerØy-naturen. Noen av st r andengområdene er nemlig verneverdige i landsdelssammenheng i Sørøst Norge. Dette gjelder i fØrste rekke Nygaardsmoa - området , som
er det nest stØrste marine strandengområdet i Østfold etter
Kurefjorden, men også tildels BjØrnevågkilen og Fuglevikbukta.
En rekke forskj e llige strandeng-plantesamfunn finnes på
Kråkerøy. Typi s k er det at de finnes på flate mudderstrender,
fra noe utenfor lavvannstandsnivået og et godt stykke opp på
tØrt land. I noen tilfeller er denne gradvise overgangen
Ødelagt av oppdyrk ing, avfallsdumping eller veibygging, men
ellers finne r vi· ofte en brem av svartor-strandskog helt
inne rst på stranda . Der vegetasjonen påvirkes av fe r skvann
fo r eksempe l ved b ekkeutlpp eller langs Glomma, klarer en
del typiske brakk- eller ferskvannsplanter å etablere seg ,
og vi f i nner of te en annen type plantesamfunn på slike
lokaliteter.
Helt ytterst på ca . 0.5 -1 m dyp finner vi alegress-enger.
Disse opptrer som et belte rundt mesteparten av sørsiden av
KråkerØy , unntatt på de menst bØlge-eksponerte stedene.
de grunne kilene kan de derimot dekke store arealer. Plante samfunnet domineres totalt av ålegress , som er en av de
ytterst få hØyere plantearter som vokser i saltvann.
På noe grunnere vann, og bare på de beskytted e strendene
(mudderstrendene), fi nn er vi tette t ep per av småhavgressenger. Småhavgress og skruehavgress dominerer dette samfunnet som kan vokse så grunt at det tØrrlegges ved springlavvann .
Fra småhavgress-engene er det en diffus overgang til saltbendel- og salturt-samfunnet, som for eksempel på Nygaardsmoa er meget rikt utviklet. Folk med lite kjennskap til
botanikk blir gjerne fØrst klar over forekomsten av salt-

26
urten et sty kke ut på hØsten, da nesten hel e Nygaardsmoa
ser ut til å stå i bra nn på grunn av plantens dyprØde hØ s tf arge. Vi finner den nemlig ik ke bare helt ute i stran kanten , hvor den overs kylles a v hØyvannet to ganger i dØgne t.
Salturten liker seg også i fo r senkn inger i bakken leng er
i nne på s tranden, i såka lte saltpanner , der jordsmonnet of te
har ekstremt hØye konsentrasjoner av s alt er. Sammen med salturt en finner v i i slike områder gjer ne også sa l tbendel og
tunsaltgress.
Beveger vi oss ytterligere no en meter lengre inn på stranden ,
og noen ce ntimeter ove r sjØnivået, komm er vi ove r i fjæresa ltgress-engene. Her er påvirkningen av saltvannet noe
mindre, og vege ta sjonen er noe ri kere utv ikl et . Ved s iden
av fjæresaltgresset fi nn er vi den hØye st r andsaulØken, havbendel , k~y pkvein og noen steder tue r med strandas ters.
Fjæresaltg r ess - engene går over i de t neste plantesamfunnet ,
som er salt siv-engene. Dette er et ganske komplekst p l antesamfunn, best å ende av sal tsiv, strandkryp , rØdsving el, kr ypkvein, gåsemure og saulØk . I den ytre delen stikker gjerne
bare tuer med saltsiv opp av fjæresa ltgress-engene , mens
rØdsvingel overtar dominansen j o lengre inn på stranden vi
kommer . Hel t innerst danner strand r Ød t oppen tette , r osa
tepper på sommer en .
Strande ngene ved Nygaardsmoa inneholder også noen sje l dne
og arti ge planter. Ormetu nga er en liten bregneart som i
Norge finnes på strandenger rundt Os l ofjord en og no en steder
op p til Tr ondhe ims fjorden , samt pa kalkrik e steder ved fe r skvann. JordbærklØver kan lig ne på hv i tklØver i blomst rin gsperioden , men e r med sin gråhvite, f i ltaktige fruktstand
umulig å ta fe i l av. Dverggylden er en ca. 2 cm hØy, rosa
pla nte som kan være svært vans ke lig å oppd age. De n åpne r
seg nem lig bare i solskinnet ~ Kystbergknappens utbr edelse
i Norg e s trekker seg bare langs kysten fra Ar endal og v es tover , bortset t fr a ett funn på Nygaardsmoa i forrige århundre:
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Ute i vannet blant salturten rager det mange steder opp mer
eller mindre tette belter eller klynger med halvmeterhØye
strå. Dette er ha vsivaks , som er den dominerende arten i
det vi kaller havsivaks-sumpene . Selv om vi f inner havsivakset midt ute på mudderstranda , er det fØrst og fremst i
grunne sund vi fi nne r rike forekomster . Særlig de siste tiårene, hvor fo rurens ning med plantenæringsstoffer har vært
Økende, har mange gam l e sund rett og slett grodd igjen med
havsivaks, slik tilfellet for eksempel e r mellom Randholmen ,
Enebærn, Poseholmen og hoveddya. Der havsivakset får etablere seg, minker vannhastigheten og vanngjennomstrØmmi ng en,
og sedimenteringen av vanntransportert materiale Øker sterkt.
Sammen med havsivakset kan vi ogsa finne en annen sivaksart ,
nemlig pollsivaks, som er en typisk brakkvannsart.
Noe l enger i nn e på stranden, ofte der vi får litt tilsig av
f er skvann, reiser takr Ør et seg opp i all sin v elde . Ofte
kan d et bli opptil 2m hØyt , og danne tette, nes t en ugjennomt renge lige sumpomr åder . Ute ve d kysten i havsivakssumpene
har t a krØret ennå en fo r holdsvis beskjeden utbrede l se . Vi
finner d et i Enhu s ki len , ved Hellekilen, Nygaa r d smoa, Femdals sundet , BjØrnevågkilen og ute på en del av Øyene.
Langs elve l Øpene på be gge sider av Øya er det imid l e rtid
flere store , tette bes tande r av takrØr. Her dan ne r det et
eget plantesamfunn , nemlig takrØr-sumper, som vi f inner ved
Gyteskjær i Vesterc lv a , og pa Fuglevikbukta , Alshusbu k t og
ved Elve .
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PLANTE- OG DYREGEOGRA FI
Hver enkelt plante - og dyreart har et bestemt områd e hvor
d e vokser/yngler , det vi betegner artenes utbrede l s esomr å de.
I Skandinavia er utbred elsesomr ådet bestemt av blant annet
innvandri ngshistorien etter si st e istid , klima, berggrunnskjemi (planter), konkurr ans e me d andre arte r og menneskeli g
aktivitet (jakt , utplanting). Arter med sterkt sammenfallende utbredelsesområder sies å til hØre samme flora- el ler
faunaelement.
KråkerØy-naturen må si e s å være ganske ensartet med hensyn
til sammensetning av flora og fauna, i forhold til hva man
finner i for eksempel indre Østfol d. Både vegetasjon og
fa una inneholder mange sØ r lige , varmekjære elementer , mens
fo r eksempel nordlige og Østlige elementer er sjeldne .
Plante geog ra f i
KråkerØy tilhØrer den "sydØstnorske og bohuslanske kys t skog regionen". Karakteristisk fo r denne re gion er fat t ige furuskoge r på a vrundete koller, med gr an pa marine avse t ninger.
I fuktige drag og innerst i st r andengene vokser svartor .
Utenfor bar skogen finner en i y tre strØk en såkalt mantelvegetasjon av sl åpeto rn, steinnype og einer, en landskapsform
som er svært karakteristisk på for eksempel Randho lmen .
Sp rlige plantearte r
De sØ rl ige artene vi finner i kommun en , er nesten alle planter
som vokser i sØrvendte , so lr ik e lier , ofte med kal kr ikt jordsmonn. Ofte er dette rester av skog som var vidt utbredt i
varmere perioder for 3-5000 år siden, og som idag bare klarer
seg pa de me s t gunstige voksestedene i kommunen. Av t r eslag
kan vi nevne varme kj ære lØvtrær som for eksempel sommereik,
lind, alm, ask , hassel og svartor . Nordgrens en fo r de fleste
av disse artene faller stort sett sammen med nordgrensen for
sommereika . Andre sØr lige arter e r villkornell, slåpetorn,
la kr ismjelt, tettstarr, fagerkno ppurt, vivendel, kantkonvall,
kransmynte og tjæreblomst.
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SØrØstlige arter
Disse artene er bundet til tØrre , lys åp ne lokaliteter på
kalkrik grunn. På Kråkerøy er det bare bukkebeinurten som
er en typisk representant for gru ppen, en art som oftest
er knyttet til de åpne , ytre strØk av kommunen .

Østlige arter
Mesteparten av Skandinavia regnes til det eurosibiriske barskogsområdet, og en rekke planter som har vid utbredelse i
denne regi onen er også vanlige i SØr-Norge. Et mege t godt
eksempel er linnea, som dog er svær t sjeld en på KråkerØy,
mens den viktigste repre sentanten uten tvil er gr an a.
Andre arter i kommunen er rØd trollbær og moskusur t.
Nordlige arter og fjellflora
På myrene i de indre d el er av fylket kan en finne flere
planter som karakteriseres som fj ellplanter. På Kr å kerØy
er imidlertid påvirkningen fra havet så stor at det ikke
er kjent forekomster av fjel lplan t er.

Dyregeografi
Kråkerøy kan i s in he lhet s ies å t il hØre "den s ør Øst-n orske
kystregionen" eller "Oslofjord-regionen". Denne inndelingen
er gitt på grunnlag av l anddyrfaunaen , og baser er seg på
hekkende/ynglende arter, det vil si arter som ikke bare tilfeldig ses i området. Som i plantegeografisk sammenheng er
det sØr lige a rt er som dominerer, vese ntli g på grunn av klimapåvirkning en fra hav e t. En del arter er også bundet til de
sØrlige skogstypene.
SØrlige arter
Mange er knyttet til varmek j ær lØv skog , som har en fo rholdsvis liten og oppsplittet utbredelse på KråkerØy. De fleste
sØrlige dyreartene må karakteriseres som fåtal lige i kommu nen. Eksempler er tornskate, s pettme is , bØksanger , gulsanger,
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nattergal og trelerke. Mange sØrlige fuglearter er dessuten
knyttet t il næringsrike, grunne kiler med takrørvegetasjon,
som for eksempel Fuglevikbukta , BjØrnevaagkilen og Gyteskjær.
På Fuglevikbukta hekker blant andre sothØne , knoppsvane og
muligens sivhØne og vannrikse, mens for eksempel rørsanger og
sivsanger har hekk et på de fleste av disse stedene.
Alle våre fem amfibiearter forekommer på Kråkerøy (J . Enge r,
pers. medd.), og både spissnutefrosk og stor vannsalamander
er typiske arter for det vi ka ller Oslofjord -r egionen.
tillegg til buormen blant krypdyren e er dette arter som har
nordgrensen for sin utbredelse i SØrØst-Norge .
Østlige og nordlige arter
Det vi karakteris erer som Østlige dyrearter, vandret inn
Østfra etter istiden sammen med granskogen. Ofte er dette
fugler som er knyttet til store barskogsområder med tjern
og myrer, som for eksempel trane og skogsnipe . Sammenhengende granskog finner vi bare i liten utstrekning på KråkerØy,
og disse artene mangler derfor i kommunen. Heller ikke andre
typiske barskogsarter er tallrike, for eksempel nØtteskrike,
dompap eller fuglekonge. Typiske skogspattedyr er hel ler
ikke vanlige, og noen stedegen bestand av f or eksempel elg
finnes ikke i kommunen. Enkeltindivider kommer dog jevnlig
over fra fastlandet.
Nordlige arter, eller arter som regnes som mer typiske
former, finnes ikke ynglende i kommunen. I likhet med
plantene må en til hØyereliggende myrer i det indre av
for å finne slike arter, der blant ann e t grØnnstilk og
hekker.

fjellfjellfylket
smålom
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FORANDRINGER I DYRELIVET DE SISTE 100 AR
Fra de fØrste mennesker e tablert e seg på KråkerØy for over
7000 år siden, har mennesk e ts aktivitet påvirket dyre livet
både i positiv og negativ retning. Jakt og f angst har
virket negativt på en del arter, i særdel eshet rovpatt edyr,
ugler og rovfugler , som fra gammelt av er blitt sett på som
våre næringskonkurrenter . Dyrking av ko rn og grØnnsaker
har begunstiget noen arter som har utnyttet nye næringsk ilder
i jordbruksomr ådene . Andre har derimot fått redusert s ine
leveområder betydelig på grunn av oppdyrkingen, og særlig
gj el d er dett e man ge vå tm ark sfugler. For Kr åkerØys del er
dette likevel for små inngrep å regne mo t det som har skjedd
de siste 100 år . KråkerØys befolkning var n emlig temmelig
stabil fram til ca . 18 65, da 648 innbygger e bodde i kommunen.
Da gjorde imidlertid en ny næringsvirksomh et s i tt innto g i
distriktet , nemlig sagbruksindust r ien . Slutten av 1800tallet ble, som det st år i bygdeboka, "de store og eventyrlige forand r ingers tid for KråkerØy som for s å mange andre
bygde r ". Gamle bygdes amfunn ble borte, og rundt s agbrukene
vokste det opp nye tet t bebyggelse r, blant andre på RØd og
Smer t u . Ennå l evde imi dlertid de t gaml e bonde- og fiskersamfunnet sør i kommunen , men i 1880- årene gjorde en ny
industri si tt inntog, nemlig steinhoggerindustr i en. Denne
etablerte s eg s Ør på Øya, og særlig KjØkØya ble etter hvert
et tettbygd steinhuggersammfunn . I denne perioden Økte
befolkning s tallet i kommunen sterkt, ja det ble f a ktisk
firedoblet i lØpet a v 35 å r fra 1865 t i l 1900 . En slik
forandring i bosetningsforhold og befolkning må an t as å ha
hatt stor innvi r kn i ng på f a unaen i en så l iten og avg r enset
kommune som KråkerØy.
Nå e r vi også i den heldige si tuasjon at vi kjenner s ammens etningen av fu gl efaunaen i distri kt et ganske godt fra
perioden 18 65-1900. AmatØr or nit ologe n J.A.Thome fra Gressvik har nemlig etterl att seg en un ik samling notatbØker f ra
denn e per ioden . Selv om de tte vesent lig er stoff f r a OnsØy
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Store arealer er utnyttet til boligbygging på KrcikerØy de siste
tiårene , særlig nord pci rpya. Av hensyn til dyreliv og
friluftsli v md. det være et krav at boligbygging unngas i
s t .;rst mulig grad i de sØndr·e de l er av kommunen . Bildet
viser Hvalerveien ved Fuglevik .
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kommune, må en anta at det ikke er s å store forskjeller i
f auna e n i de to kommunene i denne perioden. En god del
materiale er imidlertid også hentet fra KråkerØy kommune.
Skogs fa una en
Boligbygging og veibygging har fØrt til at KråkerØys allerede
sma skogsarealer er blitt svær t oppsplittet . Flere fuglearter krever fo rho ldsvis store , uforstyrrede områder for å
hekke, og disse har naturligvis forsvunnet etter som hekkeplassene er Ødelagt.
Orrfugl nevnes fr a flere plasser på KråkerØy av Thome, og
var sannsynligris ta llr i k på enkelte myrer og på skogbevokste
Øyer i fo rr ige år hundre. En o~rhane ble hØrt spille ved
Randholmen f r am til 1978, men også denne siste rest av orrf uglstammen er nå trolig forsvunnet.
Storfu gl en hadde også flere spillplasser, b l ant andre ved
Sandvika og på BjØrnevaagen. På sistnevnte sted ble l tiur
hØrt s pille s å sent som i 1973 , men også storfuglen må regnes
som utdØdd på Kråkerøy.
HØnsehauk og spurvehauk v a r ogs å vanligere i f orrige å rhundre,
og kanskje særlig spurvehauken der flere reirplasser nevnes.
I dag er hØnsehauken fo r svunne t som hekkefugl og ses bare
ti l fe ldig i vinterhalvå ret, mens kun l-2 par av spurve hauk
fortsatt hekker sØr på Øya .
Nattravn var alminnelig i forrig e århundre i hel e Fred r i kstaddistriktet, og fl ere "spillplasser" er nevnt fra KråkerØy,
blant and re BjØrnevaagfjellene. De siste 10 årene er det
hverken se tt el ler hØrt nattrav n på KråkerØy.
Duetrost var også forho l dsvis tallrik i forrige århundre,
men er i likhet med nattravnen i dag forsvunnet som hekkefugl .
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Trelerka har hatt en mer gunstig utvikling de senere årene
enn de to foregå end e artene. Den var meget tallrik i distriktet i forrige århundre . UndersØkelser i Sverige tyder på
at arten gikk kraftig tilbake fra 19~0 til 1960, uten at dette
med sikkerhet kan overfØres til norske for hold. Sikkert er
det imidlertid at tre lerka, fra å være forsvunnet som hekkefugl i Østfold, har Økt i antall de siste 5 årene. På Krå kerØy
har 1-2 par hekket fast siden 1973.
Hortulan var også meget vanli g i forrige århundre , men er i
dag helt forsvunnet som hekkefugl. I Sverige har ma n hatt
samme utvikling, men der har arten begynt å hekke på hog st flater, noe som har fØrt til at den igjen har Økt i antall.
I Østfold er det blitt mer vanlig å se hortulan på trekk
igjen de siste to årene .
Kulturlandskapet
Moderniseringen a v landbruket har fØrt til at rapphØne og
åkerrikse har fått Ødelagt sine hekkemuligheter i kommune n
de siste 100 å r. For begge arter har denne tendensen gjort
seg gjeldende over hele SØr - Norge i samme tidsrom. Disse
fuglene hekket i de gamle sl åtte - engene , hvor hØyet ble slått
for hånd rundt St . Hans. De nye driftsformene hvor ~Øyet
blir tatt inn med maskiner, fØrte ofte til at ungekullene
ble drept under slåingen. Etterhver t som husdyrholdet er
redusert på gårde ne, er også slåtte- eng ene blitt ers tatt et
av kornåkre og potetåkre, noe som også har virket negativt
på disse fugleartene.
For and re fuglearter har imidlertid de nye driftsformene
vært positive for bestandsutviklingen. Hettemåka og fiskemåka utnytter ma rk og insektlarver på nyplØyde jorder , og
har Økt i antall de senere år (se under kystfugler). Andre
arter spiser spillkorn hØst og vår, og har s annsyn ligvis
Økt i antall som fØlge av Økt næringstilgang.
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Akerriksa var tidligere alminnelig i kulturlandskapet , men
er nå så godt som utdØdd i hele fylket. Arten er hverken
sett eller hØrt på KråkerØy de siste 10 år.
RapphØna var også vanlig i kulturlandskapet tidligere, men
er kanskje mer utsatt for klimasvingninger enn hva tilfellet
er med åkerriksa . Forekomsten har derfor trolig alltid
svingt i takt med klimaendringene. Den var i allefall vanlig
i SØndre Østfold fram til 1960, men er kun sett l gang de
s i ste 10 år, trolig som fØlge av utsetting.
Fasanen er ingen naturlig fugl på KråkerØy . På sØndre KråkerØy
synes det å være en liten , men stabil, bestand i tilknytning
til kultu~landskapet, men særlig i perioder med kalde, snØrike vintre er det nok nØdvendig med utsettelse om bestanden
skal opprettholdes. Hvorvidt dette er god viltforvaltning
er imidlertid en annen sak.
Bortsett fra fasanen er det ingen nyetablerte arter i kulturlandskapet på KråkerØy de siste 100 årene. Arter som ringdue,
gulspurv og pilfink har trolig Økt i antall de senere år,
som fØlge av at de utnytter spillkorn på hØsten og våren.
Gulspurvbestanden ble forøvrig sterkt redusert over hele
SØr-Sverige og trolig SØr-Norge tidlig i 1960-årene, på grunn
av at de ble forgiftet ved å spise kvikksplvbeiset såkorn.
Etter at de nne beisingen ble forbudt, har bestanden Økt til
omtrent samme nivå som tidligere.
Våtmarksområder
I dag har vi fortsatt 2-3 verdifulle våtmarksområder forholdsvis intakte på Kråkerøy. Også på KråkerØy må en imidlertid
anta at enkelte verdifulle våtmarksområder er blitt Ødelagt
ved oppdyrking og anlegg av industri og sØppelplasser.
Bestanden av vatmarksfugler kan derfor være blitt redusert
ved at deres hekkebiotoper er Ødelagt.
En del våtmarksfugler er avhengig av strandenger med kortvokst gressvegetasjon som hekkeplass. Tidligere bl e mange
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Foruren s ningen av Glomma med fosfat er og nitrater har fØrt til
sterk gjengroing av bukt er o g sund på KråkerØy de senere år .
Dett~

har g itt livsrom for mange nye fuglearter i

kommunen ,

bl .a. knoppsvane , vannrikse , sothØne , sivhØne , rørsanger
og sivspurv.

Fra Nygaar dsmoa/Randholmen-området.

Fuglearter som har forsvunnet som hekkefugler på
s i ste 100 År

KråKer~y

Art

Hekke biotop

Sannsynlig årsak

Hav ørn

Kyst
Skog
Skog , kyst
Skog
Skog
Skog
Aker·
Aker
Kyst
Kyst
Kyst
Kyst
Kyst, skog
Skog
Skog
Skog, kyst
Skog
Skog

Jakt
Jakt, l>iotopØdeleggel se
Jakt, biotoppdeleggel se
Biotoppdeleggeise
BiotopØdeleggelse
BiotopØcleleggelse
aiotopØdelegge l se

H ~nsehauk

Tårnfalk
J erpe
Orr fugl
Storf ugl
Rapph~ne

Åkerrikse
Dverg lo
Steinvender
Tyvjo
Hettemåke
Hul> ro
Hornugle
Nattravn
Ravn

Duetrost

Hortulan

de

BiotopØdelegg~ls e
Biotop~deleggeis<

Forstyrrelse (tilbake 1980)
Forstyrr.,loe
rors tyr re l se
Jakt , l>ioto pØdeleg~else
Biotop~deleggelse
BiotopØdeleggels~

Jakt, biotopØdeleggelse
Biotop~deleg~ else

Ukjent
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Fuglear ter som har e tablert seg på KråkerØy de siste 100 år
Art

Biotop

Forekomst

Kr.oppsvane
fasan
~i •thi!lne
SothOne
2 t orspove
fi ._ttemåke

Våtmark
Kulturlandskap
Våtmark
Våtmark
Våtmark
Våtmar· k

RØdnebbter ne
Si v s ange r
R,j rs'inger
llyr·sanger (?)

K:;st
Våtmark
Våtmark
Våtmark

Fåtallig
Fåtallig
Fåtallig
Få tallig
Fåtallig
Fåta llig , tallrik i 2 åt'
Fåtallig
Fåtallig
Forholdsvis tallr i k
Fcitallig

Hauksanser
B;:lk:; angeP
Nattergal
Sivspurv

Ra tbe lantlskap
Skog
Skog
Våtmark

Fåtallig
Fåtallig
Fåta llig
Tallrik

(?)

sj ~ fugler

Antall hekkende par
19 77
Ar t
Gra vand
Stokkand
Si land
Ærfugl
Sand lo
Tjeld
Vipe
RØdstilk
Storspove
Hetteiuåke
Gråmåke
Sildemåke
Svartbak
Fiskemåke
Makrellterne
RØdne bbterne

i KråkerØy-skjærgården i 1974 og

1974

1977

4

3
13
6
lO

-

l
22

+
+ 16
- 50

u
5
lO

o
19

l

6
l
5
16
3
5
182
18

o

% endring

Østfold totalt

25

50-100
50+
70
700

o
+ 20

o

18
290
35
70-100

o
o

6
l

o
5
2
5
183
3
l

-

69
50 -

o
o

-

83
+

--

ll
3000
1100
875
27 5
3900
350
20
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strandenger benyttet som beiteomr åder for kyr, som sØrget
for at gresset ikke fikk vokse fr itt. Ett er at stadig flere
gårdsbruk har lagt ned husdyrhold et , er bruken av str andengene som beiteområder redusert, og fle re våtma rk sområder
har de r med fått redu sert betydning som hekk eområder for disse
våtmarksfuglene. Det samme gjelder våtmarksfugler som hekker
på gres skledte Øyer, hvor det tidligere også var dyr på beite
hele sommeren.
For noen vå tmarksp lante r har kloakkforurensningen f Ør t til
Økende mengder plantenær ingsstoff er på voksestedet, no e som
har begunstiget utbr ede lsen av disse plantene . Det gjelder
kanskje i særlig grad det hØye t akrØr et, som har dannet tette
bestander i mange grunne v iker og sund. Dette har i s i n tur
skapt leve steder for mange nye vå tmarksfugler, og vi har op plevd en hel invasjon av sØrlig e fuglea rter som yngler i slik e
våtmarksbiotoper.
Vipa er en våtmark sfug l som foretrekker kortvokste enger som
hekkeomr åde. I slike områder og i s kjærgården e r bestanden
nå sterkt redusert, men vipa e r likevel ikke noen uvan lig
hekkefu gl på Kråker Øy, s iden ma nge par ist ede t br uker åkre
s om hekkeplass .
Knoppsvanen bl e fØrst fu nnet he kk ende i Norr.e på Øra i 1937.
FØ r ste hekkeområde på KråkerØy var Fuglevikbukta, men nØyakt ig
nå r denne hekkepla ssen fØrst ble tatt i bruk vites dessverre
ikke. Trolig skjedde de tte i sis t e halvdel av 1960 -ta ll et .
SothØn e ble fØrst fu nnet ruge nde i Fredrikstad-distriktet i
1919 og 1920, men heller ikke for denne ar ten finnes de t sikre
data om når fØrste etabler i ng på Kråk erØy fant s t ed . Eneste
sted art en med sikkerh et f inn es i dag e r på Fuglevikbukta,
der 2-3 par hekker årlig.
Sivsangeren etable r t e seg trol i g i Østfold i sis te hal vde l
av 1950-tallet, men fØrst e, kjente , funn av syngende hann på

39

KråkerØy ble fØrst gjort på BjØrnevaagen i 1966. I dag er
Fuglevigbukta det sikreste sted å påtreffe a r ten , men den
e r også hØrt på BjØrnevaagen og i Femdalssund.
RØrsangeren ble fØrste gang funnet hekkende i VansjØ- området
i 1952, mens fØrste reirfunn på KråkerØy ble gjort i 1959 i
Fuglevikbukta. I dag er arten forholdsvis vanlig , og kan
hØ r e s synge fra de fleste takrØr-områder i mai/juni , blant
annet i Fuglevi kbu kta, BjØrnevaagen, Arisholmen, Femdalssund, Nygaardsmoa og Gyteskjær .
My rsanger er ik ke påvist hekkende på Kråkerøy med sikkerhet ,
men er hØrt synge på to l okal it ete r, nemlig ved Alshus i 1972
og på Randholmen i 19 75 og 1981. Arten må i dag fortsatt
regnes som sjelden i Østfold , med kun 5-6 funn årlig .
Nattergalen er ikke direkte noen våtmark sfugl , men hekker i
fuktig~ lØvskoger med t e tt undervegetasjon.
Nattergalen etab lerte seg i Østfold tidlig på 1970 - tallet, men ingen konkrete
reirfunn er ennå kjent. På Kråkerøy er to lokaliteter f or
nattergal kjent , nemlig Arisholmen (1975 - 1978) og Glombo
(1980) . Fuglen på Arisholmen ble ringmerket i 19 76, og ved
kontroll i 197 7 viste det seg å være samme fuglen som sang.
Kystfugl er
Mennesket har opp gjennom tidene hatt en vesentlig innflytelse
på bestanden av mange kyst fugler . Mange rovfugler som hekker
ved kysten er blitt fordrevet fra reirplassene ved at de
voksne fuglene er blitt skutt, og egg og unger Ødelagt. På
det t e vis e t er flere rovfuglarter blitt fordrevet fra reirplas s ene sine på Kråke r øy og andre kommuner i dist r iktet .
Særlig måkefuglene som hekker på Øyer i skjærgå r den har vært
utsatt f or eggsanking, som tidl igere sikkert var et viktig
bidrag i naturalhusholdningen på brukene sØr på Øya. I dag
er denne bruken av sjØfuglegg så godt som opphØrt, men i
stedet virker den sterkt Økende båttrafikken negativt inn på
mange fuglearters hekk esuksess i skjærgården . I store

40

Forstyrrelser i måkekolonier fØrer til at mange unger dØr av
overoppheting.

I de fØrste dagene etter klekking klare r ikke

ungene å regulere kroppsvarmen , og er fØlgelig avhengig av
at f oreldrene

~eskytter

de mot sol og regn.

holdes vekk fra reir et i e t
dette nox til at ungene dØr .

Hvis foreldrene

par timer med stekende sol, er
Her en nylig dØd fiskemdkeunge

på 11ule .

l'iskemåken er den v a nligste måkearten i KråkerØy- skjærgården.
Si tt navn til tro ss spiser den i likhet med h ettemåken ve sentlig insekter , metemark og matrester.

Skadeinsekter inngår i

stor grad på menyen , og både fiskemåke n o g hettemåken må derfor
karakteriseres som nyttefugler .
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utfartshelg er p å forsommeren med varmt vær og stekende sol
blir hundrev is av egg og unger Ødel a gt langs Oslofjo r d ky s t en,
som fØlge av a t fo reldrene ikk e få r skyg ge t r e irene i feriefol k ets nærvær .
Menneskel ig a kti v itet har i mid lertid også vi rke t positivt
p å bestandsutv i klingen hos noen kystfugler. No en måkefugler
har klar t å utnytte nye næringskilder som er r esu lt a t er av
d et moderne j ordbruket, som for eks empel met ema r k og insektlarv e r i jorda. En fØlge av dette ar a t fl ere må ke a r ter i
da g er vanlige hekkefugler lang t inn e i landet. Må kene har
også klart å utnytt e sØpp e l og hu s holdning savfall fra sØppe l plasser og b e bygg e ls e, og ikke minst fiskeavfall fra fiskebå ter og f iskeindustri. Ungeproduksjonen hos disse arte ne
er blitt begunstiget av den Økte næringstilgangen , og har
fØrt til Økend e hekkeb e st a nder de sist e tiårene .
HavØr~

forekom langt ut i forrige århundr e hekkende på de
fleste større Øyene i Hvaler-skjærgård e n. En hekkeplass er
også kj ent fra s ørvestre Kr å kerøy. En havØrn ble forøvr ig
skutt på KråkerØy i 1858 , mens en a nnen ble sett flygende
over Stangeskjær 13 .04. 1892 . Da var imidler ti d art en ut ryddet som hekkefugl i Østfol d, siden 3 av 4 fu gler ble
s ku t t vekk fra de n siste reirplassen i OnsØy i 1882. Fr a
de senere å r f oreligg er det ingen funn av arten.
Hubroen har på mange måter lidd samme sk j ebne som havørnen,
ved å bli skutt vekk fra reirplassene i Ostfold . På KråkerØy
hekket arten innt il 1885 , da l hunn ble sku tt på reir med 2
unger. Fra de siste 10 a ren e foreligger en observasjon , idet
l i nd ivid ble se t t ve d Nygaard 06.05 .1971.
Ravn he kket i fo r r i ge å rhundre på Kj ØkØya, me n fra de se nere
å r forel ig ger det kun tilfeld i ge funn u t enom hekk e t iden .
mots et ning til de to foregående art ene hekker imid l e rt id
ravn en fortsatt fåtallig ved Øs tf old-kys t en .
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Dverglo og sandlo er to vadefugler som t idligere var vidt
utbredt i Østfold-skjærgå rden, og de ble i forrige å rhundr e
betegnet som like vanlige hekkefugler som de t tjeld en var .
I dag er dverglo en forsvunnet som hekkefugl på Østfold kysten, mens de t ruger ca . 20 par sandlo her. Ingen av
dis se har sanns ynligvis vær t tallrike hek kefug ler på KrØkerØykyste n , men de har trolig forekommet i større antall enn i
dag (l par sandlo) .
Både vipe, hettemåke, gr åmå ke og makrellterne har gåt t til bake i he kkeb es tand de sener e å rene (se tabell) , men bare
for d e to siste a rtenes ved kommende er det trolig at menne skelig forstyrrelse utgjØr hovedårsaken.
Særlig hettemåke , gr åmåke, svartba k og f iskemåke har Økt i
bestand langs Østfold-kyst en siden forrige å rkundr e.
Hett emåka etablerte seg fØ rs t på Østfold -k ysten i 1929 , da
noen par hekket på Tara lden på Ryg gekysten . Arten Økt e
sterkt i antall fram til ca. 1970, da 7- 8000 par hekk et på
Østfold-kysten. Etter den tid har bestanden gått markert
ti lbake , fØ r st og fremst ved at de store hekkeko loniene på
Øra forsva nt . En del av må kene herfra trakk ut og beg yn te
å hekke i skjærgArden nord pl Hvaler. I 1976 og 1977 hekk et
det også en stØrre koloni på Mule , men denne var forsvunnet
i 1978 , av ukjente år sa ker . I dag kan derfor hettemåka ikke
regnes som fa st rugefugl på Kr åke røy.
For fiskemå ka, gr åmåka og s va r tbaken er det mer vanskelig å
gi noe tallme ssig uttrykk for bestandsforand ri ngen på Øst foldkyst en , men observasjoner fra J. Tho me og R.Collett tyder på
at i allefall svar tbak en var en fåtall i g hekkefugl i Østfold
i forrige å rhundre.
Storspova er den eneste nyetabl ering en hos vad e fuglene .
Arten hekket ved VansjØ aller ede i 1880-årene , men fikk fØrst
i 1930 - å rene innp ass på Østla nd et . Fprste si kre hekkefunn
på Østfol d-ky sten ble gjort på Øra i 1967, men når arten be gynte å hekke i KråkerØy-skjærgården er hØyst uvisst . NoeP
hekkefu nn e r imidlert i d ikke kjent etter 1978.
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NATURVERN PA KRAKERØY
Som vist i oversikten over fauna-end r i nger på KråkerØy de
siste hundre år , ha r den menne s ke lige akt ivite t i kommunen
Økt sterkt i denne pe r ioden . Befolkningstallet har Økt fra
ca . 700 til ca . 7000 personer , noe som igjen har fØrt til
be t ydel i ge endringer i l andskapet . Store områder er benyttet
til boligområde r, til indus tr iområ der og til hytteomr&der,
og våtmarksområde r er dyrket opp. Et kart ove r arealutnyt telsen i kommunen i dag er vist på neste s ide. Ut fra dette
kartet vil noen aktu e ll e naturvernproblemer i kommunen i
årene f r emover bli vurdert.
Skogområdene i kommunen
Mange typ i sk e skogsfugle r er forsvunnet fra KråkerØy de
senere årtier . I de fl este t i lfell er dreier dette s e g om
a rter som krever store , sammenhengende skogsområder som
he kk eom r åde, fo r eksempel tiur, orr fugl , hØnsehauk, og flere.
Arsaken til at de er forsvunnet er åpenbart at de opprinnel ige skogsarealene i kommunen er bl itt oppsplittet i mange
mindre områder, og at forstyrrelsen i disse er blitt fo r
stor. Dersom ikke denne tendensen t il stadig å dele skogene
opp i mindre enhe t e r stanses , vil mange s kogs f ugler s om i
dag hekker her, trolig også fors vinne. Dette g je lder for
eksempel svartspett , nØtteskrike , dompap, spurvehauk og
flere andre arter .
Skal vi beholde disse artene i Kr å kerØy - terreng e t, må vi
sØrge fo r at det ikke bygges boliger, anlegges veier og turstier eller legges ledningsnett gjennom dis se s is te " store"
skogområdene. ~1 e d "store" skogsområ der tenker jeg på en del
av om r å det mellom Sandbukta og Femdals s und vest for Hvalerveien, områd e t mellom Ødegaarden og Trolldalen Øst for Hvaler vei en, og på den sørvestre delen a v KjØkØya . Det er av stor
betydning f or dyrelivet p å Kr å kerøy at dis se områdene spares
for boligbygging, og a t nye ferdselsårer mest mulig legges i
utkanten av skogsområdene.
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INDUSTRI
BOLIGOMRÅDER
HYTTEOMRÅDER
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Fordelingen av industri -, bolig-,
på KråkerØy anno ca. l98u.

hytte ~, og

jordbruksområder

De hvite feltene u t gjØr skog - og

utmarksområder i kommunen , men også disse er under sterk påv irkning av menne s kelig akt ivitet.
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I tillegg til disse stØrre områdene finnes det en rekke små,
frodige lØvskogsområder som absolutt bØ r tas vare på. Det
gjelder små klover med oreskog, sØrvendte hellinger med
varmekjære tresorter og de siste re ster av eikelundene.
Disse bØr i stØrst mulig grad s kåne s , utsatt som de er for
vei - og boligbygging , samt vedhug st . Særlig er de rikt ig
gamle og ofte morkne tr ærne av stor betydning som hekkeplasser
for hakkespetter, meiser , duer og ugler. Skogeierne i kommunen har en særlig plikt til å ta vare på disse enkelttrærne.
Våtmarksområder
I KråkerØy kommune finnes det i dag to våtmarksom r åder av
verdi, nemlig Fuglevikbukta og Nygaardsmoa. Nygaardsmoa området er det s.tØrste , og også det viktigste , av disse områdene. Her f inner vi sto re gruntvannsområder , store marine
strandenger og enkelte islett av sivaks- og takrØrområde r.
Det marine s trandengområdet , men en fin gradient av plantesamfunn utover mot fjæresonen, er det nest stØrste av sitt
slag i Østfold i dag. Bare Ovenbu ktene i Kurefjorden naturreserv at er større. Det mest verdifulle er likeve l helheten
i vegetasjonssammensetningen , ved at d e fleste plantesamfunnene som er typiske for slike områder, er representert.
tillegg kommer at området har et meget r ikt fugleliv, og da
særlig i trekkperiodene vår og hØst. Andefugler og vadefugler er de dominerende gruppene på Nygaardsmoa, som er e t
av de viktigste rasteområdene for storspove i dstfold.
Fuglevikbukta har en litt annen kar a kt e r enn Nygaardsmoa.
Området er langt mer ferskvannspåvirket, og domineres av
store takrØrbestander . Vannstanden i området er gjennom gående s tØrre enn på Nygaardsmoa, og Fugl evikbukta er derfor
ikke så attraktiv som vadefugler som Nygaardsmoa . For gressender og særlig dykkender har området imidlertid stor betydning, og det er et av de viktigste overvintringsområdene for
andefugl i kommunen.
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Selv om det i dag ikke eksisterer konkrete planer om i Ødelegge disse to områd ene, er det av stor betydning a få dem
sikret som naturreservater så snart som mulig. Trusselen
mot Nygaardsmoa må i fØrste rekke sies å være landbruks interessene , idet området l igger godt til rette for en utvidelse av a ll erede eksisterende jordvei . Fuglevikbukta
ligger i fØrste rekke utsatt til for industriutbygging, lett
som det er å fylle ut og med god adkomst til vei . Det må
imidler t id påpekes at det i dag ikke foreligger konkrete
planer om å utfØre disse inngrepene.
Skjærgården
KråkerØys skjærgård hØrer med til de deler av kommunen som
er aller mest belastet av menneskelig aktivi tet. Hyttebygging har lagt beslag på store ar ealer, steinhuggervirksomhet
har påfØrt landskap et s tygge sår , og dyrelivet ut settes årl ig
for store forstyrrelser i sommerhalvår e t.
I dag er det nesten
bare på Mule vi finner stØrre konsentrasj oner a v hekkende
sjØfugler. Denne holmen er da også "fredet", ved at herredsty re t har \·edtatt ferdselsforbud i he kk esesongen (] 5 . 0 11 15.07 ) På grunn av den karrige naturen på Kråk e r Øy- hol mene
er det heller i kk e så mange andre pyer som ville være aktue l le
som hekkeområder for sjØfugl i kommunen. Enk elte Øy er uten
fo r Strålsund og Enhuskilen kunne dog kanskje hatt et noe
rikere fugleliv dersom fuglene hadde fått være i fred i hekketiden. Alt i alt rna en kunne si at sjØfugl -faunaen på Kr åkerØy
er godt ivaretatt gjennom ferdselsforbudet på Mule.
Typisk kystlandskap
I takt med den stadig Økende utnyttelsen av KråkerØy-landska pe t
til bo li g- , vei- og hyttebygging er det bJitt st adig mindre
area l er tilbake a v det jeg vil kalle typisk østfoldsk ky stlandskap . Med slikt landskap tenker jeg på et mosaikklandskap
av våtmarksområder , fuktenger, kulturbeiter, einerrabber med
kalkholdig jordsmonn og tilgr e nsende fururabb e r, gjerne med
en kantsone av svartor, osp eller andre løvtrær.
I dag finner
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vi så godt som hare to slike områder i kommunen, som er mer
eller mindre intakte. Jeg tenker da på området Øst for
BjØrnevaagkilen og på området f ra Nygaardsmoa og sØrover mot
Randholmen. Begge disse om r ådene er det av stor kulturint eresse å få be vart slik de ligge r i dag , som representanter for
et Østfold-landskap som er i ferd med å forsv inne.
For lljØrnevaagkilen er de t ut arb e i det et forsl ag t i l å opprette landskapsvernomr åde , som også tar hensyn ti l den rike
lØvs kogvegetasjonen i fjell skråningen nord i området. For
Okseta nge n/Randhol men - område t forelig ge r det f orslag til
na t urreserv at, i forbindelse med gruntvannsområdet på Nygaardsmoa . Begge forslag haster d et med å f å s att ut i
livet , fØ r inngrep får lov a Øde legge disse verdi fu lle områdene. For Ok;etangen/ Randholmen-området foreligger det
blant annet planer om å bygge t ur vei tvers gjenno ~ sivområdene. Derfra er ikke veien la ng til drenering av fuktengene
for å anlegge tel tplass , nedskjæring av tornebus ker, m.m.
Konkre te planer om slike inngrep foreligger imidlerti d ikke idag.
Hvo r for \' ern?
Dette er et spprsmal som krever mange svar. For skogsomr ådene
og gru ntvannsomr ådene er det et spØr smål om å dekke planters
og dyrs behov for å leve og formere seg . I bunn og grunn er
det dermed et spørs~ål om å beholde det mangfoldige dyrelivet
på KrakerØy , og om Øya skal svare til navnet "Bl omsterøya "
også i fremtiden . For lands kapet er de t spØrsmål om vi men nesker fortsatt s ka l kunne ha anledning til å opp l eve levende
natur rett uten for stuedØ r a. Det er et spØrsmål om ikke å
Ødelegge f riluft sområdene fo r at folk s kal få del i naturen,
men å ta vare på deler av landskapet me st mulig urØrt.
For begge kategorier er det et spØrsmål om å ta vare på natur perler, der familien på sØndagstur, skoleklasser og andre kan
studere dyre- og p l antelivet på nær t hold. Og endelig er det
et spØrsmål om å bevare naturtyper som referanseområder fo r
Økologisk fors kning i å rene fremover. For å ivareta disse
interessene må vi stå vakt om KråkerØy-naturen!
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Gamle, h ule

trestamme r

er vikti~e for mange
f uglearter.

I d enne

aspestammen har dvergspet-

Hornugla er en a v f ugle artene som trolig har
forsv u nnet fra Krå kerØys
skoger .

ten hakket ut reirhull.

Vi må ta vare på de siste våtmarksomrdder i kommunen , ti l
felles nytte og glede for dyr og mennesker.
Fuglevikbuk t a på Østsiden av KråkerØy.

P? bildet

49

EN SYSTEMATISK OVERSI KT OVER KRAKERØYS AMFIE:ER, KRYPDYR ,
FUGLER OG PATTEDYR
AMFIBIER
Vanlig i hele kommunen .

Liten vannsalamander.
Stor vannsalamander .

Er i fØlge JØrn Enger på vist v ed vann-

bassenget , ved Ekely, i Femdals dammen , Fuglevikdammen og i
dammen e ved Pdskestien.
Padde.

Vanlig i

Vanlig frosk .

hele kommunen .

Vanlig i hele kommunen .

Spiss-snutet frosk.
s tor gyteplass.

Bomme-tjernet er i f ?lge J Ørn Enger en

Arten er dessut en påvi s t v ed Holtevarden,

i vannbassenget, ved Påskestien og ved Enhus.
KRYPDYR
firfisle.
Huggorm.
Buorm.
Stålorm.

For holdsvis fåtallig i kommunen .
Er stedvis meget vanlig.

Vanlig i

fuktige områder.

Forholdsvis fåtallig i tØrre re områder.
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De beste omrdder for fuglestudier i kommun en , med ang ivelse
av gode utkikk sp unk t er og aktu elle tider pa året . Husk å
fØlg e friluft slo ve n s bes t emmelser , og unngå å skremme opp
r u glef l okke n e v e d u nØdig tråkk ute i områdene .

Sl
FUGLELIVET PA KRAKEROY - EN SYSTEMAT I SK OVERSIKT
Små l om . Kun 2 funn er kjent. Det ene er f r a Nygaardsmoa ,
der l individ ble s kutt 03 . 07.1880. De t andre er fra Fuglevi kbukta, de r to overvintrende i ndivider ble se tt 10.03. 1979 .
Stor l om . Enkelt - individer ses nesten årlig i KråkerØy skjærgarden i mai-juni .
Dvergdykker. Er bare kjent 2 ganger fra KråkerØy , idet l
ind ivid oppholdt seg i Fuglevi kbukta en lengre periode vinte ren 19 -s, og l individ ble sett ved Gytes kj ær vinteren
19-8 (~orten Viker .
Horndykker . l individ ble skutt utenfor En husk ilen 13.11 . 1886 ,
hvilket e r eneste observasjon av arten .
Toppd ykke r . Toppdykkeren er bli tt vanligere i Øs tf old de
siste tiårene, men er ennå i kke kjent hekkende f ra Kråkerøy.
Et f åt all f unn f r a vår- og sommermånedene foreli gger imidler t i d fra Nygaardsmoa-området .
Havhest . Havhesten blir ofte presset inn til KråkerØy-kysten
under kraftige , sørvestlige vinder. Svake fugler kan da
patreffes utmatted e rundt på ho lmene i f lere dag er etterpå .
Havsule . Samme forhold gj elder som fo r havhesten, men hav sula e r vanligvis langt mindr e tallr ik .
Storska r v . Mange storska rver flyr ofte over Os lofjorden
under var- og hØsttrekket. Und er dette trekket slumper det
at stors karv ses helt inne i Krak er Øy- holmene og opp gjennom
elvelØpene .
RØrdrum. l individ av denne sjeldne arten ble fanget ved
Gyteskjær vin t eren 1 976 .
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Gråheg re. Ungfu gler fra hekkeholoniene i Øs tfold har vær t
van l ige å se i våtmar ksområdene på sensommer e n og hpsten.
Sær l ig mange fugler ble set t i å r ene 19 75 -19 7' på gr unn av
milde vinter, men de siste isvintr ene har f Ørt ti l en s t er k
reduksjo n av bestanden . Gråhegr e er aldri funnet hekkende
p å Kråke r Øy i nyere tid. Spes ielt bpr nevnes hegren "Sten
Broman", s om ble funnet avkreftet vinte r en 1971/19 7 2 og som
ble flys endt t i l Engla nd!
Canadagås.

3 canadagjes s ble s e tt i Femda lssund et 10.06.1979.

Grågås . Ses ofte s t flyend e over Kr åke rØy i de kjente gåse plogene i apr il under vårt re kket og i augus t /september på
hØsttre kket.
Sædgås. For e kommer også und er vår- og hps ttrekk et , men langt
sjeldnere enn hva tilfellet er med grågåsa .
Kortnebbgås .

En flokk på 8 gjess som ble se tt over KråkerØy

08.10.18 8 2, t ilhØrte med stor sikkerhet denne arten.

Knoppsvane. Et par har i flere år hekket på Fugl ev ikbukta,
der l indiv i d blant anne t dØd e av oljeskader i 1 975 . Et
annet par gjorde hekkeforsØk ved Nygaa r dsmoa i 1 979, me n
reiret bl e tatt av hØyvann. Varen 1980 hekk et det t o par
her , som fikk fram hen hold svi s 4 og 5 ung0 r. Eller s e r
arten en t a ll rik overvi ntring sgjest både i Fuglevik buk ta ,
uten fo r Ar is ho l men mot Hvale rv eien, på Nygaa rd smoa og sporadisk i Vesterelva.
Sang svane. I mots et n ing t il knoppsvanen opptre r sangsvanen
kun i vinterha lvåret ved Kr å k erøy og ka n da vær e ga nske tall rik på Fu gl ev i kbu kta , hvor opptil 100 individer er sett.
Ellers rundt ky s ten f orekommer den langt mer spredt og fåtallig .
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Rustand. l individ av denne s je ldne andearten ble sett på
Nygaardsmoa 11.05.1972. Sannsynligvis dreide det seg om en
rØmt burfugl.
Gravand. Gravanda hekker fåtallig i Kråkerøy-skjærgården.
Under vårtrekket i ma rs /april er den imidlertid tallrik på
Nygaardsmoa, og opptil 35 individer kan ses på en dag.
Stokkand. Dette er den andefuglen som ses i stprst antall
ved Kråkerøy-kysten, og til alle tider av året. StoKkande
hekker fåtallig på pyer i skjærg ården , men er mer vanlig i
tilknytning til våtmarksområdene. Den kan også finnes hekkende ved småpytter og bekker innover på Øya. Arten overvintrer i store antall, og hele 220 stokkender er sett på
en gang på Fuglevikbukta i februar 1970 . Under vår- og
hØsttrekket ses ofte store flokker på Nygaardsmoa .
Kri kkand. Den lille krikkanda er ofte mer tallrik enn stokkanda under vår- og hØ sttrekke t, men ses aldri ved KråkerØy i
hekketiden eller på vinteren. De vanligste rasteplassene er
Fuglevikbukta og Nygaardsmoa, og på sistnevnte sted er rekordene 250 individer på våren (ap r il) og 200 individer på hØsten
(august).
Brunnakke. Fåtallig trekkgjest vår og hØst, i våtmarksområdene Ny gaardsmoa og Fu&l evikbukta.
Stjertand . Er i dag en sjelden trekkgjest på Nygaardsmoa
Fuglevikbukta under vårtrekket i april . På hØsten er den
godt som aldri sett de siste 10 år, men den var i forrige
hundre temmelig tallrik på Nygaardsmoa, og 23.08.1895 ble
eksempel hele 20 individer sett her .

og
så
årfor

Knekkand. Denne andearten er ganske sjelden i Østfold , og
er bare funnet 3 ganger på KråkerØy, alle gangene på Nygaardsmoa. 3 hanner ble se tt 25 . 04.1971, l hann 11.04.1979 og endelig l hunn 13.04.1980.

54

Skjeand. Skjeanda er en fåtallig , men årviss gjest under
vårtrekket på KråkerØy - kysten. Særlig hyppig er a rten blitt
sett rundt ~ule, Jer hele 7 individe r ble sett i en flokk
10.05 . 1979 .
Enkeltindivider og par er også sett på Nygaards moa på våren, men hittil er ingen hekkefunn kjen t.
Taffeland. Dette er også en sjelden andefugl , som fØrst i
de senere år har etablert seg i Østfold . På Kråk erØy er det
kjent 3 funn . 2 hanner og l hunn ble sett på Fuglevikbukta
16.04 . 1967 , l hann ved Mule 08.05.1976 og 3 hanner og l hunn
på ~ygaardsmoa 15.0 4. 1978.
Toppand . 10opanda er en fåtallig overvintringsgjest i Fuglevikbukta. Un•:Jr vå r trekket i mai opptrer den me r tallr i kt,
og kan da ses på Nygaardsmoa , ved Mule og på Fuglevikbukta.
Bergand . Sj e lden gjest under vår- og hØs t trekket , og ob s ervert overvin t rende på Fuglev i kbukta.
Ærfugl . Ærfuglen kan ses i Kråkerøy-skjær gården gjennom det
meste av året, dersom ikke isleggingen er for kraftig. 10-12
par hekker i dag på Øyene , vesentlig mellom Tjeldholmen og
Mule .
Svartand. Små flokker ses å r lig under hØsttrekket ytterst i
KråkerØy-skjærgården .
SjØorre . Opptrer også under trekket senhØstes , men er langt
sjeldnere å se enn svartanda .
Havelle. Opptrer i KråkerØy-skjærgården under hØsttrekket,
men er i dag meget sjelden . Ble be t egnet som "meget almindelig" i KråkerØy-holmene hele april 1884.
Havelle var for bare no en tiår siden en langt vanligere tr e kkgjest i Østfold-skjærgården .
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Kvinand. Kvinanda er i dag, nest et t e r s t okkanda, den tall rikes t overvintrende andearten i KråkerØy-skjærgården . Uten for Nygaardsmoa er det sett flokker på opptil 70 ind ivider i
februar, og i Fuglevikbukta og Als hus 30 individer i januar
1969. Forekommer i tidsrommet oktobe r -apr il.
Lappfiskand. Kun sett l gang
ved Al shus 11.02.1968.

~cd

Kr~kerøy ,

nemlig en hunnfugl

Siland. Ob ser ver es ved Kråker Øy-kysten hele året, men i stØrst
antall p å v int eren . For eksempel ble 31 individer se tt på
Nygaardsmoa i februar 1978 . 5- 6 par antas å hekke i KråkerØyskjærgården.
La ksa nd. Laksanda er en vanlig overvintr ing sgjest ved
Kråkerpy-kysten, og kan ses i store f lokke r på Nyg aard smoa,
uten fo r ~ris h olmen og i Fuglev i kbukta og Vesterelva i perioden ok tober-april.
FiskeØrn. FiskeØrnen har såvidt v i t e s a ldri hekket på
KråkerØy i nyere tid, men kan hver vår og sommer stude r es på
nært hold i Fuglevikbukta, hvor den j evnlig foretar "fisketu rer". Er også sett noen ganger under vårtrekket på Nygaa rdsmoa.
Vepsevåk. Kun 2 sikre f unn , i det to f ug l er bl e s kutt ved
Nygaa r dsmoa for mange år siden .
Hav ørn. Den stØrste av våre rovfugler hekket på Østfold kysten helt til 1882, og en gammel reirplass er også kjent
fra sØrvest re KråkerØy. En havørn ble fo r Øvrig skutt på
Kr åkerØy i 1858, mens en annen ble s ett fl yend e over Stangeskjær 13.04 .18 92 . Fra de sene re å r foreligger det ingen
funn av arten.
HØnse hauk. Også hØn sehauk en er i dag forsvunnet som hek kefugl på KråkerØy, og ses nå bare spo rad is k utenom hekke sesongen.
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Spurvehauk. Spurvehauken er i dag den rovfuglen som er vanligst å se på KråkerØy. Minst l par har hekket i alle fall
fram til 19 79, og om vinteren samle r mange hauker seg i bebyggelsen hvor de jager småfugler ved forbrettene. På Nygaardsmoa kan det under vår- og hØsttrekket ses opptil lO
individer på spes ielle dager.
Fjellvåk. Enkeltindivider ses årlig under vår - og hØsttrekket, oftest jagende over enger med tette bestander av
vånd.
Musvåk. Også denne ses år l ig under vår- og hØsttrekket, men
pas erer i langt stØrre antall enn fjellvåken. Over sØndre
Kr åke røy er opptil 20 individer sett på dager med oppadstigende
luftstrØmmer, da våkene "skrur" seg opp fra fastlandet og
trekker sØrover.
KongeØrn. l kongeØrn ble for mange år siden skutt på Kaholmen
ved Femdalssundet, og ble gitt til samlingen ved Fredrikstad
Middelskole . 2 individer er dessuten sett over LangØya (Mo rten
Viker).
Myrhauk. Pas serer KråkerØy under vår- og hØsttrekket, men
er normalt svært fåtallig.
Vandrefalk. Vandrefalken er i dag en meget sjelden rovfugl
i Skandinavia ( ca . 10 par i Norge), og er bare se tt en gang
på KråkerØy de s iste 10 årene. l individ ble nemlig se tt på
Nygaardsmoa i mai 1978.
Jaktfalk . l individ ble sett 1 5 .01.19 71 på Nygaardsmoa
(Richard Viker).
Dvergfa lk. Dvergfalken er i Norge en typisk fjellfugl, og
ses på KråkerØy kun i trekktiden vår og hØst.
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Tårnfalk. Tårnfalken er i dag en av de få rovfuglartene
som for tsatt finnes hekkende i Østfold, men var i likhet
med mange arter langt mer utbredt i tidligere år . Sannsyn ligvis hekket den også på Kr å kerøy, selv om konkrete bevis
mangler. I dag ses den imidlertid bare i trek ktiden vår og
hØ st , og kan særlig i september ses nesten daglig over sØndre
KråkerØy .
Orrfugl. For 100 å r siden var orrfuglen en vanlig fugl i
skogene og ute på Øyene på Kråkerøy. I dag tyder dessverre
al t på at den siste rest av orrfuglstammen er dØdd ut. En
gammel hane holdt lenge til ved Nygaardsmoa, men er ikke
hØrt spillende etter 1978. Orrfuglkyllinger ble forøvrig
sett her så sent som i 1972.
Storfugl. Var i likhet med orrfuglen ganske vanlig langt inn
i vårt århundre, og ble hØrt spillende ved BjØrnevaagen helt
fram ~il 1973 . Siden da er det imid l ertid hverken sett eller
hØrt storfugl på KråkerØy.
Rakkelhane (Orrfu g l x Storfugl). 3 funn nevnes fra forrige
århundre, idet l ble skutt 27 .04.1889 og l våren 1895, mens
l ble hØrt spille på LangØya 30.04.1894.
RapphØne. RapphØna var, vanlig utbredt i kulturlandskape t i
sØndre Østfold i alle fall fram t il 1960, og forekom da også
på KråkerØy. Art en er observert kun l gang de siste 10 år ,
sannsynligvis som fØlge av utsetting .
Fasan . Er i dag en forholdsvis van lig art i j ordbruksområ dene som fØ lge av utsetting og vinte rfor ing.
Trane. Er en sjelden tr ekkgjest på våren, da de passerer
KråkerØy i stor hØyde på vei nord ove r. Kun i 2-3 til feller
e r de blitt sett rastende, alle ganger på Nygaardsmoa .
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Vannrikse. Vannriksa er bare sett l gang på KråkerØy, nemlig
ved Gyteskjær vinteren 1976. Fuglen fØrer imidlertid en bortgjemt tilvære lse i takrØrskogene, og kan nok være en årlig
gjest i takrØrskogene i Fuglevikbukta og på Gyteskjær, i
hvert all i vinterhalvåret.
Åkerrikse. Åkerriksa er ikke kjent f r a KråkerØy de siste
årene . Fra forrige århundre for eligge r imidle r tid to funn:
et individ ble hØrt spille 24.05.1883 og 13 . 07.1891. Langt
inn i vå rt århundre var åkerriksa imidlertid en karakterfugl
for jordbrukslandskapet, og man må anta at den også var temmelig a lminnel ig på Kråkerøy.
SivhØne. Ses fåtallig i Fu~le v ikbukta i vinterhalvåret.
Hekket tidligere tallrikt i Gyteskjær og RØdbu kta. I 1981
hekket kun l par som mislyktes (Morten Viker). Har også
hekket ved Glombo tidligere (Tellef Kjellesvig).
SothØne. Er en vanlig overvint r ingsgjest i Fuglevikbukta,
der hele 24 individer ble sett i februar 19 73, og hvor den
sannsynligvis også er en fåtallig hekkefugl. Den var en fåtall ig hekkefugl også på Gyteskjær og i Rpdbukta, me n e r forsvunnet de senere årene (Morten Viker).
Tjeld. Tjelden er den vanligste vadefuglarten i KråkerØyskjærgården , med ca . 20 hekkende par . På v~rtrekket i mars/
april og hØ s ttr ekket i juli/august er den van lig på Nygaards moa, hvor opptil 50 individer er sett på en dag .
Sandlo. Kun l par hekk er i KråkerØy-skjærgården i dag . Er
ellers vanlig på Nygaardsmoa på vår trekk et i ma rs/april (sØrskandinaviske fugler) og i slutten av mai (nord-europeiske
fugler). StØrste flokk som er set t er 28 individer 31.05.19 75.
Dverglo . Er en sjel den gjest under vårtrekket, der arten er
sett noe"n f å ganger på .Nygaardsmoa og en gang i grustaket
ved Lunde! Har mul i gens hekket ved Fredrikstad Mek. Verksted
(Tellef Kjellesvig).
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Heilo. Ses nesten årlig på Nygaardsmoa under vår- og hØst trekket, mest tallrikt på hØsten .
Tundralo. Se tt 4 ga nger på Nygaardsmoa under vårtrekket
(mai 19 73, 16.05. og 19 . 05.1977, samt 05.06.1978), da tundraloen er en s j elden gjes t i SØr-Nor ge. Er enkelte år meget
vanlig å se pa hØ s ttrekket, som f or eksempel i 1976 , da 40
indi vider ble sett på Nygaardsmoa 25 . 09.
Vipe. Er i dag en s jelden hekkefugl i skjærgården (1-2 par),
men mer vanlig i kulturlandskapet på hovedØya. Er vanlig å
se på Nygaardsm0a under vår - og hØsttrekket , da opptil 75
indi vid er er set: på en dag.
Ste invender. Ett par hekket i KråkerØy-skjærgård~n i 1980
og 1981, hvilket er fØrs te gang etter 1970. Er ellers kun
sett ved etpar anledninger på våren .
Dvergsnipe . Er en fåtallig trekkgjest på Nygaardsmoa og i
skjærgården under vår - og hØsttrekket .
Temmincksn i pe . Er en å rlig trekkgjest på Nygaardsmoa und er
vårtrekket , om enn i lite antall.
Fj ære pl ytt.

Kun

se~t

en gang på Nygaardsmoa 24.08 .197 2 .

Myrsnipe . Forekommer ra stende på Nygaa r dsmoa og i skjærgård en und er vår- og hpsttrekket. Er svært fåtallig på vårtrekk i mai, mens den under hØsttrekket i se ptember kan ses
i stØrre flokke r. StØrste a ntall på Nygaardsmoa er 70
individer 09.09 . 1973.
Polar sn ipe. Svært s jelden på vårtrek ke t (3 observasjoner på
Nygaardsmoa, al le i mai 19 73) . Fore kommer årlig og i små
flokker ?å hØst trek ket
Brushane. Er sett ved 3 - 4 anledninge r på vå rtrekket på Fuglevikbukta og Nygaardsmoa og på Øye r utenfor. Ses i stØrre antall på hØsttrekket i juli/ august.
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SandlØper. Kun ett funn er kj ent:
KråkerØy-holmene 29 . 10 . 1889.

l individ ble skutt p å

FjellmyrlØper. Set t en gang på Nygaardsmoa, der 4 ind ivider
rastet den 31.05.1975.
Sotsnipe . Ses å rlig i lite antall på Nygaardsmoa under
hØs ttrekke t i augus t. Er ellers set t l gang på våren samme
sted, i mai 1980.
RØdstilk. Er en forholdsvis vanlig hekkefugl på Øyene i
sk jærgård en, og i våtmarksomr ådene . Under vårtrekket i a pril/
mai og hØsttrekket i august/september kan stØrre flokker ses
raste på Nxgaardsmoa.
Gluttsnipe. I motsetning til sin nære slektn ing rØdstilken
ses gluttsnipe på KråkerØy ku n i trekktiden, i mai på våren
og i august/september på hØs t en.
Skogsnipe. Er sett ved Enhus kilen i hekketiden (Morten Viker),
men ingen hekkefunn er kjent på Kråkerøy. Ses i lite antall
på Nygaardsmoa under vår- og hØsttrekket.
GrØnnstilk. Er en fåta ll ig trekkgjest på Nyga ardsmoa under
vår- og hØsttrekket .
Strandsnipe . Hekker muligens, eller har hekket, langs kysten
og ute på Øyene. Enkeltindivider og små flo kker ses under
hØsttrekket ra stende i strandkanten.
Svarthalespove. Er bare sett en gang på KråkerØy , nemlig på
Nygaardsmoa 07.05.1979.
Lappspove. Forekommer årlig i lite antall på vår- og hØst trekket på Nygaardsmoa.
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Storspov e. Ett par hekkec i KråkerØy-skjærgården fram til
1979 . Er meget tallrik under vårtrekket i siste halvdel av
april, da flo kker på opptil 200 individer kan trekke ov er
sØndre Kr å kerØy mot Øra, eller raste på Nygaardsmoa. Er
mindre tallrik på hØsttrekket som begynner alt i slutten
av juni.
Småspove. Mindre flokker raster ofte på Øyene i skjærgården
und er vår trekket midt i mai. Er mer uregelmessig og fåtallig
under hØsttrekket.
Rugde. Rugda er en vanlig hekkefugl i skogsområdene på Øya ,
der man i april Jean hØre det karakteristiske "rugdetrekket" .
Er ellers ikke vanl i g å se under vår- og hØsttrekket , som
for e går meget skjult .
Enke ltbekkasin. Enkeltbekkasinen eller mekregauken hekker
fåtallig i vå tmarksområdene langs kysten, hvor den på vårkveldene kan hØres i sitt særegne fluktspill. Er ellers
vanlig på Nygaardsmoa under vår- og hØsttrekket.
Kvartbekkasin . Er de siste år kun sett en gang under vårtrekket på Nygaardsmoa i mai 19 78, og etpar gange r under
hØsttrekket samme sted.
Svømm esnipe.
1971 .
Polarjo.

2 indiv ider

bl ~

sett på Fuglevikbukta i august

l individ ble skutt på Lera 01 . 12.1908.

Tyvjo. Hekket muligens tidligere i Kr å kerØy-holmene.
meg et sjelden å se i skjærgården.

Er nå

Het temåke. Tidliger e tallrik , nå nesten forsvunnet som hekkefugl. Vanl ig på vår- og hØsttrekket .
Sildemåke .

Fåtallig hekkefugl i skjærgården .

62
Gråmåke. Vanlig hekkefugl .
alle årstider.
Svartbak.
tider.

Ses ellers i stort antall til

Hekker spredt i skjærgården .

Vanlig til alle års-

Fiskemåke .

Ta l lrikeste hekkefugJ i skjærgården. Tallrik
Enkelte individer overvintrer.
i våtmarksområdene under vå r - og hØsttrekket .

Krykkje. Se~ ofte utenom he kkesesongen i skjærgården , helst
etter sterke ~~rvestlige vinder.
Svartterne.

Sett i Fuglevikbukta 05.06 . 1965.

Spl i tterne.

2 individer ble sett på Nygaardsmoa 15.08.1978.

Makrellterne.
tilbake siden
RØdnebbterne.
årene.

Hekkebestanden i skjærgården har gått sterkt
197~ .

Har hekket to ganger i skjær gården de siste

Alkekonge. Sett 2 ganger ved Kråkerpy: l individ ble sett
ved Råholmen i november 1893, mens to individer ble sett
29 . 10 . 1896.
Alke. Enkeltindivider er sett i sommerhalvåret i skjærgården,
men arten er mer vanlig på hØsten etter sterke sØrvestlige
vinder.
Lomvi. Er som alka ofte å se i skjærgården etter sterk pålandsvind.
Teist .

Sjelden i KråkerØy - holmene på sensommeren og hØsten .

Ringdue. Vanlig hekkefugl i barskogsområdene.
å se på vårtrekket, mindre tallrik på hØsten.

Meget vanlig
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Skogdue. I dag en meget sjelden hekkefugl.
på jordene under vår- og hØsttrekket.

Småfl okker ses

Tyrkerdue. Vanlig hekkefugl i bebyggelsen nord på Øya , mer
sjelden i de spndre deler. Forekommer til alle årst ide r.
Turteldue.
GjØk.

l individ ble skutt på BjØlstad i oktober 1894.

Fåtallig hekkefugl i kulturland skapet sØr på Øya.

Hubro. Hekket på KråkerØy inntil 1885, da l hunn ble skutt
på reir med to unger. l individ ble sett ved Nygaard 06 .05.
1971.
Jordugle. Ingen hekkefunn er kjent fra KråkerØy, men arten
er en årviss om enn fåtallig gjest under vår- og hØsttrekket
Spurveugle.
halvåret.

Er sett ved endel anledninger i hØst- og vinter-

Kattugle . Minst 6 par har hekket på Øya de senere årene,
ofte helt inne ved bebyggelsen.
Nattravn. Var tid ligere en alminnelig hekkefugl , for eks empel
ved BjØrnevågen (hØrt 28 . 04.1890) , men er i dag helt forsvun n et fra Øya .
Tårnseiler . Vanlig hekke fugl ved bebyggelsen. Ses ofte i
store flokker ved våtmarksområdene under vår - og hØsttrekket,
og på sommerkveldene.
I sfugl . l individ ble sett ved Gyteskjær vinteren 1976
(Richard Viker).
Hærfugl.

l i ndivid ble observert nord på Øya våren 1980.

Vendehals. Fåtal lig hekkefugl. Forekommer fra ma i til
augu s t/ september, men er ikke vanlig å se eller hØre.
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GrØnnspett. Vanlig hekkefugl i ospeklover og
Forekommer til alle årstider.

e~kelunder.

Tretåspett. Sett tre ganger, ved Ulvedal en i 1970 (Tellef
Kjellesvig og Øivind Andersen), ved Enhus i oktober 19 78
(S. Martinsen) og ved Randholmen våren 1981 (Morten Viker).
Svartspett. 1- 2 par hekker sannsynligvis .
all e årstider.

Kan hØres til

Flaggspett. Ingen konkrete hekkefunn er kjent de siste 10
år. Er enkelte år vanlig å se utenom hekkesesongen.
Dvergspett. Sannsynligvis en meget fåtallig hekkefugl.
Er ellers som flaggspetten vanlig å se enkelte år utenom
hekkesesongen.
Sandsvale.

Fåtallig trekkgjest på vår- og hØsttrekket.

Låvesvale. Vanlig hekkefugl ved gårdsbrukene. Forekommer
ofte i stort antall over våtmarksområdene unde r vår og hØsttrekket.
Taksvale. Samme forhold som hos låvesvalen, men er noe mer
utbredt som hekkefugl.
Fjellerke. Kun ett funn kjent, idet l individ ble skutt på
Råholmen 15.04.1888 .
Topplerke . l individ ble sett på Nygaardsmoa 27.03.1975
(Pål Bugge).
Trelerke. Tidligere en vanlig hekkefugl. I dag hekker kun
1-2 paT årlig. Sjelden trekkgjest vår og hØst.
Sanglerke. Vanlig hekkefugl i kulturlandskapet. Ofte svært
vanlig trekkgjest under vårtrekket og tildels hØsttrekket.
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Æ~fuglen e~

en fåtallig hekkefugl i de y tre· d eler av

skj ærgård, med ca. 10 h ekke nde par.

Kråke~Øy s

På bilde t s er vi fem

voksne hunner med en flokk dununger.

Heipiplerka er en av de mes t tallrike fuglene under
på KråkerØy , særlig på fuktenger og
imidlertid også på enkelte Øyer i

st~ andenger .

K~åke~Øys

hØstt~ekket

Den ruger

skjærgå~d.
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Trepiplerke. Vanlig hekkefugl i ba rskog sområden e.
trekkgjest vår og hØst.

Vanlig

Heipiplerke. Få talli g hekkefugl i skjærgården. Mege t vanlig
tr ekkgj est vår og hØst, for eksempel på Nygaard smoa.
Skjærp iplerke. Fåtallig hekkefugl i skjærgå rden .
antall i strandkanten på vår- og hØsttrekke t.
Gulerle.

Ses i lite

Fåtallig trekkgjest på våren, mer ta llrik på hØsten.

Linerle. Van l ig hekkefugl over he le Øya.
under vår- og hØsttrekket.

Tallrik trekk gjest

tornskat e ., Fåtallig hekkefugl i rabbelandskapet sø r på Øya.
Rosenvarsler. l individ ble sett på Randholmen i 1981
(Morten og Richard Viker).
Varsler. Fåtallig trekkgjes t under vår- og hØsttrekket.
overv intre i enkelte milde vintre.

Kan

Pirol. l individ ble hØrt synge ved Nygaardsmoa i 5 dager
våren 1981.
Stær. Van l ig hekkefugl over hele Øya. Er en meget vanl ig
tr e kkgjest under vår - og hØsttrekket i våtmarksområdene.
Enkeltindivider kan overvi ntre ved bebyggelsen.
NØtteskrike. fåtallig, men årviss hekkefugl i barskogsområdene. Forekommer ellers spred t eller i små flokker utenom
hekkesesongen.
Sk j ære. Vanlig hekkefugl i tilknytning til bebyggelse.
Forekommer i s tort antall til alle årstider.
Kaie. Kan ofte forekomme i stort antall under hØsttrekket i
oktober. En koloni finn e s i kontorbygget på Fredrikstad
Mek. Verksted (Te lle f Kjellesvig).
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Kornkråke. Små flokker ble sett våren 1975 og våren 1977,
samt en ungfugl våren 1980.
Kråke. Vanlig hekkefugl i skogsområder over hele Øya, samt
i skjærgården. Tallrik til alle årstider , men kan enkelte
år ses i spesielt store antall under hØsttrekket i ok tob er.
Ravn. Hekket på KjØkØya i hvert fall fram til 1883 , sannsynligvis også inn i vår t århundre. Ses nå spredt utenom
hekkesesongen. H01\:.k "'/~~1"1\.t\lc,;_j-ttl •
Sidensvans. Kan enkelte år forekomme i s tore flokker over
hele Øya i vinterhalvåret.
Fossekall. Kun to f unn er kjent, idet l individ ble skutt
ved RØds Brug 0 6.04.1891, og l individ ble sett ved KråkerØybrua vinteren 19 77/1978 (Pål Bugge).
Gjerdesmett. Fåtallig hekkefugl i barskogsområdene på Øya.
Forekommer spredt under vår - og hØsttrekket , og enkelte indi vider kan også overv in tre.
Jernspurv. Vanlig hekkefugl i skogsområdene .
gjest under vår - og hØsttrekket.

Vanlig

trek~

Sivsanger . Etablert som hekkefugl ved BjØrne vågen midt på
1960-tallet. Bl e tidlig på 1970-tallet hØrt årlig på BjØrnevågen, Nygaardsmoa og Fugl evikbukta, men er de siste år
blitt mer sjelden igjen.
Myrsanger. HØrt synge ved Alshus i 1972 og på Randholmen i
juni 1975. På sistnevnte s ted bl e både hunn og hann sett.
To individer ble hØrt synge ved Nygaardsmoa i 1981.
RØrsangef. Etablerte seg som hekkefugl på slutten av 1950tal let, muligens noe tidligere . HØres i dag syngende i de
fleste takrØrbe vokst~ områder på Øya, blant annet Fuglevikbukta , Arisholmen, BjØrnevågen, Nygaard smoa og Gytes kjær.
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Gulsanger. Er hØrt synge 2 ganger ved Femdalssund, men
hekking har sannsynligvis ikke funnet sted.
Hauksanger. En voksen hann ble sett på Nygaardsmoa i juli
1972 , mens l ungfugl ble sett på Randholmen i juli 1973.
Arten kan således ha hekket i området i denne perioden.
Hagesanger.

Hekker spredt over det meste av Øya.

Munk. Forholdsvis vanlig hekkefugl, vanlig trekkgjest vår
og hØst. Enkeltindivider kan prøve å overvintre enkelte år.
Tornsanger. Hekker vanlig i rabbelandskapet sØr på Øya.
Vanlig trekkgjest vår og hØst.
MØller. Forholdsvis vanlig hekkefugl sør på Øya.
trekkgjest vår og hØst.

Vanlig

LØvsanger. Meget vanlig hekkefugl over hele Øya, i lØv- og
blandingsskog. Vanlig trekkgjest vår og hØst.
Gransanger. Er hØrt synge ved noen få anledninger sØr på
Øya, men det er sikkert om gransangeren hekker på råkerØy.
Fåtallig trekkgjest vår og hØst.
BØksanger. Var inntil 19(:3 en fåtallig hekkefugl ved Ulvedalen (Tellef Kjellesvig), men er ikke hØrt de senere år.
HØrt ved Poseholmen omkring 1974 (Morten Viker).
Fuglekonge. Hekker sp redt i barskogsområdene, blant annet
ved LangØya. Forekommer tallr i kt under vår- og hØsttrekket,
samt i skogsområdene på vingeren.
Svarthvit fluesnapper. Vanlig hekkefugl i blandingssk og og
ved bebyggelsen over hele Øya. Ses i lite antall under vårog hØsttrekket.
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Grå fluesnapper. Forholdsvis vanlig hekkefugl, som ofte er
bundet til bratte bergskrenter .
Buskskvett. Fåtallig hekkefugl i rabbelandskapet sØr på øya,
Sjelden på vårtrekket, men kan ofte se s i stØrre antall i
rabbelandskapet og i potet å kre under hØsttrekket.
Steinskvett. Vanlig hekke fu gl i skjærg ården og på nakne
fjellrabber, ofte helt inne i be byggelsen. Vanlig under vårog hØsttrekket.
RØd st jert. Hekker spredt ved bebyggelsen og i skogsområdene.
Fåtallig trekkgjest unde~ vår- og hØsttrekket.
RØdstrupe . En av de aller vanligste hekk efug lene på Øya,
som fo rekommer i de fleste landskapstyper med inns lag av
trær og busker. Meget vanlig å se p å vår- og hØsttrekket.
Enkeltindivjder kan overvintre i milde vintre.
Blåstrupe.

l individ ble se tt på Nygaard smoa i 1980.

Nattergal. 1-2 hanner ble hØrt synge på Ar i s ho lmen fra
19 75 til 1978, og et par hekket s ann synligvis i di sse å rene.
l syngende hann ble hØrt på Glombo våren 1980 (A. Stubbene).
Gråtrost. Tidlige re vanlig , nå mer s predt hekkende i lØvog blandingsskogene på Øya. Fo r ekommer i sto re f lokker under
vår- og hØsttrekket. Små flok ker kan ~PS gjennom hele vinteren i hager og gammelt kultu rlandskap.
Ringtrost .
hØsten.

Årviss, men fåta llig trekkgjest på vå ren og

Svarttro st . _ Vanlig hekkefugl i s kog og kulturlandskap over
hele Øya. Tallrik trekkgje st på våren og hØst en, og enkeltindivider er ikke ualminnelige å se gjennom hele vin teren.
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RØdvingetrost. Er hØrt synge i hekketiden på KråkerØy
(Tellef Kjellesvig). Meget vanlig trekkgjest under vår- og
hØst trekket.
Måltrost. Vanlig hekkefugl i skogsområdene på Øya.
kommer i stort antall under vår- og hØsttrekket.

Fore-

Duetrost. Var tidligere en fåtallig hekkefugl for eksempel
på BjØrnevågen. Er i dag forsvunnet som hekkefugl, og er en
sjelden og uregelmessig forekommende trekkgjest på våren og
hØsten.
Stjertmeis. Sannsynlig hekkefugl , men noe konkret reirfunn
er ikke kjent. Er vanlig å se i små flokker utenom hekketiden,
LØvmeis.

Sjelden gjest utenom hekkesesongen.

Granmeis. Er i dag en forholds vis vanlig hekkefugl i skogsområdene på Øya. Er vanlig å se i blandingsflokker av meiser
utenom hekkesesongen.
Toppmeis.
Svartmeis.

Samme status som granmeisen.
Samme status som de to forannevnte.

Blåmeis. Vanlig hekkefugl i tilknytning til bebyggelse og
i blandingsskog over hele Øya. Overvintrer i stort antall
ved bebyggelsen, der den er en hyppig gjest på forplasser.
KjØttmeis.
hekkefugl.

Samme status som blåmeis , men mer tallr i k som

Spettmeis . Fåtallig hekkefugl, bundet til ospeklover og
eikelunder, eventuelt fuglekasser. Forekommer i lite antall
hele året.
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Trekryper. Hekker spredt i barskogsområdene. Opptrer
enkelte år i små flokker på hØst t rekket, og er vanlig å se
gjennom hele vinteren.
Gråspurv. Vanlig hekkefugl i bebyggelsen.
lig til alle årstider.
Pilfink.
antall.

Forekomme r van-

Samme sta tus som gråspurven, omenn i noe mindre

Bokfink . Vanlig hekkefugl over hele Øya. Kan forekomme i
meget stort antall under vår - og hØsttrekket . Enkel t e i ndivider kan overvintre.
BjØrkefink. Er ofte meget tallrik under vår- og hØsttrekket,
og kan enkelte å r også forekomme i store flokker på vinteren.
Grønnfink . Vanlig hekkefugl over det meste av Øya, og kan
ses spredt i mindre flokker utenom hekkesesongen .
Grønnsisik . Fåtallig hekkefugl i områder med granskog.
Småflokker kan ses under trekket vår og hØst og i v in t ermanedene.
Stillits . Ingen konkrete hekkefunn er kjent fra Øya. Flokker
på opptil 50 individer ble sett på vinteren tidlig på 1970 tallet , men arten er idag langt mer sje l den å se på Kråkerøy.
Bergirisk.
trekket.

Ses flokkvis i st prre antall under vår- og hØst-

Tornirisk. Vanlig hekkefugl i rabbelandskapet.
v is i stØrre a ntall under vår- og hØsttrekket .

Ses flokk-

Gr å sisik. Ses enkelte ar flokkvis i større antall und er vår og hØstt r ekket, og i vinterhalvåret.
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Polarsisik.

l individ ble sett på Nygaard 28.03.1972.

Konglebit. Store flokker ble observert tidlig på 1960-tallet
(Tellef Kjellesvig). En flokk på 30 individer ble sett
20.11. 1976 på Nygaardsmoa, i forbindelse med den siste store
invasjonen i SØr-Skandinavia.
Korsnebb sp. Ingen konkrete hekkefunn av korsnebb er kjent
fra Kråkerøy, men ubestemte korsnebber ses enkelte år i
stØrre antall på trekk over KråkerØy på hØsten.
Dompap. Hekker spredt i barskogsområdene.
småflokker utenom hekketiden.

Er vanlig å se i

Gulspurv. Vanlig hekkefugl aver store 3eler av Øya. Forekommer i store flokker utenom hekketiden i jordbruksområder
og ved bebyggelsen.
Hortulan. Hekker i dag ikke på Kr å kerØy, men var for eksempel
i forrige århundre en vanlig hekkefugl. l individ ble hØrt
synge sØr p å Øya i 1981.
Sivspurv. Vanlig hekkefugl i tilknytning til våtmarksområdene
på Øya, der den også er vanlig å se under vår- og hØsttrekket.
Enkeltindivider kan overvintre i milde vintre.
Lappspurv. Fåtallig, men trolig årviss trekkgjest på Nygaardsmoa under vårtrekket. Mer sjelden under hØsttrekket.
Snøspurv. Kan forekomme i meget store flokker i jordbruksområdene under vår- og hØsttrekket . Små flokker kan ses ved
kysten i vintermånedene.
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PATTEDYR
Piggsvin.

Er i dag forholdsvis sjelden å påtreffe på KråkerØy.

Var vanligere i bebyggelsen for bare 10 å r siden , men kombinas jonen av kalde vintre og Økt biltrafikk har trolig redusert
bestanden vesentlig.

Gikk også kraftig tilbake i antall under

krigen (kalde vintre), men var "meget almindelig" på 1950 - tallet
(0. Hansen).
Vannspissmus.

Forholdsvis vanlig på fuktige områder i kommunen.

Spissmus spp.

Siden de t ikke er gjort noen undersØkelser av

små pa ttedyrfaun:1en i kommunen (f. eks. ved fellefangst) , e·r bl. a.
forekomsten av ulike arter spissmus lite kjent.

Vanlig spissmus

Og dverg spissmUS"er aktuelle i kommunen, og minst en av artene
er meget vanlig.
Flaggermus spp.

Også forekomsten av ulike flaggermusarter på

Kråke rØy er lite kjent, men gruppen som helhet er vanlig utbredt .
Aktuelle arter er bl . a. vannflaggermus, skjeggflaggermus ,
bØrsteflaggermus, langØret flaggermus, dvergflaggermus, nordisk
flaggermus, gråskiml e t flaggermus og storflaggermus .
Sydhare.

Et individ av denne s jeldne harearter ble sett på

Randholmen flere ganger sommeren 1980.
~

Var tidliger .e meget almindelig på Øya . og det ble i

forrige århundre skutt adskillig hare i kommunen (0. Hansen).
Bestanden har gått sterkt tilbake de senere år , men enkelte
individer ses
Ekorn .

f~rtsatt

i skogsdi striktene.

vanlig utbredt både i skogsområdene og ofte helt inne i

bebyggels e n.
Smågnagere.

I likhet med spissmus og flaggermus , er smågnager-

faunaen på KråkerØy lite undersØkt.

Vånd, rotte, husmus og enten

stor eller liten skogmus er imidlertid vanlige i kommunen.
Dessuten er markmus og klatremus aktuelle arter for KråkerØy,
selv om de ikke er sikkert påvist.

7~

Nise.

Forekom tidligere forholdsvis ofte ved KråkerØy-kysten

(0. Hansen), men er i dag et sjeldent syn.
Ulv.

Skal ha forekommet tilfeldig på KråkerØy så sent som i

1830-årene , da bl . a. en hoppe skal ha blitt revet i hjel på
BjØrnevaagen .

Stedsnavn som Ulveda len og Ulvekroken vitner

om funn av ulv, som sannsynligvis var streifdyr fra fastlandet
( 0 . Hansen).
Rev.

Forekommer vanlig over hele kommunen.

BjØrn .

Et og anne t dyr har trolig sporadisk kommet over fra

fastlandet, noe bl . a . navn som BjØrnevaagen og BjØrneklova
vitner om (0. Hansen) .
RØyskatt,

Forekommer spredt over hele Øya, men me st tal lr ikt

langs kysten .
~nØmus.

Mink.

Er påvist i kommunen, men for ekomsten er liten kjent.
Forholdsvis vanlig lang s kys ten, som avkom etter rØmte

burdyr.

Er gått noe tilbake de sis t e 10 årene.

Grevling.

Var tidligere almindelig utbredt i kommunen , men

ble i 1957 regnet som utryddet (0. Hans en ).

Er i dag forholds-

vi s vanlig, ofte he lt inne i bebyggelsen.
Oter .

Var på 1950-ta llet ikke ualmindelig i KråkerØy- skjær-

gården , noe bl. a . navn som Oterho lmen tyder på (0 . Hansen) .
Er i dag meget sjelden å se i kommunen.
Gaupe .

Enkeltdyr har trolig v ed sjeldne anledninger kommet

over fra fastlandet , og ett individ skal være skutt v ed Breifjell omkring 1850 (0. Hansen).

Ingen funn er kjent fra de

senere år .
Steinkobbe .

Denne selarten var tidligere meget vanlig rundt

KråkerØy , men ble betegnet som sjelden på 1950-tallet.
Bestanden i ytre Oslofjord har tatt seg opp de senere årene, og
en steinkobbe ble bl.a . sett ved Arisholmen i 1980.
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Elg.

Med unntak av et par år midt pci 1970-tallet, da opptil

lO dyr hadde tilhold i kommunen, har det ikke vært noen stedegen
elgstamme på KråkerØy d e siste tiår (0. Han sen).

Individer

kommer imidlertid jevnlig over fra fastlandet .
Rådyr.

(Gjen-) Innvandret til KråkerØy rundt 1930 , og hadde

allerede omkring l950 en stor og livskraftig s tamme (0. Hansen).
Er i dag vanlig u tbredt på Øya, selv om bestanden svinger noe
fra å r til år.

Enkeltbekkasinen er tallrik i KråkeyØys våtmarksområder under hØsttrekket, men hekker også fåtallig i korrnnunen .
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KRÅKERØYS FLORA
I motsetning til OnsØys flora som gjennom en årrekke er
studert av blant andre Øivind Johansen (se Østfold-Natur
nr. 11), er det bare foretatt spredte undersØkelser på
Kråkerøy - dette til tross for at Øya går under navnet
"BlomsterØya". Trolig skyldes dette at det ikke er kjent
noen riktige perler av botaniske lokaliteter på KråkerØy,
som skaper en valfart av botanikere til omgivelsene.
Likevel finnes det lokaliteter der man kan gjØre interessante funn, som for eksempel kalkbanker, små partier
med varmekjær lØvskog og ikke minst ballastområdene (se
neste avsnitt).
Plantelisten for KråkerØy omfatter pr. 01.01.1982 569
hØyere planter. Listen er utarbeidet på grunnlag av 9
besØk av velskolerte botanikere, floraoversikter i Norsk
og Svensk Flora av Johannes Lid, to artikler om ballastplanter av henholdsvis Tore Ouren i Blyttia for 1979 og
Øivind Johansen i Østfold-Natur nr. 11, samt spredte amatØrbotaniske registreringer av forfatteren. Det sier seg selv
at en slik liste ikke er komplett, og jeg holder det ikke
for usannsynlig at ytterligere 200 arter finnes i kommunen.
Med utgangspunkt i plantelisten oppfordrer jeg alle som
sitter inne med opplysninger om manglende arter til å rapportere dette til undertegnede,
Ballastfloraen på KråkerØy
Så underlig det enn kan hØres , har seilskutetrafikken til
KråkerØy fØrt til at en lang rekke interessante og sjeldne
planter er funnet på KråkerØy. Årsaken til dette er at
seilskutene som fraktet trelast fra distriktet, måtte fylle
opp ballast i lasterommene ved retur fra utlandet. Denne
ballasten, som besto av jord, sand og stein, måtte skipene
ofte bringe med seg helt inn til byen, fordi det ellers var
umulig å seile opp elva mot strØmmen. Av hensyn til skipsfarten var det strengt forbudt å dumpe denne ballasten i
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elvelØpet, og den ble derfor lagret i nærheten av sagbrukene.
Slike ballastplasser ble anlagt blant annet ved Vaterland og
ved Fjeldskilen i Onsøy . Denne siste ble bygd i 1859, men
ble lagt ned alle rede i 1865. Ballasten ble i stedet fra
1864 lagt ved RØdsbukta på KråkerØy-siden. I de tt e jordsmonnet er det helt fram til våre dager gjort f unn av interessante utenlandske planter, helt fra SØr-Amerika.
Ballasten ble også dump et utenfor innseilingen til byen, når
strØmforholdene var gunstige . Lovlige dumpeplasser befant
seg bla nt annet mellom Grindskjær og Tenebroen mellom KråkerØy
og ~aler, og v ed Lera. Herfra kunne frØ drive inn til kysten
og gi opphav til nye planter hvis forholdene var gunstige.
Professor F.C.Schubler fant for eksempel sØlvmel de på Stange skjær , mens Ell{ng Ryan fant byvortemelk på losh~vna på Aris holmen.
Elling Ryan var forøvrig den fØrste som foretok nØyere studier av ba lla stfloraen i Fredrikstad-distriktet, etter at
han kom t il GrØsvik Kæmiske Fabr ik i 1873. Ved RØds Brug
fant han for eksempel strandbygg i 1890, og ramkarske og
Trigonell a foenum-graecum i 1910 . Som nevnt kan seilskuteperiodens betydning fo r kommunens f lora studeres her den dag
i dag, idet både krypmure, krypbeinurt, stripetorskemunn og
smalsvineb lom ble funnet her så sent som i 1973.
Planteliste for KråkerØy
Numrene e tter plantenavnen e refererer seg til fØ lgende kilder :
l. Kryssliste fra
2 . Kryssliste fra
17.07.1954
3. Kryssliste fra
4. Kryssliste fra
S . Krys;liste fra
18.05.1973
6. Kryssliste fra
7. Kryssliste fra

BjØrnevaagen av Nils Hauge f ra 13.07.1954
BjØlstad fergested av Nils Hauge fra
Tangen av Nils Hauge fra 17.07.1954
LangØya- RØd av Nils Hauge fr a 23.07.1954
BjØrnevaagk ilen av Finn Wishmann f r a
Fuglevik av Finn Wishmann fra 18.05. 19 73
Nygaardsmoa av Elmar Marker fra 03 . 07.1973
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8. Funn fra Nygaardsmoa-området av forfatteren fra årene
19 70 -1981
9. Planteliste fra Arisholm en av Johan La nge og Ove Arbo
HØeg fra 07.-15.07.1974
Mange numr e bak en plante vil selvfØlgelig angi at denne
er van lig utbredt i kommunen. Det motsatte vil i midlertid
ikke alltid være tilfelle, fordi flere av krysslistene ikke
har angitt de vanligste plantene.
NATURTYPER
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Forekomsten av de rikeste område ne av enkelte naturtyper på
KråkerØy. I disse områdene kan man gjØre mange spennende
plantefunn, bare ved hjelp av et våkent blikk , en lupe og en
god flora. Husk bare å fØlge friluftslovens bestemmelser ,
og ta Aensyn til plante- og dyrelivet. Unngå å ta planter
opp med rot , og la sjeldne arter få stå i fred.
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Kråkefotfamilien
l . Myk kråkefot

Lycopodium davatum (Tellef Kj ellervig )

Snellefamil i en
2.
3.
4.
5.

Åkersnelle
Eng snelle
Skogsnell e
Elvesnelle

Equisetum arvense
E. pratense
E. sy1vaticum
E. fluviatile

l,

Ophioglossum vulgatum
Botrychium luna ria

l, 7
l, 9

Pteridium aquilinum
Asplenum septentrionale
A. trichomanes
Cysteropteris f rag ilis
Athyrium filix-femina
Woodsia ilvensis
Thelypteris phegopteris
Gymnocarpium dryopteris
Dryopteris filix -mas
D. dilatata
n. carthusiana
Polypod ium vulgare

1,3 ,4, 5 ,6,8 ,9

7. 8. 9

Ormetungefamilien
6. Ormetunge
7. MarinØkkel
Sisselrotfami lien
8.
9.
lO.
11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Einstape
Ol avsk jegg
Svartburkne
SkjØr lok
Skogburkne
Lodne bregne
Hengjeveng
Fug letelg
Orme telg
Geit telg
Brodd telg
Sisse l r ot

4. 8

1,3,4,5,6, 8 ,9
1 , 3 , 4,6 , 8,
l, 3 , 4
1 , 3,4,5,6,8,9
3l

4' 5, 6

1,3,4,5 , 6,8 , 9,
1 , 3,'1,5,6,8,9

Furufami1ien
Pinus sylvestris
Picea abies
Larix decidua

8. 9
1,3,4 , 5 , 6,8,9

Juniperus communis

1,3,4,5,6,8,9

20. Furu
21. Gran
2 2. Lerk

forvillet

Sypressfamil i en
23. Einer

Dunk jevlefamilien
24. Bredt dunk jevle

Typha latifolia

4. 8

Piggknoppfamilien
25. Flo tgras
26. Staut-piggknopp

Sparganium angustifolium Kahl.
(Ø.Johansen)
S. simplex
3 , 4. Noe usikker

Myrkonglefamilien
27. Myrkongle

Calla palustris

3, 8. Ulvedalen
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Andematfamilien
28. Andemat

Lemna minor

l' 8

Zostera marina

7l

Poteamogeton perfoliatus

4' 8

Alegrasfamilien
29. Alegras

8' 9

TjØnnaksfamilien
30. HjertetjØnnaks
Havgrasfamilien
31. Småhavgras

Ruppia maritima

Saulpkfamilicn
32. FjæresaulØk
33. MyrsaulØk

Trig lo chin maritimum
T. palustre

1,4, 5,7,8

Alisma plantago - aquatica

l' 3' 4' 5

1,3, 4 ,5,6, 7 ,8,9

Vassgrofamilien
34. Vassgro
Gras familien
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

TakrØr
StrandrØr
Kanarigras
Gulaks
~larigras

Timotei
Engreverumpe
Akerreverumpe
Knereverumpe

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
Sl.
52.
53.
54.
55.
56 .
57 .
58.
59.
60.
61.

Eng kv ein
Krypkvein
Storkvein
Hundekvein
Akerkvein
Englodnegras
SØ1vbunke
Smyle
Dunhavre
He' tehavre
Knegras
Hengeaks
Blåtopp
Hjertegras
Hundegras
Engrapp
Smårapp

Phragmites communis
Phalaris arundinacea
P. canariensis

Anthoxanthum odoratum
Hierochloe otorata
Phleum pratense
Alopecurus pratensis
A. myosuroides
A. geniculatus
Agrostis hiemalis
Agrostis tenuis

A. s tolonifera
A. gigantea
A. canina

Apera spica-ven ti
Holcus l an a ws
Deschampsia caespitosa
D. flexuosa
Arrhenatherum pubescens
A . ela ti us
Sieglingia decumbens
Melica nutans
Molinia caerulea
Briza media
Dactylis glomerata
Poa pratensis
P. irrigata

1,3,4 , 5,6, 7 , 8,9

3,4 , 6,8,9
(Johansen 1981)
1,3,4,6,8,9
l' 5
l J 2 , 3 , 4,

1,2,4,5 , 6,8,9

(Johansen 1981)
l' 3' 4

(Johansen 1981)
1,2,3,4 , 5 , 6,8,9
1,2,3,4,5 , 7 ,8,9
3
1 , 3,4,6 ,9

[Johansen 1981)
l' 3
1,3,4,6 , 8 , 9
1,3,4 , 5,6 , 8 , 9
l'
9

l ' 3' 9

1,3 , 4,5,6 , 8
1,3,5,8,9
l ' 8' 9
1, 2 , 3,4,6 , 8,9
1 , 2,3,4,5 , 7 , 8,9

1 , 2,3,4,9
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62. Lund rapp

P. nemoralis

63. Myrrapp
64. Flatrapp
6 5. Markrapp
66 . Tunrapp
6 7 . Trå d rapp

P . palustris
P. compressa
P. trivialis
P. annua
P. angustifolia

Puccinellia retroflexa
68. Taresaltgras
P. maritima
69 . Fjæresaltgras
Glyceria fluitans
70. MannasØtgras
G. maxima
71. Kj empesØtgras
Festuca rubra
72. RØdsvingel
F. ovina
73. Sauesvingel
F. gigantea
74. Kjempesvingel
F. pratensis
75. Engsvingel
Lolium temulentum
76. Svimling
77. Italiensk raigras L. multiflorum
Nardus stricta
78. Finn.skjegg
79. Bladfaks
Bromus inermis
80. Rakfaks
B. erectus
81. Sand faks
B. sterilis
82. Lodnefaks
B. hordeaceus
83. Kveke
Elytrigia repens
84. Hundekveke
Roegneria canina
85. Strandrug
Elymus arenarius
86. Musebygg
Hordeum murinum
87. Strandbygg
H. marinum

1,3 , 4,5,6,8,9

(I. Iversen)
l

1,3 ,4. 8
1,2 ,3, 4,5,6 , 7,8,9

3.
7 ' 8'
l ' 3, 4

l

6'

l l 3' 4, 6,
1,3,4,8,9

1 , 3 , 4,5,8 , 9
3 (Noe usikker)
1,2 , 3,4,5,6,8

(Johansen 1981)
(Johansen 1981)
4. 9

(!.Iversen)
(Johansen 1981)
(Johansen 1981)
l, 3. 9
1 , 2 ,3, 4,6,8 , 9
l , 3 ,4' s' 6' 8
3 . -l . 9

(Johansen 1981)
(Johansen 1981),

Halvgrasfamilien
88. Torvull
89. Dus kull

90. Skogsivaks
91 . Havsivaks
92. Pollsivaks
93. Rustsivaks
94. Fj æresivaks
95. Myksivaks
96. BjØnnskjegg
97. Brunmyrak
98. Kvi tmyrak
99. Loppestarr
100. Taglstarr
101. Tettstarr

Eriophorum vaginatum
E. angustifolium

3. 4.

Scirpus silvaticus

1,4,5,6,8,9

S.
S.
S.
S.

maritimus
tabernaemontani
ru fus
uniglumis
S. mamillatus

9

4 . 5 . 8. 9
1,3,4 ,5,6,7 ,8,9
1,4,5,6,7 ,8,9
l,
1,3,4,8,9

l. 4

S. caespitosus

Rhynchospora fusca
R. alba
Carex pulicaris

C. appropinquata
C. spicata

Ø.J.
Ø.J.
3. 4.

102. Piggstarr

Carex pairaei

103. Duskstarr
104. Grusstarr
105 . PØyl es tarr

C. disticha
C. glareosa

5. 9

c. mackenziei

Skogholmen,
Ø.Johansen

106. Gråstarr
107. Stjernestarr

C. canesce ns

l. 4

C. echinata

Kaholmen; 9.
Ø.Johansen
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108 .
109.
110.
111.
11 2 .

Hare starr
Havstarr
Saltstarr
Slåttestarr
Stolpestarr

c.
c.
c.
c.
c.

nigra
juncella

113.
114.
ll 5 .
ll6 .
117.

Kva ss-starr
Bråtestarr
Vår s tarr
Finger starr
Beitestarr

c.
c.
c.
c.
c.

pilulifera
caryophyl l ea
digitata
oederi

ll8.
119.
1 20.
121.
122 .

Muse starr
Grisnestarr
Kornstarr
B1eikstarr
Frynsestarr

c.
c.
c.
c.
c.

di stan s
panicea
pallescens
mage1lanic a

123.
124.
125.
126.

Lodne starr
Flaskestarr
Sennegras
Kjempestarr

c.
c.
c.
c.

leporina
pa leacea

8, 9

re eta

l ' 3' 4. 5' 7 . 9
5 ' 7' 8. 9
Klovholmen, m.fl .
Ø.Johansen

1 , 3,4,5,6,7,8,9

acuta

scandinavica

l. 3' 4. 6
5'
Kaholme n ,
Ø.Johansen
9 . Ø.Johansen
Ø.Johansen .
1,3,4, 5 ,:',8,9

1,3,4, 5,6 , 8,9
Klovholmen
Ø.Johans en

hirta
rostrata
vesicari a

8

ri pa ria

(Lid, s . l99)

Sivfamilien
127 .
128.
129 .
130.
131.
132 .
133 .
134 .
135.
136.

Knap p siv
Lys siv
Trådsiv
Sa ltsiv
Padde si v
Krypsiv
Ryllsiv
Hårfrytle
Markfrytle
Engfryt le

137.
138.
139.
140.
141.
14 2.
143.
144.

Gullstjerne
Vill-lØk
StrandlØk
Brann1 i l j e
Firblad
Ma iblom
Kant konvall
Lilj41konva11

Juncus conglomeratu s
J. effusc us
J. filifo r mes
J . gerardi
J . bufoni
J . bul bo su s
J. ar ticulatus
Luzula pi los a
L. campestri s
L. multi flora

1 , 3,4,5,?,8,9
9
l . 3. 4.
l.
l. 3 ' 6. 7' 9
l . 3. 4' 5. 6.
5 . 7. 8
1 , 3 ,4 ,5,6, 7 ,8,9

Gagea l u tea
Allium oler aceum
A. vineale
Lilium bu lbiferum
Paris quadri folia
Mai anthemum bifolium
Po1ygonatum odora turn
Conva 11 a r i a majalis

5, 6 .
5 , 8, 9
6 . 8. 9
(Lid, s.221)
5. 6. 8
(! . Iversen)
5' 8
4' 6, 8

l , 3.

4. 8 . 9.

1,3,4,5,6,8

-

Li1jefami1ien

Sverdlil j e fam ilien
145. Sverdlilje

Iris pseuda co rus

Mar ihandfamil i en
146. Vårmarihand

Orchis mascula

1 ,3, 4,5 , 6,8,9
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147 .
148.
149 .
150 .

Fleklanarihand
Vanlig nattfiol
Knerot
Korall rot

151.
152.
153.
154 .
15 5.
156.

SØlvvier
Svartvier
Selje
Ørevier
Krypvier
SkjØrpil

Dact y:orh iza maculata
Platanthera bifol i a
Goodyera r epens
Corallorhiza t rifida

6.

Pile familien

157. Hvi tpil
158. Osp

Salix glauca
nigricans
caprea

s.
s.
s.
s.
s.

(!.Iversen)
6
1 , 2,3 , 4,6,8,9

aur i ta
repens

3, 9

fragilies

Kaholmen,

l . 3. 4. 8 . 9

Ø. Johansen

s.

alba
Populus tremula

8. 9

Corylus avellana

l. 5 . 6. 8. 9

Betula verrucosa
B. pubescens
Alnus glutinosa
A. i ncana

1,2,3 , 4,5 , 6,8,9

l . 3. 6
1,3,4,6 , :',8 , 9

Quercus ro bur

l, 3 . 4. 5. 6. 8

Ulmus gla bra

l , 5 . 6, 8

Humulus lupulus

8

Urtica dioica

1,2 ,3, 4 , 5,6,8 , 9

u.

(I . I versen)
(Lid, s . 269)

Hassel familien
159. Hasse l
BjØrkefamil ien
160. HengebjØrk
161. Vanlig bjØrk
162 . Svartor
163. Gråor
BØkefamilien
164. Sommere i k
Almefamilien
165. Alm
Hampe familien
166. Humle
Neslefamilien
167. Stornesle
168 . Smånesl e
169. Blid nes le

uren s

Parie taria diffusa

Syrefamilien
170.
171.
172 .
173.
174.
1 75.
1 76.

HØymole
KrushØymole
Eng syre
Små syre
Tungress
Vasspepar
Vanlig hØnsegras

Rumex long ifolius
R. crispus
R. acetosa
R. ace tosella
Po l ygonum avicu lare
P. hydr opiper
P. persicaria

1 , 2 ,3, 4,5,6 , 8
3 . 4. 8. 9

l, 3. 4. 5 . 6.
1,3, 4,5,6 ,8 , 9
l, 2 . 3 . 4 . 5. 9
3. 4
l , 4.
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177. GrØnt hØnsegras
178. Vindes1irekne
1-9. Saka1ins1ir ekne

P. tomento sum
P. convo1vu1us
P. sacha1in ense

4. 8

2 . 3.

Forvill et

Me1defami1i en
180.
181.
182.
183 .
184.
185.
186.

Meldestokk
Sildemelde
Frøme1de
Strandmelde
Svinemelde
Tangme1de
SØlvmelde

187. Sodaurt
188. Saftmelde
189. Sa lturt

Chenopodium album
C. vulva·ria
C. polyspermum
Atriplex litt oral is
A. patula
A. latifoli a
A. sabulosa
S. l ,;o la kali
Suaed'l maritima
Salicornia e ur opæea

1, 2 ,3 , 4,8,9

(Johansen 1981)
(Johansen 1981)
8
3. 4. 8. 9

Stang e skjær
(B lyt t 1874,
Duren 1979)

'.

Ne1likfamil i en
190.
1911
19 2.
193.
194.
195.
196 .
197.
198.
199.
200 .
201.
202.
203 .
204.
205.
206.
207.
208.
209 .
210.
211 .
212.
213.

Flerår s knavel
Scleranthus perenni s
Sper gul a arvensis
Linbendel
S . morisonii
Vårbendel
Spergularia marina
Saltbendel
Havbendel
S. media
Tunarve
Sagina procumbens
Sy larve
S . subulata
Knopparve
S. nodosa
Maurarve
Moehringia trineria
Sanda r ve
Arenaria serpyllifolia
Vas sarve
Stella r ia media
Gress-stjerneblom S. gr ami nea
Rustj erneblom
s. longifol ia
Bekkestjerneblom S . alsine
Vanlig arve
Cerastium fontanum
Vårarve
C. semidecandrum
Tjæreblomst
Viscari a vulgar is
Hanekam
Lychnis flos-cuculi
RØd jonsokblom
Me1andrium rubrum
Strandsmelle
Silene marit ima
Engel sk smelle
S. gallica
Småsmelle
S. rupestris
Engnell i k
Dianthus deltoides
Vaccaria pyramidata
Kunellik

l , 3,4,5,6,8 , 9

l . 3.

(L id 1974 , s . 297)
1, 3,4, 5 , 6,7,8 ,9
3. 4

l, 4

J

5J 6

l' 3 J s,
1,2,3 , 4,5,8 , 9

l ,3,4,5,6, 7 ,8,9

1, 3,4 , 6,7,8 , 9
5
1,4 , 5 , 8,9

l, 8. 9
l' 5'

3,4, 5, 7,8,9
(Johansen 1981)
l, 3. 4. 9

l. 5. 7 . 8

(Johansen 198 1)

So leiefami1ien
21t. Soleihov

215 . Akeleie
216. Trollbær
217. Mus erumpe

Caltha palustris
Aquilegia vul garis
Actaea spica ta
~yosurus

minimus

1 , 3, 4,5,6,8,9
5. 9
l, 5

(!.Iversen)

85

218.
219.
220.
221.
222.
223.

GrØftesoleie
Nyresoleie
Engsoleie
Krypsoleie
Ballastsoleie
Saltsoleie

224.
225.
226.
227.
228.
229.

Tiggersoleie
Vår kål
Småvannsoleie
Blåveis
Hvitveis
KystfrØstjerne

Ranunculus flammula

1,3,4 , 6,7,

R. au r icomus

3 ,4,5 ,6 , 8
1,3,4 , 5, 6 , 7 , 8

R.
R.
R.
R.

acr is
repens
sardous
cymba l aria

R. sclera tus
R. ficaria
R. trichophyllus
Hepatica nobi li s

1,2,3,4,5,6,8

(Lid 1974, s.333)
(Lid,l974,
s. 333)
l , 4. 5. 8
5. 6 ,
4.

l

J

5J 6J

Anemone nemorosa

l' 5 J 6 '

Thalict rum minu s

Kaholmen,
Ø. Johansen

Berberissfamilien
230. Berberiss

Berberi s vulga ris

Valmuefami lien
231.
232.
233 .
23 4.
235.
236.
23-.
238.

Chelido ni um ma jus
Svaleurt
Papaver argemone
Klubbevalmue
Kornvalmue
P. r hoeas
P. hybridum
Vinvalmue
P. somiferum
Opiumsvalmue
Vanlig lerkespor e Corydalis intermedia
C. pumila
Fingerlerke spore
Fumaria offic i nali s
JordrØyk

5. 6. 9

(Johansen
(Jo hansen
(Johansen
(Johansen

1981)
1981 )
198 1
19819

5
l. 2. 4 . 8

Korsblomstfamilien
239 . Markkarse
240. Kråkekarse
241. Ramkarse
24 2.
243.
244.
245.
246.
24 7.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254 .
25 5.
256 .
257.

Pengeurt
Gjetertaske
Sk j Ørbuksurt
Vår- r ublom
Strandkål
Russekål
LØkurt
Vei sennep
Aker sennep
Aker kål
Svart se nnep
Vinterkarse
Stakekarse
BrØnnkarse
Engkarse
Be kkekar se

Lepidium campestre

(Johansen 1981)
(Johansen 1981)
c . didymus
Tilfeld ig.
Fra SØr-Amerika
(Ouren 1979)
Thlaspi arven s e
4
Capsell a bursa-pastoris 1,2,4,5,9
Cochlearia officinalis 3. 4. 8. 9
Eroph ila verna
Co r o nu pus squamatus

Crambe maritima
Bunias or ie ntal i s

(I. Iversen)
Alliaria pe ti ol ata
5
Sisymbr ium officinale
(I. I versen)
Sinapsis arvens is
l, 4. 8
Bra ss ica rapa
4
B. ni gra
(Johans en 1981 )
Barb area vu lgari s
B. s·tricta
3.
Rorippa islandi ca
Cardamine pratens is l. 3. 4. 5. 6. 8
c. arna ra
6
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258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Vårskrinneblom
Bergskrinneblom
Tårnurt
Berg gull
Aker gull
J<ålurt
Dag fiol

Arab i dopsi s thaliana
Arabis hirsuta
5
Turritis glabra
5.
Erysimum hi eracifolium
E. cheiranthoides
Conring ia orientali s
Hesperis matronalis

8. 9
(Johansen 1981)
4
(Johansen 1981)
2

Resedafami lien
265. Byreseda
266. Fargereseda

Reseda lutea
R. luteola

(Johansen 1981)
(Johansen 1981 )

Sedum maximum
spurium

1,2,3, 4,5,6,7,8,9
(Johansen 1981)
8
7. ( Lid 1974,
s. 395)
1,2,3,4,5,6,7,8,9
6. 8

Bergknappfami lien
267. SmØr bukk
268. Gravbergknapp
269. Hvitbergknapp
270. Kystbergknapp

Sedum album
s. anglicum

271 Bitt erbergknapp
272. Småbergknapp

s.
s.

s.

a c re

annuum

Sildrefamilien
273.
274.
27 5.
276.

Nyresildre
Stikke lsbær
Solbær
Rips

Saxi frag a granulata
Ribes uva-crispa
R. nigrum
R:. rubrum

5. 8
5. 6. 9
6. 8.

Ros efamilien
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
28 5.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

Hegg
SØtkirsebær
Slåpetorn
Spir e a
ViUapal
Rogn
Molte
Tågebær
Bringebær
BjØrnebær
Markjordbær
Nakke bær
Myr hatt
Gås emure
Norsk mure
SØl vmure
Tys k mure
Tepperot
J<rypmure

296. Enghumleblom
297 . J<ratthumleblom
298. Mjtldurt

Prunus p ad u s
P. avium

P. spinosa
Sp iraea salicifolia
Mal us sylvestris
Sorbus aucuparia
Rubus chamaemorus
R. saxa til is
R. idaeus
R. f ru ticos us
Fragus v esca
F. v i ridis
Comarum palustre
Potenti ll a anserina
P. norvegica
P . argentea
P. thur i n giaca
P. er ecta
P. reptan s
Geum rivale
G. ur ba num
Filipendula ulma ria

l. 5. 6.
5. 6. 8
l. 4. 5. 6 , 8 . 9
l. 3, 4 ' 5' 6.
l' 3. 4. 5. 6 ,
l. 6
1,2 ,3,4, 5 , 6 , 8 , 9
8' 9
1 , 3,4,5,6 , 8,9

9
l. 3' 4. 8
1,2,3,4 , 5 , 6,7 , 8,9

l. 3 . 4' 5' 8'
6
1,3,4t5,6,8,9

RØd s bruk ennå
1978 (Duren 1979)
1,3,4 , 5,6,8,9
l, 4. 5 . 6
1,2,3 , 4,5 , 6,8,9
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Z99.
300.
301.
30Z.
303.
304.
305.
306.
307.

FlØyelsmarikåpe
Be itemarikåpe
Stjernemarikåpe
Glattmarikåpe
Åkermåne
Bustnype
KjØttnype
Steinnype
Rynkerose

Al chemilla glaucescens
A. monticola
A. acutiloba
A. glabra
Agrimonia eupat oria l,
Rosa villa sa
l,
R. dumalis

l,
l,

4, 5,
4,

R. canina

4, 5, 6,

R. rugosa

8, 9

308. Bukkebeinurt
309. Krypbeinurt

Ononis arvensis

l , 8

O. rep ens

310.
311.
31Z.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
3ZO.
3Zl.
3ZZ.

Snigleskolm
StrandsteinklØver
LegesteinklØver
OrientsteinklØver
HvitsteinklØver
HvitklØver
AlsikeklØver
KrabbeklØver
JordbærklØver
SpyttklØver

O. spinosa
Trigonella caerulea
T. foenum-graecum
Medicago lupulina
Melilotus altissima
~1. officinalis
M. indica
M. alba
Trifolium repens
T. hybridum
T. campe str e
T. fragiferum
T . spumosum

Ballastplante ,
ennå på RØd 1978
(Ouren 1979)
(Lid 1974, s.449)
(Lid 1974, s. 44 9)
(Johansen 1981)

3Z3.
3 Z4.
3ZS.
326.
327.
328.
3Z9 .
330 .
331.
33Z.
333.
334.
335.
336.

RØdklØver
SkogklØver
HareklØver
Rundskolm
Tiriltunge
Lakrismjelt
TofrØvikke
Fuglevikke
Gjerdevikke
Lodnevikke
Sommervikke
Knollerteknapp
Svarterteknapp
Svelts kolm

Ertefamil i en

Tornbeinur t
OsteklØver

337. Gulskolm
338. MØlleskolm

T. pratense
T. medium
T.

arven~e

l , 4. 8. 9

z.
z.

4
4

(Lid 1974, s.453)
1,2,3,4,5 , 6 , 7,8,9

l. 4. 8

(Johansen 1981)
8
(Lid 1974, s.456 )
Eneste lokalitet
i Norge
1,3,4,5,6,8,9
1,2,3 , 4,6,

8. 9

Anthyllis vulneraria 8 , 9
Lotus corniculatus

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Astra2a lus glycyphyllos 3, 5
Vicia hirsuta
5. 9
V. cracca
1,3,4,6,8,9
V. sepium
1,3,4,5,6,
V. villosa
V. angustifolia
(Johansen 1981)
Lathyrus montanus
l. 4. 6 ' 8'
4
L. niger
(Lid 1974, s.4 74)
L. inconspicuus
Kun et funn ellers
i Norge
1 , 4,5,6,8,9
L. pratensis
(Lid 1974, s. 476)
L. aphaca

Gaukesyrefamil ie
339. Gaukesyre
340. Stivgaukesyre

Oxalis acetosella
O. strie ta

1,3,5 , 6,8
Brua
Ø. Johansen
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Storkenebbfamilien
341.
342 .
343.
344.
345.
346 .

B1odstorkene bb
Skogstorkenebb
Urakat t
Småstorkenebb
Blankstor kenebb
Tranehals

Geranium sanguineum
G. sylvat icum
(I. Iversen
G. robertianum
1,3,4,5,6,8,9
G. pusillum
9
G. l ue i dum
Erodium cicutarium

Linfamilien
347. Vill-lin

Linum catharticum

l, 3. 9

Polygala vulgaris

3. 8

Blåfjærfamili e n
348. St orb1åfjær
Vortemelkfamilie~

349.
350.
351.
352 .
353.

Ugrasbinge1
Strandvortemelk
Akervorteme1 k
Småvorteme1 k
Byvorteme1k

Mercurialis annua
Euphorbia pa1ustris
E. he1 i oscopia
Euphorb i a ex igua
E. pep1us

(Johansen 1981)
8

(Johansen 1981)
Arisho1men
(Blytt 1876,
Ouren 1979)

\'asshårfamil i en
3 54. Småvasshår

Ca1litriche palustris

l . 3. 4

Ac e r p1atanoides

-t, 6, a, 9

Rhamnu s frang u 1a
R. cathartica

1 , 3 , 4,5,6, 8

Ti1ia cordata

l, 6' 8' 9

Ma1va moschata
M. silvestris
~l. parviflora
M. neg1ecta

(Johansen 1981)
(Lid 1974 , s . 4 8)
(Johansen 1981)

Hypericum macu1atum
H. perforatum

1,4 , 5 , 6,8,9
1,4 , 5 , 8 ,9

LØnnefamilien
355. LØnn
Trol1heggfami1ien
356. Trollhegg
3 5" Geitved
Lindefamilien
3 58 . Lind
Kattostfamil i en
359.
360.
361.
362.

Moskuskattost
Apotekerkauost
MØllekattost
Småkattost
Peri kumfam i lie n

363. Firkantper ikum
~64. Prikkperikum
Evjeb1omfami1ien

365 . Trefe1t evjeblom Elatine triandra

( Lid 1974, s.SOZ)
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Soldoggfamili en
Dr o sera rotundifolia
anglica

366. Rundso l do gg
36? . Smalsoldogg

o.

3. 4. 8
8

Fiolfamil i en
368 .
369.
370 .
371.
37 2.
373.

Yiol a tricolor
Stemors blom st
Aker stemorsblomst v. arvens is
Kr at tfiol
v. mirabil is
V. palustris
Myr fiol
Skogfiol
V. riviniana
Eng fiol
V. c anina

1 , 3 , 4 , 5,8,9

4 . 6. 8

1,3,4,5,6,8,9
l

J

3 . 4,

Kattehalefamilien
Lythrum salicaria

374. Katt ehale

3i" 5.

376.
377.
378.
379.

MjØlke fam ilien
Geitrams
DunmjØlke
KrattmjØlke
BergmjØlke
MyrmjØlke

1, 4,5,8,9

Chaema enerion angustifolium
1,2 , 3,4,5,6,8,9
Epilobium parviflorum
(Lid 1974 , s.516)

E. montanum

l, 4 . 5

E. collinum
E. palustre

4

l,

Tusenbladf amilien
380 Tusenblad
381. Akstusenblad

Myr iophyl lum al te rniflorum 8
4.

M. spica tum

(Lid 1974 ,
s. 521)

Hesterumpefamilien
382 . Hesterumpe

Hippuris vulgari s

4, 8

Kornellfamil i en
383. Yillkornell

Cornus sanguinea

Skjermpla ntefami lien
384.
385.
386 .
38' .
388.
389.
390 .
391 .
392 .
393 .
394.
395.
396.
397.

Hundekjeks
Se lsnepe
Yenuskam
Giftkjeks
Hareøre
Karve
Gjeldkarv e
Hundepersille
Krusfrø
Strandkje ks
SlØke
Strandkvann
Melkerot
SibirbjØrnkjeks

Anthri scus sy lvest ris
Cicuta virosa
Scand ix pecte n- veneris
Conium maculatum
Bupleurum rotundifo lium
Carum carv i
Pimpine ll a saxifraga
Aethusa cynapium
Seli num carvifol ia
Ligusticum sco ti cum
Angel ica sy1vestris
A. archange l ica litoralis
Peucedanum palustre
Heracleum s ibiricum

1 ,2,3,4,5,6,8,9

(I . Ivers e n)
(Lid 1974, s.S30)
(Johansen 1 981 )
(Lid,l9 74 , s.5 33)
l' 4 J 6 J 8
1,4, 5, 8,9

3. 4. 7. 8 . 9
l, 3. 4. 5. 6.
l, 3. 4 . 5. 8. 9

l, 3. 4. 9
l.
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Vinter grØnnfamili e n
398. BittergrØnn

Chimaphila umbellata

399. Legevi nter grØnn Pyrola rotundifolia
400 Nikkevinter grØnn Or t hilia secunda

RØdsmyra skol e
(T. Kjellesvig)
6

Lyngfamilien
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.

Kvitlyng
Klokkelyng
Røsslyng
Tyttebær
Blokkebær
Blåbær
Tranebær
Melbær

Andromeda polifo1ia
Er ica tetralix
Ca lluna vu lgaris
Vaccinium vi t is-idaea
V. uliginosum
V. myrtillus
Oxycoccus quad r ipetalus
Arctostaphy1os uva-ursi

8

8
1 , 3,4,5,6 , 8,9
1,3,4,5,6,8,9

1 , 3 , 4 , 8,9
1,3,4,5, 6 , 8,9
4. 8

Krek1 ing familien
Empetrum nigrum

409. Krekling

3 , 4,5 , 6,8,9

NØk1eb1omstfami1ien
410. Mari nø kle bl om
411. FredlØs
412. Gulldu sk
413. Skogstjerne
414. Strandkryp
415. Nonsb1om
416. Pus1eb1 om

Primula veris
Lysimachia vu1garis
L. thyrsif1o r a
Trienta1is europa ea
G1aux maritima
Anaga11us arvens i s
Centuncu1us minimu s

l. 5 , 6,
l. 3 . 4' s' 8' 9
3. s ' 6
l' 3. 8
1,3,4,5, i ,8,9
(Johansen 1981)
3

417. Fjærekoll
418.
SØterotfami1ien

Armeria maritima

3,4,5,8,9

418. Overggy1den
419. Tusengy1den

Centaurium pul c he1lum
C. vu1gare

3. 8

Menyanthes trifo1iata

3' 8

Fjæreko l lfami1ien

9

Bukkeb1adfamilien
420. Bukkeb1ad
Gravmyrtfami1ien
421. Gravmyrt

Vinca minor

01j etrefami1 i en
422. Ask
423. Liguster
424. Syrin

Fraxinus excelsior

Ligustrum vilgare
Syringia vu lgar is

1,2,3,4,5,6,8,9
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Vindelfami l i en
425. Strandvindel

Calystegia sepium

2,3

5, 6 ,8,9

Rubladfamilien
426.
4 27.
428 .
429 .
430.
431.
432.
433.
434.
435.

Cynoglossum officinale
Hundetunge
Lappula redowski
HØnsepiggfrØ
SprikepiggfrØ
L. squarossa
Symphytum officinale
Va lurt
Anchusa arvensis
l<'rokhals
Dikeforglemmegei Myosotis cae spitosa
Akerforglemmegei ~l. arvens is
~l. discolor
Perleforg1emmegei
Lithospermum arvense
AkersteinfrØ
Echium vu1gare
Ormehode

(Johansen 1981)
(Johansen 1981)
(Johansen 1981)
(!.Iversen)
l. 3, 4
3, 4. 5. 6,
5
(Johansen 1981)
(Johansen 1981

Jernurtfamilien
436. Jernurt

Verbena officina1is

(Johansen 1981)

Leppeblomstfamilien
437.
438.
439.
440 .
441.
442.
443.
444 .
445.
446.
447.
448,
449.
4 50.
451.
452.
4 53.

Jonsokko11'
Skjoldbærer
Kors knapp
Blåkoll
Gul då
Kvassdå
Vrangdå
Dauvnes1e
RØdtvetann
Hunderot
Skogsvinerot
Akersvinerot
Kranssalvie
Kransmynte
Kung
Klourt
Akermynte

Ajuga pyramidal is
Scutellaria galericulata
Blechoma hederacea
Prunella vulgaris
Galeopsis speciosa
G. tetrahis
G. bifida
Lamium album
L. purpureum
Ballota nigra
Stachys sylvatica
s. palustris
Salvia verticil1ata
Satureja vulgaris
Oreganum vulgare
Lye opus europaeus
Mentha arvens is

l. 4. 8
l. 3, 4. 8. 9
1,3,4,5,6,8,9

8.
l.
s.
2.

9

8
3 . 4. 6. 8. 9
3. 4.

4. 8
(Johansen 1981)
l. 4. 5. 8
l. 4. 9
(Johansen 1981)
5. 8
3. 6 . 8. 9
4. 9

SØtvierfamilien
454. SlyngsØtvier
455. SvartsØtvier
456. Villrot

Solanum dulcamara
S. nigrum
Hyoscyamus niger

3. 6

(Johansen 1981)

Maskeblomstfamilien
457.
4 58.
459.
460.

Fil tkonslys
MØrkkongslys
Klasekongslys
Sommerlcongslys

Verbascum thapsus
v. nigrum

v.
V. blattaria

(Johans n 1981)
(Lid 1974, s.613)
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461.
462.
463.
46 4.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
4 71.
472.
473.
474.
475.
476.
47 7 .
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.

Vrang torskemunn Kickxia spuria
Spydtorskemunn
K. ela tine
Torskemunn
Linaria vu lgaris
Strip et orskemunn L. repens
Blei ktorskemunn L. supina
Myrt or skemunn
Cymbalaria mura lis
Småt or skemunn
Chaenorhinum minus
SmålØvemunn
Misopates orontium
Brun rot
Schrophularia nodosa
Snauveronika
Veronica se r pyll ifolia
Bakkeveroni ka
\". arvens is
Veikveronika
V. scutellata
v. beccabunga
Bekkeveronika
Tveskjeggveronika
v. Chamaedrys
Legeveronika
V. officinal is
Aker ver on ika
\". agresti s
Eergfletteveronika V hederifol i a
Orientveronika
V. persica
Stormarimjelle
Melampyrum pratense
Småmarimj elle
M. sylvaticum
Vanlig Øye ntrØst Euphrasia s tr ie ta
AkerrØd topp
Odontites ver na
StrandrØdt opp
o. litor a lis
Småe ng kall
Rhinanthus mi nor
Va nlig myrkl egg Pedicularis palustris

486.
487.
488.
489.
490.

Gr oblad
Dunkjempe
Smalkjempe
Str andkjempe
Flikkjempe

(Lid 1974, s.614 )
(Johansen 1 981 )
1,3,4,5,8,9

(Ouren 1974)
(Johansen 1981 )
(Johansen 1 981)
(Johansen 1981)
(Lid 19i4, s.61 7)
1,4,5,8,9

l' 5' 6

(I . Iver s en )
l, 4,
l' 6

1,3, 4,5, 6,8
1,3,4,5,6,8,9

(Johansen 1981)
(Lid 1974 , 5.625 )
(Johansen 1981 )
1,3 , 5 , 6 , 8
8
3' 9
5l

7' 8,

3 ' 8' 9
1 ,4,5 , 6 ,8,9

Kjempe famil i en
Plantago major
p. media
p. lanceolata
P. maritima
P . coronopu s

1,2,3 , 4 , 5,6,7 , 8,9

1,3 , 5,6,8,9
3 , 4,5 ,6, 7,8 ,9

(Jo hansen 1981)

Maurefamil i en
491.
492.
493.
494.
495 .
496.
497 .
498.

Blåmaure
Blåmyske
Klengemaure

Sherardis arvens is
Asperula arvensis
Galium aparine
G. uliginosum

Sumpmaure

G.
G.
G.
G.

Myrmaure
Hvi tmaure
Gulmaure

Stormaure

palustre
bo reale
verum
mollugo

Moskusurtfamilien
499.

~losku surt

Adoxa moschatellina

Kaprifolfamilien
500. Linnea

Linnaea borealis

(Johansen , 1981)
(Lid 1974, s.640)
3' 4' 8

6' 8 ' 9

1,3,4,5 , 6 , 8 , 9
1 , 3 , 4,5,8,
1 , 4,5 , 8,9
l

J

3' 4, 5 J 8 '
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501.
502.
503.
504 .

Lo nicera periclymenum
Sambucus r acemosa
s. nigra
Viburnum opulus

Vivendel
RØdhyll
Svarthyll
Kor sved

l. 5. 6.
2. 4. 6.
1,3,4,5,6 ,8, 9

Vendelrotfamilien

sos.

Vendelrot
506. Strandvendelro t

Val er iana sambucifolia

v.

salina

3. 4. 5. 6 ,
8, 9

Kardeborrefamilien
507. Blåknapp
RØd knapp

sos.

Succ i sa prate ns is

Knautia arvens is

3. 6, 8 . 9
l, s.

Klokkefamilien
509.
SlO.
Sll.
512.

Ugrasklo kke
Nesleklokke
Fagerklokke
Blåklokke

Campa nula rapunculoides
trachelium
c. persicifolia
c. rotundifolia

(I. Ivers en)

c.

4. 8
1 , 3,4,5 , 6 ,8,9,

Kurvplantefamilien
513.
514 .
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
52 8.
529.
530.
531.
532 .

533.
534.
535 .
536.
537 .
538.
539.

Gull ris
Strands tjerne
Bakkestjerne
Hestehamp
Kattefot
Skoggråurt
Akergråurt
Krattalant
Flikbrønsle
Nesleskjellfrø
Vranggåsebl om
Ryllik
Nyseryll i k
Balderbrå
Tunbalderbr å
Kamilleb1om
Reinfann
Prestekr age
Markmalur t
~la lurt
Burot
Hestehov.
Akersvineblom
Bergsvineblom
Kl istersvinebl om
Steinsvineb lom
Smalsvineblom

Solidago virgaurea
As ter tripolium
Er ig eron a c er
E. canadensis
Antenna ria dioica
Gnapna l ium sylvat icum
G. u liginosum
I nu la salini ca
Bidens tripartita
Galinsoga ciliata
Achillea ruthenica
A. mi llefolium
A. ptarmica
Matricaria inodora
~1. matric.arioides
~1. recutita
Chr ysanthemum vulgare

c.

leucanthe mum

Artemi sia campestr is
A. absinthium
A. vulgaris
Tussilago farfara
Senec io vulgaris
s. sy lvaticus

s.
s.
s.

viscos us

nebr odens ~s
eruc ifo l i us

l , 3, 4 . 5. 8. 9
4. 5. 7 . 8 . 9

3.

(Johansen 1981)
l . 3 . s. 8
6
l.
l, 3. 4. 8
(H.Karlsen)
(Lid 197 4. s.680)
1,3,4,5,6,8,9

1,2,3 , 4 , 6,8,9
1 , 2,3,4 , 5,6 , 8,9
l ' 2 . 3' 4. 8
(Johansen 198 1 )
l' 3 ' 4. 5. 8. 9
l . 3. 4. 6 , 8
9
1,2, 3 , 4,5, 6 ,8
2' 4. 5. 6. 8
l . 2. 3 ' 4. 8. 9
3.
2' 3' 4.
(Johansen 1981)
RØdsbbruk ennå i
1973 (Ou ren 1979)
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540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548 .
549.
550.
5 Sl.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559 .
560.
561 .

LandØyda
Småborre
Krusetistel
Nikketistel
Vegtistel
Myrtistel
Åkertistel
Vanlig knoppurt
Fagerknoppurt
Haremat
FØlblom
Gei tskj egg
Takhaukeskjegg
Brakkhaukeskjegg
Tornbeiske
Akerdylle
Stivdylle
Skogsalat
LØvetann
Hårsveve
Skjermsveve
Tusenfryd

S. jacomaea
Arcticum minus
Carduus crispus
C. nutans
Cirsium vul gare
C. palustre
c. arvense
Centaurea jace a
c. scabiosa
Lapsana communis
Leontodon autumnalis
Tragopogon prat en sis
Crepi s tectorum
C. capillaris
Picris echioides
Sonchus arvensis
A. asper
Lactuca muralis
Tar axacum sp .
Hieracium pilosella
H. umbellatum
Be l·lis perennis

l,

2,

(Johansen 1981)
4. 5. 6. 8
1, 3 ,4,5, 6, 8,9
1,2,3,4,5,8,

1,4,5,8,0
8
3. 5. 6

3,4,5,6,7,8,9
6

(Johansen 1981
(Lid 1974, s.710)
1,3,4,8,9
1 ,3,4,8,9

5. 6
l,Z,3 ,~, 5 ,6, 8 ,9

5. 6. 8

(! . Iversen)
8
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LITTERATUR VEDRØRENDE KRÅKERØYS NATUR
A.

Naturvern

Andersen , B . A. 1974 .

Orientering om ØOF' s virksomhet .

Øsrtold~Ornitologen

Anonym 1976 .

1(1 )

1

3+13.

Viktige våtmarker i Øst f old .

Landskapsvern 10(2) ,

1 4~15.

Bugge , P. & Kjel1 es vig , T. 1973.

Fredningsfors lag for Fuglevik-

~·

Stensil , KråkerØy kommune.
7s .
Bugge , P. & Kjel1esvig , T. 1973 . Verneforslag for området mellom
RØd og Ulvedalsåsen nord f or Ungdomsskolen.

Stensil ,

KråkerØy kommune.
Eilertsen , R. 1979.

Områder vi bØr slåss for .

Østfold - Ornito-

logen 6 , 21 . "
+Fylkesmannen i Østfold 1976 .
417 s .

Naturvernregistrering i Øst f old.

Hanssen, O. J . 1974 . Fredning av Nygaardsmoa , KråkerØy .
,Østf"old~.O rn i tologen l ( 213 ) 1 22 .
Hanss e n, O.J. 1977. Fuglevikbukta .
En av KråkerØys naturperler
i ~erd med å bli Ødelagt? Østfold - Ornitologen 4(2) , 16-1 7 .
H4nssen, O. J . 19 7 8 .

Kommentar til utkast for turveinettforbin -

delse til Randholmen på KråkerØy.
25-27 .
Hardeng , G. 1973 .

Øs tfold-Ornitologe n 5 ,

Rapport fra feltarbeid i Østfold i forbindelse

med Landsplanen for v e rneverdige områder/forekomster (terrestrisk Økologi , zoo logisk del) i tiden 19.6 - 23.8 197 3 .
Rapport deponert i MiljØve rndepartementet .
Hardeng , G. 1974. Vern av naturområder i Ostfold .

Østfold -

Ornitologen 1(1) , 7-10 +13 .
Hardeng, G. 1975. Naturvernregistreringer i Østfold fyl ke.
Arbe idsrapport til Østfold fylke . 921 s .
Harden g , G. 1975. Naturfredning i Østfold . Landskapsvern
9(2) ' 4- 14.
Hardeng, G . & Haga, A. 1974 .

Våtområder i Østfo ld som har betyd -

ning for fugl.
Stensil , NOF avd. Østfold. 2 s.
Krogh , K. 1972. Fugle biotoper i Østfold . Sta ten s NaturverninspektØr , stensil .
l s.
Marker, E . 1976. Landsplan for verneverdige områder og forekom ster..

Botanikk , Øs tfo1d .
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N;ot:urvernins pektpren for SØr-Norge 1977 .
reservater .

Utkast , delplan I:

Buskerud og Vestfold.

Verneplan for sjØfugl -

Østfold , Oslo/Akershus ,

132 s .

Sanderse n, E., Hanssen , O.J . & Hardeng , G. 1977.
Østfold me d betydning for fugl.

Våtmarker i

Østfold- Ornitologen 4 ( 1) ,

24-25 .
B.

Fauna

Anonym 1979.

LRSK.

Innkommet materiale 1978 .

Østfold-

Ornitologen 6 , 103-109 .
Bugge , P . 1975 .

Fuglevikbukta , et våtmarksområde på Kråkerøy .

Østf old-Ornitologen 2(2 ), 7-13.
Christiansen , H.E. 197 7
f Ørste gang i Norge .

.

Kinesisk ullhåndskrabbe funnet for
30, 134 - 1 3 9.

~auna

Eilertsen, R. 1978 . Knoppsvaner i skjærgården . ØstfoldOrnitologenS, 67 .
Enger , J. 1970. Levevis og utbredel se hos spissnutet frosk
Rana arvalis, i Fredrikstad-distriktet . Fauna 23 , 25-35 .
Haftorn , S . 1971 . Norges Fugler . Universitetsforlaget , Oslo.
Hansen, O. 1957. Dyreliv . s. 606-608 i Bygdebok for KråkerØy .
Hanssen , O. J. 1973 .

Ornitologiske undersØkelser av Nygaardsmoa.

Upublisert stensil .
Hanssen , O.J . 1976 .

12 s .

Korsnebbinvasjoner .

Østfold-Ornitologen

~.

31 - 32 .
Hanssen , O.J . 1976.

En orientering om sandloens tre kkforhold.

Østfold - Ornitologen 3 , 53 - 54.
+ Hanssen , O.J. 1976.

SjØfug lunder s Økelser i KråkerØy- s kjærgården .

Øs tfold-Ornitologen 3 , 59-62+76.
Hanssen, O. J. 1976. Nattergalens opptr eden i Østfold .
Ornitologen 3 , 128-131.

Østfo ld -

+Hanssen, O.J. 1976. Rapport fra f u glelivet på Nygaardsmoa,
KråkerØy 1 . 1 1970-31 . 12 1975 . Stensil , NOF avd. Østfold. 19 s.
Hanssen, O. J. 1977. Arsrappor·t 1976 . Ny gaardsmoa , KråkerØy.
Stensil , NOF avd. Østfold .
+ Hanssen , O. J . 197 8 .

6 s.

Nygaardsmoa-området .

Øst fold-Orn itologen 5,

4-24.
~anssen,

1978.

O.J . 197 8 .

Rapport fra Nygaardsmoa/Goenvad 1.4-30.6

Østfold-Ornitologen 5 , 60 -61.

Hanssen, O.J. 1978.

Hettemåkebestanden langs Østfold-kysten.

Fauna 31, 93-104.
Hanssen, O. J. 1979. Nygaardsmoa 1 . 7-3 1. 12 1978.

Østfold-

Ornitologen 6, 15-17.
Hanssen , O.J. 1979. Status for sjØfuglreservatene i Østfold
1979 . Østfold-Orni t ologen 6, 82-88.
Hanssen, O.J . 1979. Forekomsten av hauksanger i Østfold.
Østfold-Ornitologen 6 , 89-91.
Hanssen , O.J . 1979. Hekkebestanden av ærfugl Somateria mollis sima i Øs t fold.
Fauna 32 , 14-18.
Hanssen , O. J. 1979.

Forekomsten av makrell terne Sterna hirundo

på Østfold-kysten.

Fauna 32, 19-22.

Hanssen , O. J . 1979. Rapport for registreri ng av hekkefugl bestandene i sjØfuglreservater i Østfold 1979. Upublisert stensilrapport.
35 s.
Hanssen, O.J. 1980.

Gu i de for fuglekikking i Østfold fyl ke.

Østfold-Ornitologen 7 , 6-10.
Hanssen, O.J. 1980. Mule/Stangeskjær.
litet på KråkerØy-kysten.
Hanssen, O.J . 19 8 0 .

En verdifull hekkeloka-

Østfold - Ornitologen 7 , ll-13.

Bestandsforholdene hos noen skjærgårdsfugler

i Østfold, 1977-1978. Fauna 33, 56-63.
Hanssen, O.J. 1980. Status for sjØfuglreservatene i Østfold
1980.

Østfold-Ornitologen 7 , 51 - 55 .

Hanssen, O.J. 1980 .

Spring migration of Ringed Plovers Char a-

drius hiaticula (L.) in Østfold , SE Norway.
Ser. C, , Cinclus 3 , 70-72.

Fauna narv.

Hanssen, O.J. 1982. Komparativ næringsØkologi hos he ttemåke
Larus ridibundus L. og fiskemåke L. canus L. i skjærgården
sØr for Fredrikstad.
i Oslo. 132 s .

Upubl . hovedfagsoppgave, Universitet

Hanssen, O.J. & Sandersen, E 1976.
sØkelser på Østfold - kysten 1976.
21 s.
Hardeng , G. 1978,
og nå .

Rapport fra sjØfuglunderStensil , NOF avd. Østfold.

Rovfugl-forekomster i SØndre Smaalenene fØr

Østfold-Natur 4, l-44,

Hardeng , G. & Andersen , B.A. 1975.

Kvantitative og kvalitative

registreringer av fuglefaunaen på Øyer i Østfold-skjærgården
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juni 1974. Stensilrapport , Sta ten s NaturverninspektØr for
S. Norge. 15 s.
Hetman , N. 1976. Lov som nær utryddet rovdyrviltet i Østfold .
Wiwar 5 , 6-10.
Hunn, J'. 1976 . Fje l lmyrlØperen - en sjelden vadefugl.
Ornitologen 3 , 92-94 .
Martinsen , S . O. 1979. Nygaardsmoa 1/1 - 30/6 -79.
Ornitol ogen 6 1 94-95.
~entzen,

L.

& Sonstad, B. 196 7 .

Østfold-

Østfold-

Taffelender i Østfold .

Sterna

2· 400 .
Sandersen, E. 1974, Knopps vanen, en karakterfugl for Øs tfold?
Østfold-Ornjtologen 1(1) , 4-5 .
C,

Flora

Blytt , H. N 1861-1876.

Norges Flora 1-3 .

Chr i stiania .

Hauge, N. & Klavestad , N. 1954. Ranuncu1us cymbalaria i
Østfold,
Blyttia 12 , 167-169 .
uohansen , Ø. 1981 .
Korsmo, H. 1974.

OnsØys Flora .
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I : Østfold , Akershus, Hedmark og
Oppla nd.
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Lid, J. 1974. Nors k og s vensk flora .
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2 utg .

Det Norske Sam-

Ballastplasser og ba11astplanter i Østfold.

Blyttia 37 , 167-179 .
D,

Utbyg g in,g sp laner~

Fylkesmannen i Østfold 1973.
Friluftsplan for Østfold . Bd . I
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+ KråkerØy kommune 1972 .
Generalplan KråkerØy Kommune . Bd . I /II .
De mest omfattende arbeider om KråkerØys natur er merket med
er

"+" foran forfatternavnet.

En bedre

lokalavis?

.M.

JØTUL

Jøtul kan varme!

:3id<=!n 1 253 har i-.., S ~.JØTUL

1=

rodusert,

e g .;.vlgt o·...ner og ~·.3Jlli.ner. I eldre
t id•.r var det kun s nakk om produkter f("r fast brensel , men ut· ·iJ.:.l inge.n har fortsatt, og idag har ' i e t
bn.dt spekter a v produkter- både f or
f ast og flytendE> trencel.
I februar 1978 kj,;rte ;, o J <lt ul jet
tidligere KPlkerøj · ':erk , og har siden
Jen gang tj·ggc t dette orr t il ;, bli
et a·..:

Europa~· m::;:;t

rrodenY' jem-

st,lperi er.
P3 ·. erdensba~is er r
3Sn en a·; de ledende
av ildsteder.

·~

J :itu l kjent

prcdus~nter

Les

Ankerløkken Verft Glommen A / S er et mekanisk veksted og skipsbyggeri grunnlagt i 1898 som Glommens Mek . Verksted A / S og gikk inn i
Ankerløkken-gruppen i 1966.
AVG produserer mudderfartøyer. mindre skip, underleveranser til skips·
verft og industrien, prosessutstyr, fleksibel gangbro, søppelbehandlingsutstyr samt driver en servicevirksomhet .

•·''""' "' -''"'"' -

·-~'~Ill Ill ---

KRÅKERØY SERVICE SENTER
Bensin-Kiosk-Bilutleie
Tlf . 032 41690

K RA K E R Ø Y S U P E R A.S

Tlf. 032 41615
Dagligvarer for ethvert behov
Kjøttvarer -

fisk og delikatesser

Ukentlige ti lbud

KRÅKERØY BYGGVARE
JØrn
A/S FREDRIKSSTAD 11EK . VERKSTED
Krå ke røy Fredrik stad

T or Arne Johansen's Elektriske
AUT O RI SE RT IN S TAllATØR
KR A KERØYVE I EN 50
Te lefon (032) 41 506
Pr;vat

(032) 41 212

It

Saghe im

Trelast- Bygningsartikler
BjØlstad-KråkerØy
Tlf .

L'JNDE
Tl f .

032 41626

HANDEL
032 44111

Varebringing - Tipping
Delikate ssed i sk

BIL - SENTER AlS
Tom Abrahamse n
Tlf . 032 4092 4

KråkerØyvn . 17
Tlf. 032 41504

IB

Vårt f 1rma utfører alle oppdrag
•nnen sprøytes, ..p.ng av p last og
stansearbe•der t Jern og meta ll
M odern e maskmer
Be om pns1dbud

-

,uk

eslag fra
.rger O
erg & Sønn A j $

~~.. ,

........... .

Birger O. Berg & Sønn A.s
'L A ST- OG JE l N VA UFA I l l KK
POSTB OKS 27t. 1101 Flll f0" 1KI T4D
Telefoner : Oll/•O 02:2 •

fl .

JR.

Richvoldsen

Bakerforretning tlf. 40 71 O
Dagligvareforr. Bjølstad tlf. 40 815

VAREHUSET - MED
SPESIALBUTIKKENS
UTVALG!

Vi kan også levere Deres:
KARTOTEK LOMMER
KARTOTEKKORT
KONVOLUTTER
RESEPTER
BREVARK
o.s.v.

OFFSET
BOKTRYKK
BOKBINDER l

•:~+~:;::,
Storgaten 12
1 600 F re dr i kst ad
Tlf. 032/ 11921 - 13 3 13

J ENS JACOBSEN
JERNVARER AlS
Stori:orvei: 9
Tlf. 12238 - 13641

•~• ROlf MARTINS[N ~
en SentralbOkhanoel

BOKH AN DEL NYGA.A.RO~GT

FARMAN NS GT

,, -

l

-

PAPIRFORRETNING

1 6- 00 FIHORIKST A O - TLF. 11680

1600 HEOR IKSTAO -

TlF . 11 HO

Stål~Stil

J«"f,f
jj
Jli "" .,.,." '""'""'
Bl ØRN STRØMSÆTHER A.S
VEUMVEIEN 17
POSTBOKS 1128
N ·1601 FREDRIKSTAD
TLF. 032 • 10033

SSS
Sko for hele familien

11

KONTORMASKINER

•

K O NTORUTSTYR

ST. HANSGT. 1
TELEFON 12945- 12822

Tlf. 16215

Fredrikstad

Tlf. 15292

ERLING DANIELSEN A.a

KJEL LBERGS
BLOMSTERFORRETNING
Tlf . 11804 - 17515

•

•

Jl!.I\Nil
JOHN SIMONSEN AlS
D. leegaardsgt. 12
DAMPSKIPSBRYGGEN 11- 1600

FREDRIKSTAD

1600 Fredrikstad
Tlf. (03 2) 12 5 89 - 15 810

Butikken
med gode varer i et hyggelig mil jø.

VI FØlGER MED l

ET AKTIVT

KULJURlN

frtbriksftob Blab

Sl?erre Johnsen
Boksenlertl i 'Jredrikslad
Nygaardsg t. 47

Filial Storgt . 12

PARK

iO~A/5 ~
'1,,.

Telefon (032) 11 901

Nygaardsgt. 17

09plev natur en i stua
med video fra KVIKK
Nygaardsgt . 28
Nygårdsgt. 28-1600 Fredrikstad

Tlf . 032 12996

Leere's Motorsport Afs
HIUHENSGT. 1 - FRED R IKST AD -

VESPA

-

GILERA

-

Tlf . 17'il59

SUZUKI

-

YAMAHA

/

Gode ferietips
får du hos oss
l(

'

ARNE W. ERLANDSEN
Alt

l

da g ligvarer

I(REDITICASSEN
-bank for folk flest

A/S VULK - SERVICE
Tlf . 15110 - 15140
Tlf . 45055

KråkerØy - tlf. 40 981

Vern om
naturenf

ØST FOLD-NAT UR

Til for f attere
Rapporter
for

so~

skal trykkes i Østfold-Natur må sendes redaktØren

~jennomlesing-

Rapporter omhandlende ornitologi og naturvern

kan utgis av NOF avdeling Østfold, som da betaler rap portens kostende-

Andre rapporter må normalt betales av utgiveren.

I de til-

felle r der NOF avdeling Østfold står som distributØr av rapporten,
vil foren i ngen kjØpe opp et v i sst antall rappor t e r til abonnente r
for BO% av salgssummenForfattere av manuskripter til Østfold-Natur må påse at det
ferdige manuskriptet fyller fØlgende krav:
- Teksten skal være skrevet på A-4 ark med 2 cm- marg på venstre
side, og minst l cm . marg på hØyre side - Det skal kun være skrevet på den ene siden av arket, og med linjeavstand l! .
- Det må være benyt tet elektrisk skrivemaskin med engangs filmbånd- Alle fotografier må være skarpe og ha god kontrast-

Det må

settes av plass i teksten t il bilder, tegninger og andre figurer.
Forfa t teren må selv sette sammen og stifte rapportene.
RedaktØr:

Ole JØrgen Hanssen, c/o Østfold - Natur, Postboks 1145,

1601 Fredrikstad Ø.

l
C. Hanssens Trykker i og Bokbinder i

o

NAMED
HØYERE
~~--t'' RENTE

l
[SPAREBANKEN KAN GI DEG OPPTIL

PROSENT ÅRLIG
Vi gir deg hele 11 .5% rente på dine innskudd. slik at
kapitalen virkelig skyter fart og vokser fortere enn på andre,
ordinære sparevilkår. Du kan faktisk·3 -doble kapitalen i løpet
av 11 år hvis du lar rentene bli stående på kontoen.
Pengene kan når som helst heves uten oppsigelse. men kontoen
blir da fratrukket et gebyr på 4% av det beløp som tas ut.
Du kan imidJertid ta ut rentene fra det foregående år gjennom
hele det påfølgende. uten at dette beløpet reduseres ved gebyr.
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