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FORORD

Ac;Maselva fascif"lerte meg alle rede første gang jeg besøk te Sølvs tufoss.

~ !<~p et

av de siste 5 - 6 årene har det blitt mar.ge registreringsturer og samtaler mec
lokale naturvenner.

Lite naturstoff er publisert fra området og målet ble etter-

hvert å samle mest mulig om området.
Det er mitt håp at dette lille heftet vil Kunne oenyttes i naturiagunaervtsninge:1
på SKolene,

og være et tilbud til turfolk,

loka lbefolkningen og naturinteresserte.

Jeg håper folk vil få en større forståelse fo r hvilken naturverdi området :.Jt!;jiZ'r.
En stor takk rettes til alle som har bidratt til å gjøre heftet så fullstendig sc :-n
mulig.

Det er ikk e mulig å nevne alle ;,er,

Er. soesielt stor takk til Reidar Ryen,
sine store lokalkunnskaper om området,

og det henvises derfor ti i side 6Z.

Inger Iversen og l<rislen Klaveness scm :ned
har bidratt med svært mye .

Geir >-iarceng

taKkes fo r def' naturfaglige iitteraturoversik ten ug for gjennomlesning av -raruSi<riptet.
~ono·ny

Johansen takkes for a lle registrerir.gsturene vi har hatt sammen.

tvti:jø·,ernavde lingen hos Fylkesmannen i 2lstfold har renskrevet og bistått for :;ykking
av

~3ooonen.

Morten Viker nar hjuioet til med redigeringsarbeidet.

Sarpsborg juli 1984

Runar Larsen
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BELIGGENHET
Området ligger sentralt i Øst fold mellom byene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss
(flg. 1).

Hele Agårdselva renner gjennom området fra Vestvannet i nord ti l

Visterflo i sør.

Området i dette heftet begrenses i øst av en linje fra Båtstangen

ved Vestvannet over Stikkaåsen ti l Visterfio ved Ryen og l vest av en linje fra
Haugeelva/Finstad og nordover til Svarttjernåsen.
Slangsvoll til Trøsken over Agnalt grense (fig. 2).
gjennom området ved Solli.

l nord danner fylkesveien fra
Hovedraet og Europavei 6 skjærer

Som turområde er det lett tilgjengelig med bil.

Merkete turstier starter både ved Ramstad og !snes, se fig. 2.

l.Jvet ved Sølvstufoss.

Foto av forf.
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GEOLOGI
f>.gårdselvas dalføre har gradvis blitt formet til det vi ser i dag.
jordens urtid ble dannet med svakhetssoner.
grunnfjellet.

Berggrunnen fra

Senere oppsto lokale forkastninger i

Etter dette har elva gravd seg ned i det harde gneis- og granitt-

fjellet og vi har fått en canyonlignende kløft ved Sølvstufoss.
nordøst-sørvest gående sprekkdal til Solli.
elva til Skinnerflo.

Agårdselva følger en

Denne kan følges videre gjennom Hauge-

Herfra går den gjennom Bjørndalen og ut Elingårdskilen til Hankø.

Ved siste istid ble isranden ved tilbaketrekningen liggende ganske lenge ved Solli.
Det samlet seg etterhvert store mengder iselvsmateriale som har dannet den sammenhengende morenen som kalles Østfold-Raet.

Hele området lå den gang under hav-

overflaten og slam fra smeltevannet ble felt ut i kontakt med saltvannet eg ble
sedimentert i det daværende ishavet.

Spesie lt i den lange dalgangen som Agårdselva

renner gjennom, har det blitt avsatt marin leire og grus.
skjel!sar.cilar.ker er !un~t langs ~gårcselva.
av muslinger, snegler og andre marine dyr.

Dette gir god ka!kjord og normalt

finnes mange kalkkrevende planter på skjellsandjord.
langs Østfoldkysten og i tilknytning til
Mineralogisk er området lite undersøkt.
i nord og granitt i sør.

Noen få, ube tydelige

Skjellsandfo~ekomster innehclcer skall

De beste forekomstene finnes

skjellsandbanker i Indre Øst fo ld.
Berggrunnen består av grunnfjell med gneis

Pegmatittganger har stedvis trengt gjennom sprekker i

grunnfjellet, o-fte i overgangen mellom granitt og gneis.

Nord for Isebakketjern

finner vi en gammel feltspatgruve.
Geomorfologisk ( landskapsdannende) svært interessant er elvedeltaet sør for Solli bru
hvor man aner rester av gamle elveløp og sedimenterte øyer med svartorvegetasjon.
Dette er sjeldent i Norge.
Leir-ras er forholdsvis vanlig l leir-rike, kuperte ravine landskaper som her.
uhyggelig leir-ras gikk ved Holtet 10/9- 75.

Et

Bolighuset ble nærmest stående å

vippe på rask an ten (Sarosborg Arbeiderblad 21 /l 0-82).
studeres ved utløpet av Svarttjernbekken i april 1983.

Et mindre ras kunne
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Agårdselva sees med strykene ved Homlia (øverst) og Solli bruk (nederst til høyre).
!sebakketjern sees r.ede i bildet med Trestikkmyra ovenfor venstre del av tjernet.
Skogtjern ligger til venstre noe over midten.
Foto: Norsk !u ftfoto og fjernmåling.

Fjellanger Widerø A.S.
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NATUR TYPER
l planteriket finnes en mengde arter som er lite kravfulle og som finnes i mange
plantesamfunn (planter som i hovedtrekk ·har like krav til voksested).

Andre planter

kan være mer spesielle og kravfulle, og kalles karakterplanter ; et plantesamfunn.

Vi benytter også betegnelsen karakterarter om enkelte dyr som er sterl<t knyttet
til en bestemt biotop.

Fiskeørn er et eksempel på en art som fisker langs vann

og vassdrag, selv om den hekker

barskog.

Arten vil likevel kunne sies å være en

karakterart i tilknytning til vann.
l området finnes flere ulike naturtyper som barskog, løvskog, vann, myr og kulturbetingete miljøer.
Barskog.

Større sammenhengende barskoger finner vi på begge sider av Agårdselva.

Naturtypen gir ofte et hcmogent (ensformig) landskap.

! området inngår fire typer

2v barskog.
kjennetegnes ved glisne, vegetasjonsfattige furukoller med ulike arter

Furuskog

reinlav og noe mose.

Karakterarter er treleri<e og nattravn som fortsatt kan på-

treffes NV i området.
Blåbærgranskog er en relativt artsfat tig miljøtype med skyggefull granskog og tette
bestand av blåbær i feltsjiktet.
orkideen knerot inngår.

Små og uanselige urter som

lir.n~a

og den lille

Skogstjerne og maiblomst er vanligere planter.

Vanligste

skogstype i området og Norge forøvrig..
Lågurtgranskog er relativt tørr og næringsrik.

Enkelte mer varmekjære plantearter

som skogmarimjelle, legevintergrønn og blåveis dukker opp.
hengig av et kalkholdig jordsmonn.

De to sistnevnte er av-

Denne skogstypen er mer uvanlig enn de to

foregående .
Sumpgranskog.

I fuktig granskog i forsenkninger finner vi fuktighetselskende p lanter

som skogsnelle og skogburl<ne.
denne typen sumpskog.
sjelden.

Orkideen småtveblad vokser gjemt blant mose i

Arten er vanskelig å finne selv om den ikke er direkte

Urskogspreget sumpgranskog er godt utviklet langs Dalebekken.

En del pattedyr- og fuglearter har tilhold l gammel barskog.

Elg, mår, hare og

ekorn er typiske barskogsdyr, likeså svartspett, storfugl, orrfugl, jerpe, hønsehauk
og dompap.

Løvskog.

Edelløvskog hører til områdets rikeste miljøtyper.

større Jndividtetthet og artsutvalg enn de fleste andre.

Denne miljøtypen har

I Remmendalen, Halden er

det eksempelvis funnet en fugletetthet på l 500 par pr. km' blant 63 påviste arter
( Hardeng l 976).

Flere Jøvskogstyper finnes i området.
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Alm-lindeskog finner vi først og fremst i sørvendte skråninger ved Homlta,
Falkåsen, Valbrekke og Sølvstu.

I dalsidene og urene er floraen svært rik.

Jords-

monnet inneholder kalk og floraen nyter godt av luftfuktigheten fra Agårdselva
samt vannsiget l skråningene.

!sprengt finnes ask .

Hassel danner et rikt busksjikt

sammen med spredte korsved- og tro!lheggbusker.

Urtefloraen består av blåveis,

brunrot, tro!lbær, hengeaks, løkurt og maurarve for å nevne noen.
Nøttekråke er en karakterart for hasselk jerr , hvor den hamstrer hasselnøtter.
Askskog danner små fragmenter i området.

Ved Dalene finnes askskog med slakk-

starr.
Store enkelttrær og grupper av eik forekommer langs Agårdselva.

Eikesi<og.

Sammenhengende eikeskog fin!'es ikke i

omr~det.

Kulturbetinget

e!~eskog p~

poten-

siell granmark finnes NV for Me!leby.
Rasmark er.

Sørbergsele menter dominerer innunder bratte bergvegger.

Dette

elementet oestår av varmek jære og lyselskenoe plant er som finnes i sørvendt fjellvegger, rasmarke r og urer.

Alm-lindeskog inngår ofte her.

Karakterplanter i ras-

markene er fingerstarr , skogvikke, krattfiol og bergmynte (ku ng).

En bergvegg-

hekkende fugleart som ravn har tilhold i brattvegger.
SvartGrsumpskog og svartors t randskog finnes ved Solgårdhavna, Haugee lva, Larseholmen og Sollielva.

Trærne langs Agårdselva danner ofte en brem langs e:vebredden.

Solgårdhavna ut merker seg ved at svartora har inntat t mineraljord i et hellende
terreng og dette er svært uvanlig i Sørøst-Norge (Korsmo 78) .
forekomst på Østlandet.
cst for Vest- Agder.

Dette er en unik

Typen finnes vanlig på Vestlandet, men er ikke registrer t

Korsmo mener det er n2ys t usikker t om slike

skråc a~kesamfunn

med svartor virkel ig finnes videre østover i Fennoskandia. På Larseholmen sør for
Solli bru finne r vi områdets største svartorsumpskog.
typen er nattergal og rosenfink.
fuglartene i denne skogstypen.

Karakterarter i denne natur-

Gulsanger og løvmeis er to av de vanligste småSumpskogene kan være ganske uutholdelige for menn-

esker en varm, fuktig høysommeli<veld med myriader av insekter.

For fuglearter som

gråfluesnapper og linerle, er derimot insektene en de l av hovednæringen.
Typiske plant er l denne naturtypen er mjødurt, fredløs, skogsivaks , klourt og skogsvinerot.

Humle utgjør et særpreg der den klatrer på svartor og høystaudene.

Gråor-heggskog utgjør en typisk naturtype i ravineskråningene (leirdalene) der den
vokser langs sidebekkene til Agårdselva.
jord med god fuktighet.
gull og skogstjerneblomst.

Gråora vokser ofte på noe mer næringsrik

Moldjordsurter i denne skogstypen kan være trollurt, maiEt artig innslag er sprlngfrø som eksplosjonsartet skyter

ut sine frø.
Bjørk- og ospeskog danner enkelte steder fine skognolt.

l såkalte ospehoit kan

flere typer meiser og spetter samt stær og kattugle finne hekkemuligheter.
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Myr.

Arealet av myr l området er forhOldsvis lite.

Ombrogen myr {regnvannsmyr}.

Dette er den mest næringsfattige myrtypen.

slaget av flere, små nedblllrsmyrer med et fattig plante- og

Inn-

dyreliv inngår i omrf!det.

Hvitlyng, multe og torvmyrull er typiske planter på denne myrtypen.
Minerogen fattigmyr (jordvannsmyr)
myr er derfor noe mer næringsrik.
området.

får næringstilsig fra grunnvannet.

Denne type

Trestikkmyra er eneste større, intakte myr i

Denne flatmyra ligger i en grunnfjellsforsenkning og er voksested for

enkelte spesielle myrplanter. Alle de norske soldoggartene (smal-, rund- og dikesoldogg) finnes her.
"fangblader".

Gul myrsommerfugl er sett blitt fanget av plantens klebrige

Videre finnes blåtopp, tranebær, pors og klokkelyng. På Stikkamyra

i utkanten av området vokser en liten bestand av rome.
Orrfugl, skogsnipe og vipe er eneste fuglearter tilknyttet områdets myrer.

Vann
Rennende vann.
med fossestryk.

Agårdselva renner fra Sølvstufoss gjennom et canyonpreget juv
Forbi Valbrekke og Homlia veksler elvelandskapet mellom stryk

og loner (bukter) før det renner ut i jordbrukslandskapet hvor elva blir langsomtflytende.

Med sin flodlignende karakter når den strykene ved Solli bruk før den

deler seg i Haugeelva og Sollielva like sør for Solli bru.

Sammen med Enningdals-

elva er Agårdselva og Glomma Østfolds eneste lakseførende elver.

Som i Glomma

forøvrig er karpefiskbestanden enestående i Norge.
Karakterarter for vassdraget er fossekall (2 par), vintererle (l par) og lsfugl
(observert).
Oter var tidligere en karakterart for øvre del av Agårdselva (Homlia) hvor man
kunne se den leke.

l dag er den forsvunnet som yngleart.

ekspandert og er vanlig langs hele vassdraget.

Minken derimot har

Vånd er et vanlig pattedyr langs

elvebreddene hvor den underminerer jorda/leira.
Næringsrike (eutrofe) vann.
Sollielva og Haugeelva.
lelreavsetninger.

Eutrofe partier finnes stedvis langs elvebredder av

Dette er næringsrike partier med høy planteproduksjon på

Vegetasjonen domineres av sivaks, elvesnelle og dunkjelve.

l

takrørbeltene er det et rikt fugleliv med karakterartene rørsanger og slvspurv.
Andre eutrofe fugler er sothøne, slvhøne, lappdykker, knoppsvane (hekket l 1975)
og sivhauk uten at disse er hekkefugler.

Myrsanger hekker i det innenforliggende

mjødurt-vier vegetasjonssamfunnet.
Næringsfattige (o!!!jotrofe) . vann
fattigere vann.

består av oksygenrikt, noe dypere og nærings-

Flytebladsplantene gul og stor nøkkerose gir vannoverflaten et

vakkert gult og hvitt Inntrykk sammen med de store grønne flytebladene.
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Myrtjern (dystrofe vann).

Skogtjem var i tidligere tider ( 1950-tallet) et myrtjern

som kunne karakteriseres ved flytetorv og
mistet mye av sin karakter.

myrplanter.

Pga. serl<ning har det

Den eksklusive og truede smålommen har dermed for-

svunnet som hekkefugl herfra.
Våt/fuktenger og mudderstrand.

Ved lav vannstand i Agårdselva blottlegges mudder-

banker langs elvebredden og i lonene (evjene).

Ved utløpet av Haugeelva (Finstad 2))

finnes en egenartet evje med fuktenger og beite mark som nå aelvis er dyrket opp.
Lokaliteten viser en meget god sanering med brede fine soner og beny ttes årlig som
ekskursjonsob jek t i biologi v/Lkliv. i Dslo.
Figur 3:

(Herdeng 1980: V~tfT'Iarksornråder i Østfold).

Vegetasjonssonering ved Finstad Ø.
( Noe omgjort etter Arne Pecersen i Harceng (!7S:::; ).

Svartor strandskog
(sumpskog)

Engvege tas jon

Sumpsamfunn

Starrsump

myr rapp

Vekslende

'< jempesøtgress

kattehale

dominans av

::Jrønnkarse

krypvier

sennegress

-r.yrmaure

fredløs

hvast>starr

grøftesoleie

strandrør

skogsivaks

slåttestarr

vasspepper

klourt

vannvegetasjon, soner utover

vannet ->

brasrr.egres~

l

sumpsivaks

kransalge r ( Olara)

stivt

myksivaks

trefel te•, jeblom

nålsivaks

evjesoleie

korsevjeblom

småtjønnaks

l

hjertetjønnaks

l

smasli~ek .1e

firling

pi lb lad

sy lb lad

kne reve rumpe

småvasshår

:>ol lsivaks
stor vannsoleie

vass il rekne
dammusling

Rødstilk, enkeltbekkasin og gu lerle er karakterfugler for fuktengene .
er fåtallige rugefugler.
be i te- og rasteplasser.

Miljøtypen trues av oppdyrking.

Både fiskeørn og gråhegre er karakterfugler langs vann og ·o~ass dr ag.
utgjør hovednæringen.

Alle artene

Under vår- og høsttrekket fungerer .- nudderbankene som

Karpefisk
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Gråhegra fisker i vassdraget.

Tegning av J. Byrkjedal.
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G~rdsdammer

og salamandertjern.

Dette er en naturtype som blir mer og mer s jelden ettersom tjerna bl ir gjenfyll t.
Karakterarter i disse tjerna er stor- og liten salamander.
frosk og padde samt en og annen buorm som jakter.

Ofte finner vi vanlig

En frodig vannvegetasjon med

planter som kjempepiggknopp, andemat og tjønnaks finnes f.eks. ved to småtjern
nord for Solli bruk.

Et rikt liv av vanninsekter inngår.

Kulturbetingete mi ljøer er miljøer oppstått ved menneskers innviri<ning.

l området

finnes miljøer som hogstfelt , plantefelt, grustak, veier, grøfter, bebyggelse, hager,
bruer, åk rer, enger m.m.

En del engplanter og

~e rug ress

kulturplanter kalles synantroper.

er avhengige av menneskers bruk av naturen.

Slike

Andre planter som finnes i naturlige mil jøer,

men som foretrekker kulturbetingelser går under navnet apofyter.

Prestekrage og

skogstori<enebb er gode eksempler på en synantrop og en apofyt.

De fleste synan-

troper kommer opprinnelig fra sydligere strøk av Europa, men også fra Amerika
( Amerikamjølke).
En del sjeldne funn kan eksempelvis gjøres langs veier og i grustak.

Alle eng t yper

er et resultat av menneskers rydding av skog for buskap og jordbruk.
Flere steder sør for lsebakke kan man fortsatt se kuer, sauer og hester beite.
Sø lvbunke blir ikke spist av kreaturet og karakteristiske tuer av dette gresset blir
stående ig jen.
S!åttenger og urteenaer er ganske interessante.

l disse blomsterrike engene myldrer

der ofte av småkryp og vanlige gressplanter som timotei, eng-reverumpe, engkvein,
hundegress, engrapp, rødsvingel, engsvingel og kveke.

Mer fargerikt innslag gir eng-

soleie , enghumleblomst, rødkløver, tiriltunge, knollerteknapp , engforglemmegei, gul maure, blåklokke og prest ekrage.

Mer sjeldne e ngplanter som gullkløver. brunkløver

og engklokke er funnet ved Solli.

De to sistnevnte er utgått ett er oppdyri<ing av

enga i 1983.
l tørrbakkesamfunnet er det funnet dverg- og bakkeforglemrr.egei.

Vårarve, vår-

skrinneblomst og nyresildre er vanlige i dette plantesamfunnet.
Karakterfugler for engene er sanglerke og gulspurv, tidligere også åkerrikse og
rapphøne.
I bebyggelsen har gråspurv og pilfink
Av

sm~gnagere

sl~tt

seg ned.

finnes brun rotte og husmus.

konkurrert av li ten skogmus.

Husmusa har etterhvert blitt ut-
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OMRADETS FLORA
Enkelte de ler av området er floristisk rikere enn andre.
er

Botanisk mest spennende

nok rasmarkene og liene i Agårdselva Naturreservat og Valbrekke landska,:>svern-

område.
beste.

l varmekjære, sørvendte lier med stedvis kalkjord er vekstbetingelsene de
Her er bl.a. funnet storrapp, kjempesvingel, myskegress, lifiol, krattfiol, vanlig

lerl<espore, blåveis . og skavgress foruten at bjømekam er registrert like utenfor.
I selve vassdraget kan det fortsatt gjøres gode funn.

Vegetasjonen oppviser i

Solli-

elva og Haugeelva stor frodighet av overvannsvegetasjon (helofytter), kortskuddsplanter/
"pusleplanter" ( isoetider), flytebladsplanter (nymfeider) og undervannsplanter (eloeider).
Vegetasjonssoneringen er studert ved Finstad Ø (se fig. 3
Orl<idl!er er sparsomt utbredt i området.
fiol, knerot, flekkmarihånd og småtveblad.
er funnet på flest lokaliteter.

).

I skogen er det funnet grov og vanlig nattDen store og velduftende grov nattfiol

Vanlig nattfiol er mer sparsom. Er man heldig kan

man se flere av disse langs turstiene.
Plantelista er ikke fullstendig , og det bør finnes anslagsvis 50 - l 00 flere plantearter i områdets varierte miljøer.

Jeg håper oversikten kan

spo~e

til aktiv innsats.

Uldertegnede vil være takknemlig for å høre om nye funn.
Alge-, mose-, sopp- og lavfloraen er meget dårlig undersøkt i traktene.
kuriositet kan nevnes soppen Hypocreopsis lichenoides
vokse ved Solgår{Jlavna (MV medd.)'.

Som en

som iflg. Ø. Weholt skal

Denne ble funnet ny for Norge på Akercya,

Hvaler, i 1971.

PLANTEGEOGRAFI
Tilsvarende som i dyregeografien har vi i plantegeografien floraelementer.
rådet er flere typer representert:

I om-

kystplanter (oceaniske), varmekjære sørlige

plantearter, østlige innlandsarter og nordlige fjellplanter.
Området ligger i den boreo-nemorale vegetasjonssonen {dvs. i barskog med innslag
av edelløvskog) i sydøstre Norges og sydvestre Sveriges kuperte bar- og løvskogslandskap (Nordiska Ministerrådet 1977).
Kystplanter.
Mer eller mindre atlantiske arter er klokkelyng, rome, bjørnekam og pors.
Subatlantiske i sin utbredelse er åkermåne og vivendel.

Blant de varmekjære artene

finner vi også eksempel på arter som framstår som kystplanter i Norge.
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Varmekjære sørlige arter.
De fleste løv trærne i området som sommereik, ask, lind, hassel, alm, spisslønn og
svartor hører herunder.

likeså tilhører blodstorkenebb, løkurt, slåpetorn, blåve is,

bergmynte (kung) , kantkonvall, mørk-kongslys, fil tkongslys oc;; tjæreblomst de> varme kjære, sørlige urtene i området.
Østlige arter.
Gran og moskusurt er gode eksempler på arter med en utpreget vestgrense i
Fennoskandia, likeså vannplanten pilblad.
Nordlige arter.
Egentlige fjellplanter mangler.

Nordlandsstarr som er funne t ved Agårdselva, har

her sin sørgrense i Øst- Norge.

Klokkelyng er en atlantisk art (kystplante) som vokser på Trestiki<myra og Stikkamyra.
Tegning av Sundhell .
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SYSTEMATISK PLANTELISTE
Plantelista baserer seg på fø lgende kilder:
Hardeng ( 1980):

Myrplanter fra Tres tikk myra og Vegetasjonssonerlng

bukt ved

Haugeelvas utløp i Skinnerflo (A. Pedersen medd.).
Iversen, I.J. (1983 upubl.):

Kryssliste fra området Agårdselva til Sølvstufoss med

skogsområder nord til Trestikk, samt mudderbredde i Agårdselva.
Klaveness, K.

Planteliste fra Naturstien • Klaveness har også supplert heftets
planteliste.

Korsmo (1978):

Kryssliste fra Solgårdhavna.

NIVA 1982:

Vann- og sumpplanter i Glomma.

Ryen, R.

Innsamlinger og observasjoner i perioden 1960 - 63 (upubl.).

Egne registreringer og innsamlinger av planter er benyttet.

Jan Ingar Iversen har

bestemt en del av plantene samt utartleidet en status for hver a rt.
Funnsted og innsamler/observatør er a ngitt for enkelte sjeldnere funn.
miljøkrav er utelatt da dette kan leses i vanlige florahåndbøker.
er i overensstemmelse med J. Lid ( 1979) .

Noen nynorsknavn er erstattet me d bok-

målsnavn.

Følgende symbo ler er nyttet:
s.v.
V.

uv.
sj.

F.

Artenes

De la tinske navnene

svært vanlig
vanlig
uvanlig
sjelden
forvillet , plantet

KRAKEFOTFAM.
Lusegress

Lycopodium selago

uv.

Myk kråkefot

L. clavatum

v.

Stri kråkefot

L. annotinum

V.

BRASMEGRESSFAM.
Stivt brasmegress

Isoetes lacustris

uv.

Mykt brasmegress

l. echinospora

v.
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SNELLEFAM.
Akersnelle

Equisetum arvense

s.v.

Engs ne lle

E. pratense

v.

Skogsnelle

E. sylvaticum

s.v.

Myrsnelle

E. palustris

v.

Elvesnelle

E. fluviatile
E. hyemale

v.

Einstape

Pteridium aqullinum

s.v.

Strutseving

Matteuccia struthiopteris

uv.

Bjørnekam

Blechnum spicant

sj.

Olavsskjegg

Asplenium septentrionale

uv.

Svartburl<ne

A. trichomanes

uv.

Skogburi<ne

Athyrium filix-femlna

s.v.

Skjørlek

Cys top te ris fragil is

v.

Skavgress

sj.

Valbrekke (kk)

SISSELROTFAM.

Lod.,ebre~ne

Woodsia ilvensis

uv.

Hengeving

Thelypteris phegopteris

v.

Fugletelg

Gymnocarpium dryopteris

v.

Ormetelg

Oryopteris filix-mas

s.v.

Geit telg

O. dilatata

v.

Broddtelg

O. carthusiana

v.

Sisselrot

Polypodium vulgare

s.v.

Sølvstufoss (Jil)

FURUFAM.
Pinus sylvestris

s.v.

Gran

Picea abies

s.v.

Lerk

Larix decidua

s j.

Juniperus communls

s.v.

F . Ramstad

SYPRESSFAM.
Einer
OUNKJEVLEF AM.
Bred dunk jevle

Typha la ti folla
T. angustifolia

v.

Flotgress

Sparganium augusti folium

v.

Kjempepiggknopp

S.

Smal dunkjevle

sj .

Haugeelva (NIVA)

PIGGKNCl'PFAM.
er~ctum

uv.

Calla palustris

uv.

Lemna miner

v.

MYRKONGLEFAM.
Myri<ongle
ANOMATFAM.
Andmat

Solli (JII)
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TJØNNAKSFAM.
Vanlig tjønnaks

Potamogeton natans

v.

Hjertetjønnaks

P. perfoliatus

uv.

Butt-tjønnaks

P. obtusifolius

uv.

Småtjønnaks

P. puslllus

uv.

HAVGRESSFAM.
Ruppia maritima

uv.

Triglochin palustre

uv.

Vassgro

Alisma plantago-aquatica

V.

Pi lb lad

Saglttaria sagittifolia

uv.

Småhavgress

Finstad Ø. (RL)

SAULØKFAM.
Myrsauløk
V ASSGROFAM.

Skogsnelle er en fuktighetselskende plante som inngår
Tegning av Sundhell.

sumpgranskogen.

20
GRESSFAM.
Grønn busthirse

Setaria viridis

uv.

Tak rør

Phragmites communis

s .v.

Strandrør

Phalaris arundinacea

V.

Gulaks

Anthocanthum odoratum

v.

Myskegress

Milium effusum

uv.

Timotei

Phleum pratense

s.v.

Eng reve rumpe

Alopecurux pratensis

s.v.

Knereverumpe

A. geniculatus

v.

Engkveln

Agrostis tenuis
A. stolonl f e r a

s.v.

Hundekvein

A. glgantea
A. canina

v.

Skog- rørkvein

Calamagrostis purpurea

V.

Berg -r~ rkvein

C. epige ios

uv.

Englodnegress

Holcus lanatus

Sø lllbu ri< e

Deschampsia caespitosa

'·

Smyle

o.

Krypkvein
Storkvein

flexuosa

Solli (Jll)

Va lbrekke

s.v.
uv.

s.v.
s.v.

Hestehavre

Armenatherum e latlus

uv.

Dunhavre

A. pubescens

v.

Floghavre

Avena fatua

uv.

Hengeaks

Melica ntJtans

V.

Bla topp

Molinia caerulea

V.

rundegress

DactyPs glomerata

s.v.

Storrapp

Poa remota

sj.

Eng rapp

P. pratensis

s.v.

Lund rapp

P. nemoralis

v.

Myr rapp

P. palwstris

uv.

MaM<rapp

P. t rivialis

s.v.

Tunrapp

P. annua

l.

Tunsaltgress

Puccinellia di stans

uv.

Mannasøtgress

Glyceria fluitans

v.

Kjempesøtgress

G. maxima

V.

Rødsvingel

Festuca rubra

s.v.

Sauesvlngel

F. ovina

uv.

Kje mpesvingel

F. gigantea

sj.

Engsvingel

F. pratensis

s.v.

Ra igress

Lolium perenne

v.

Bladfaks

Bromus inermis

uv.

Lodne fak s

B. ho rdeaceus

v.

Kveke

Elytrigia repens

s.v.

Hundekveke

Roegneria canina

v.

Valbrekke (KK)

Valbrekke (KK)
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STARRFAM.
Torvull

Eriophorum vaginatum

v.

Ouskull

E. angustifolium

V.

Skogsivaks

Sei rpus sylvaticus

v.

Havsivaks

F jæresivaks

s. maritimus
s. lacustris
s. tabernaemontani
s. acicularis
s. uniglumis

Sumpsivaks

s.

palustris

Myksivaks

mami Il a tLrS

V.

caespi to sus

v.

Svei tull

s.
s.
s.

Hvitmyrak

Rhynchospora alba

V.

Sjøsivaks
Pollsivaks
Nålsivaks

Bjørnesk jegg

hudsonianus

uv.
V.
V.

sj.
v.

uv.

Tvebostarr

Carex dioica

sj.

Sveltstarr

C. paucitlora

uv.

Tettstarr

C. spicata

uv.

Piggstarr

c.

pairaei

uv.

Harestarr

c.
c.

leporina

v.

Gråstarr

ca nese ens

v.

echinata

V.

Stjernestarr

c.

Langstarr

C. elongata

sj.

Slakkstarr

remota

uv.

Slåttestarr
Tuestarr
Hvass-starr

c.
c.

nigra
C. caespitosa

s.v.
v.

C. acuta

V.

Nordlandsstarr

c.
c.

aqua ti lis

uv.

piluiifera

v.
V.

Bråtestarr
Fingerstarr

c.

digitata

Gulstarr

c.
c.

tlava

uv.

oederi

v.

Bel testarr
Slirestarr

C. vaginata

uv.

Kornstarr

c.
c.

panicea

v.

pallescens

s.v.

c.
c.

magellanica

uv.

limosa

uv.

hirta

uv.

Flaskestarr

c.
c.

rostrata

v.

Sennegress

c. vesicaria

v.

Blekstarr
Frynsestarr
Dystarr
Lodnestarr

Fi nstad Ø (AP)

v.

(JII)

Solgård1. (HK)

Valbrekke (KK)
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SNFAM.
Knappsiv

Juncus conglomera tus

v.

Lyssiv

J. effusus

v.

Trådsiv

J. filiformi s

uv.

Paddesiv
Ryllsiv

J. bufonius

V.

J. articulatus

v.

Hårfrytle

Luzula pilosa

v.

Marldrytle

L. campestris

v.

Engfrytle

L. multiflora

v.

Hasselbusker gir næringssoe sialister som nøttek råke
livsbetingelser. Tegning av Sundhell.

r<ranskonvail er en sjeiden lilje som i<:an påtreffes ved naturstien.
Tegning av Sundhe!l.
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ULJEFAM.
Rome

Narthecium ossifragum

sj.

Gullstjerne

Gagea lutea

v.

Firblad

Paris quadri to lia

UY.

Maiblomst

Maianthemum

v.

bifolium

Kantkonvall

Polygonatum odoratum

Kranskonvall

P. verticillatum

sj.

Liljekonvall

Convallaria majalis

v.

Iris pseudacorus

v.

StikKam} ra ( GH.

uv.
Naturstier. ( KK)

SVEROLILJEFAM.
Sverdlilje
MARIHANOFAM.
Flekkmarihånd

Oactylomiza maculata

uv.

Vanlig nat tfiol

Platanthera bifolia

uv.

Grov nattfiol

P. chlorantha

uv.

Småtveblad

Ustera cordata

sj.

Kne rot

Goodyera repens

uv.

PILEFAM.
Svartvier

Salix nigricans

uv.

Selje

v.

rep ens

v.

Skjørpil

s.
s.
s.
s.
s.

fragilis

sj.

Istervier

S. pentandra

uv.

Osp

Populus tremula

s.v.

Myrica gale

V.

Corylus avellana

v.

Gråse lje
Ørevier
Krypvier

caprea
cinerea

uv.

au rita

v.

PORSFAM.
Pors
HASSELFAM.
Hassel
BJØRKEFAM.
Hengebjørk

Betula verrucosa

v.

Vanlig bjørk

8. pubescens

s.v.

Gråor

Alnus incana

v.

Svartor

A. giut inosa

s.v.

Quercus robur

v.

Ulmus giabra

uv.

BØKEFAM.
Sommereik
ALMEFAM.
Alm

Solli kpl.
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HAM"EFAM.
Humle

Humulus lupu lus

uv.

Urtica dioica

s.v.

NESLEFAM.
Stornesle
SYREFAM.
Høymo!

Rumex longi folius

v.

Eng syre

R. acetosa

s.v.

Små syre

R. acetosella

v.

Tungress

Polygonum aviculare

v.

Småslirekne

P. minus

uv.

Vasspepper

P. hydropipe r

uv.

Vanlig hønsegress

P. persicaria

s.v..

Grøl"!t hønsegress

P. tornentosurT'

v.

Vannslirekne

P. amphibium

v.

Vinde lslirekne

P. convolvulus

uv.

Krattsli rekne

P. dumetorum

uv.

Meldestokk

Chenopodium album

s.v.

Frø melde

C. polyspermum

uv.

MELDESTOKKFAM.

NELLIKFAM.
Flerårsknavel

Scleranthus perennis

v.

Linbendel

Spergula arvensis

V.

VårOendel

s.

Tunbendel

Spergularia ruOra

uv.
v.

morisonii

uv.

Tunarve

Sagina procumbens

Maur arve

Moehringia trinervia

uv.

SkogstjerneOiom

Stellaria nemorum

V.

Vassarve

S. media

s.v.

Myrstjerneblom

s.
s.
s.
s.

palustris

sj.

graminea

s.v.

Gresstjerneblom
Rustjerneblom
Bekkestjerneb lom

longifo li a

uv.

alsine

uv.

Storarve

Cerastium arvense

uv.

Vanlig arve

fontanum

v.

Vårarve

c.
c.

semldecandrum

V.

Tjæreblomst

Vlscaria vulgaris

s.v.

Hanekam

Lychnis flos-cuculi

v.

Rød jonsokblom

Melandrium rubrum

s.v.

Hvit jonsokOiom

M. album

uv.

Engsmelle

Silene vulgaris

v.

Småsmelle

s.

Engnellik

Dlanthus del to ides

rupestris

v.
uv.

Agåroselva (JII)

Solli (KK)
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NØK KEROSEFA M.
Stor nøkkerose

Nymphaea alba

u·1.

Gul nøkkerose

Nuphar lutea

uv.

Ceratophyllum demersum

v.

HORNBLOMFAM.
Hornblad
SOLEIEFAM.
Soleiehov

Caltha palustris

V.

Ballblom

Trollius europaeus

V.

Trollbær

Actaea spicata

uv.

Musehale

Myosurus mini mus

uv.

Grøftesoleie

Ranunculus flammula

s.v.

Ev jesoleie

R. reptans

uv.

Nyresoleie

R. auricomus

v.

Engsoleie

R. acris

s .v.

Krypsoleie

R. repens

s.v.

Tiggersoleie

R. sceleratus

uv.
s.v.

Vårkål

R. ficaria

Stor vannsoleie

R. peltatus

V.

Blåveis

Hepatica nobilis

uv.

Hvitveis

Anemone nemorosa

V.

Gul frøstjerne

Thalictrum flavum

uv.

Svaleurt

01elidonium majus

Vanlig lerkespore

Corydalis intermedia

uv.
sj. Sølvstu (J!I)

Jordrøyk

Fumaria officinalis

v.

VALMUEFAM .

KORSBLOMSTFAM.
Sy lb lad

Subularia aquatica

uv.

Pengeurt

Thlaspl arvense

v.

V årpengeurt

T. alpestre

v.

Gjetertaske

Capsella bursa-pastoris

s.v.

Hvitdodre

Berteroa incana

uv.

Lodnerublom

Draba incana

uv.
v.

Vårrublom

Erophila verna

Russekål

Bunias orientalis

uv.

Akerreddik

Raphanus raphanistrum

V.

uv.

Løk urt

Alliarla petiolata

Vei sennep

Sisymtlrium officinale

uv.

Akerkål

Brassica rapa

V.

Vinterkarse

Barbaria vulgaris

s.v.

Stakekarse

B. stricta

V.

Brønnkarse

Rorippa palustris

V.

Ryen (RR)
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v.

Engkarse

Cardamine pratensis

Bekkekarse

C. amara

uv.

V~rskrinnblom

Arabidopsis thaliana

v.

Bergskrinneblom

Arabis hirsuta

uv.

Tårnurt

Turritis glabra

uv.

Akergull

Erysimum cheiranthoides

Dag fiol

Hesperis matronalis

v.
v. F.

Krattfiol vokser

rasmarkene ved Valbrekke.

Tegning av Sundhell .
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BERGKNAPPFAM.
Firling

Crassu la aquatic a

5r.1Ci'bukk

Seclum maximum

sj .
V.

1-'vi t bergknapp

5. album

V.

Sitte r bergk napp

5. acre

v.

Sm ~ergknapp

s.

uv.

annuum

SILDREFAM.
f'.'y res i l dre

Saxifraga granulata

v.

Vanlig maigull

01rysosplenium alternifolium

uv.

Stikkelsbær

Ribes uva-crispa

uv.

Rips

R. rubrum

uv .

Hegg

Prunus padus

v.

Sotki rsebær

P. avium

uv.

Kirsebær

P. cerasus

v.

ROS!::FAM.

S!~etorn

P. spinosa

uv.

Soirea

Spiraea sa li ei fe lia

sj. F.
uv.

CNer~mispeJ

Cotoneaster integerrimus

Villeple (apal)

Malus sylvestris

uv.

Rogn

Sorbus aucuparia

s.v.

lv.oite

Rubus chamaemorus

V.

Teiecær

R. saxatilis

v.

Brin;;ebær

R. idaeus

s.v.

Skog-bjørnebær

R. nessensis

uv.

Mark jordbær

Fragaria vesca

V.

Myrhatt

Comarum palustre

v.

Gt!semure

Potentilla anserina

s.v.

Sølvmure

P. argentea

V.

Tepperot

P. erecta

s.v.

Enghumleb lomst

Geum rivale

s.v.

Kratthumleblomst

G. urbanum

V.

Mjødurt

Filipendula ulmaria

s.v.

Beitemarikåpe

Alchemilla monticola

v.

Glattmarik~e

A. glabra

V.

Skarmarikåpe

A. wichu rae

V.

Akermåne

Agrimonia eupatoria

s j.

Nype

Rosa sp.

V.

ERTEFAM.
Hage lupin

lupinus polyphy Il us

v. F.

Sneg lebelg

Medicago lupulina

s.v.

Ryen (RR)
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Legesteinkløver

Melilotus officinalis

v.

Hvit steinkløver

M. alba

v.

Gullkløver

Trifolium aureum

sj.

Solli (RL)
Solli (Jll)

Brunkløver

T. spadiceum

sj.

Hvitkløver

T. repens

s.v.
s.v.

Alsikekløver

T. hybridum

Rødkløver

T. pratense

s.v.

Skogkløver

T. medium

V.

Harekløver

T. arvense
An thy !lis "JL;Ineraria

uv.

Rundbelg

uv.

Tiriltunge

Lotus corniculatus

v.

Firfrøvikke

Vie ia tetrasperma

uv.

Skogvikke

V. sylvatica

uv.

Fuglevikke

V. cracca

s.v.

Gjerdevikke

V. sepium

V.

Knollerteknapp

Lathyrus montanus

v.

V årerteknapp

L vernus

Gul skolm

L

pratensis

sj.

(Jll)

v.

GJØKESYR.EFAM.
Gjøkesyre

Oxalis acetose!la

s.v.

STORKENEBBFAM.
Blodstorkenebb

Geranium sanuineum

uv.

Skogs torkenebb

G. sylvaticum

v.

Stankstorkenebb

G. robertianum

V.

Tranehals

Erodium cicutarium

uv.

Polygala vulgaris

uv.

Euphorbia helioscopia

v.

Dikevasshår

Callitriche stagnalis

uv.

Småvasshår

C. palustris

uv.

Klovasshår

C. hamulata

uv.

Acer platanoides

v.

Aescu lus hippocastanum

uv.

BLAFJÆRFAM.
Storblåfjær
VORTEMELKFAM.
Akervortemelk
VASSHARFAM.

LØNNEFAM.
Spisslønn
HESTEKASTANJEFAM.
Hestekastanje

Agårdselva (NIVA)
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SPRINGFRØFAM.
lmpatiens no li -tangere

uv.

Rhamnus frangula

v.

Tilia cordata

uv.

Firkantperikum

Hypericum maculatum

v.

Prikkperikum

H. pe rforatum

uv.

Elatine t riandra

uv.

Agårdselva (NNA)

E. hydropiper

uv.

Finstad Ø. (AP)

Spring frø
TROLLHEGGFAM.
Trollhegg
LINDEFAM.
Lind
PERIKUMFAM.

EVJEBLOMSTFAM.
Trefelt evjeblom
Korsevjeblom

Dikesoldogg e r en insektsfangende, relativt sjelden plante som vokser på Trestikkmyra.
Tegning av Sunohell.
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SOLDOGGFAM.
Rundsoldogg

Drosera rotundi lo lia

uv.

Smalsoldogg

O. anglica

uv.

Dikesoldogg

O. intermedia

sj.

Trestikkmyra

FIOLFAM.
Stemorsblomst

Viola tricolor

s.v.

Ake rste morsblomst

V. arvensis

V.

Kratt fiol

V. mirabilis

sj.

Myr fiol

V. palustris

V.

Stor myrfiol

V. epipsila

uv.

Skog fiol

V. riviniana

V.

Eng fiol

V. canina

v.

U fiol

V. montana

s).

Valbrekke (KK)
Isebakke (Jll)

ValbrekkeSølvstu

(Kr<)

k A TTEHALEFAM.
Kat t ehale

Lythrum salicari a

v.

M.JØKEFAM.
Geitrams

Olamaenerion angusti folium

s.v.

Krattmjølke

Epilobium montanum

v.

Bergmjølke

E. collinum

uv.

Anerikamjølke

E. adenocaulon

V.

Myrmjølke

E. palustre

uv.

Trollurt

Circaea alpina

uv.

Myriophyllum alterniflorum

v.

Cornus suecica

uv.

TUSENBLADFAM.
Tusenblad
KORNELLFAM.
Skrubbær
SKJERMPLANTEFA M.
Hundekjeks

Anthriscus sylvestris

s.v .

Selsnepe

Cicuta virosa

uv.

Kerve

Carum carvi

V.

Gjeldkarve

Pimpinella saxifraga

V.

Hundepersi Ile

Aethusa cynapium

sj.

Sløke

Angelica sylvestris

v.

Melkerot

Peucedanum palustre

V.

Vanlig bjørnekjeks

Heracleum sibiricum

v.

Legevintergrønn

Pyrola rotundifolia

uv.

Nikkevintergrønn

Orthilla secunda

uv.

Sollielva (JII)

Ryen v/Visterflo

V INTERGRØNNF AM.
Naturstien (KK}

(RR)
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LYNGFAM.
Hvitlyng

Androme da polifolia

Mei bær

Arctostaphylos uva-ursi

Klci<kelyng

Erica tetralix

uv.

R:=sslyng

Calluna vu lgaris

s.v.

Ul.

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

s.v.

Blokk ebær

V. uliginosv:n

V.

Blåbær

V. myrt illus

s.v.

Tranebær

Oxycoccus quadripetalus

V.

KREKLINGF AM.
Krekling

Empet:-urn r.igrum

uv.

NØKLEBLOMSTFAI-1.
Marinøk leblom

Primul a veiis

uv.

F redløs

Lysimachia vulgaris

v.

Gull dusk

L. th yrsi flora

uv.

9<ogstjerne

Trientalis eurcpaea

s.v.

Menyanthes trifoliata

uv.

BUKKEBLADFAM.
Bukkeblad
OLJETREFAM.
Ask
Syrin

Fraxir.us exce lsior
Syrir~a

vulgaris

u; .
sj. F.

VfNDELFAM.
Akervindel

Convolvulus arvensis

uv.

Strandvindel

Calystegia sepium

v.

Nesle-snyltetråd

Cuscuta europea

sj.

K rumhals

Anchusa arvensis

V.

Engforglemmegei

Myosotis scorpioides

uv.

Dike forglemmegei

M. caespitosa

uv.

Akerforglemmegei

M. arvens is

V.

Bakkefo rg lemmegei

M. ramosissima

uv.

Ryen (KK)

Dverg forglemm egei

M. stric ta

uv.

Ryen (KK)

Drmehode

Echium vulgare

sj.

Jonsokkoll

Ajuga pyramidalis

V.

Sk joldbærer

Scutellaria galericulata

uv.

Korsknapp

Glechoma hederacea

v.

Ringsrød (KK)

RUBLADFAM.

LEPPEBLOMS TFAM.

Børstad (KK)
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Blåkoll

Prunella vulgaris

Gul då

Ga!eopsis speciosa

Hvassdå

G. tetrahi t

V.

Vrang då

G. bifida

v.

Rødtve tann

Lamium purpureum

v.

Skogsvinerot

Stachys sylvatica

uv.

Akersvinerot

S. pa!ustris

V.

Bergmynte {Kung}

Origanum vu!gare

uv.

Klourt

Lycopus europaeus

uv.

Akermynte

Mentha arvensis

uv.

v.

v.

Solli, Valbrekke
{RR, KK}

SØTV!ERFAM.
Slyngsøtvier

So!anum dulcamara

uv.

Bulmeurt

Hyoscyamus niger

sj. F.

Fi I tk ongs lys

Verbascum thapsus

uv.

Mørkkongslys

V. nigrum

uv.
v.

Ryen {RR)

MASKEBLOMSTFAM.

Tor sl< emunn

Unaria vulgaris

Brunrot

Scrophu!arla nodosa

Y.

Evjebrodd

Limosella aquatica

sj.

Storveronika

Veronica Jongi folia

sj.

Glattveronika

V. serpyllifolia

V.

v.

Tvesk jeggveronik a

V. chamaedrys

!...egeveronika

V

Akerveronika

V. agres tis

uv.

Revebjelle

Digitalis purpurea

sj. F.

Stormarim jelle

Me lampyrum pratense

s.v.

Småmarimjelle

M. sylvaticum

v.

Vanlig øyentrøst

Euphrasia stricta

V.

Akerrødtopp

Odontites verna

uv.

Småengkall

Rhinanthus

v.

Vanlig myrklegg

Pedicularis palustris

Kystmyrklegg

officinalis

minor

P. sylvatica

Valbrekke-Homlia

v.

uv.
sj.

{JII)

BLÆREROTF AM.
Storblærerot

Utricularia vulgaris

V.

Gytjeblærerot

U. intermedia

uv.

Groblad

Plantago major

s.v.

Dunkjempe

P. media

uv.

Smalkjempe

P. lanceolata

v.

KJEM'EFAM.

Sollielva {NJV A)
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MAUREFAM.
Klengemaure

Galium apa ri ne

Sumpmaure

8. uliginosum

V.

Myrmaure

G. palustre

V.

'·

Hvit mau re

G. bo reale

v.

Gulmaure

G. verum

v.

Stormaure

G. mollugo

uv.

Adoxa moscha tellina

s j.

MOSKUSURTFAM.
Moskusurt

Tømmeli<analen (KK)

KAPRIFOLFAM.
Linnea

Linnaea borealis

uv.

Vivendel

Lonicera periclymer...rm

sj.

Rødhyll

Sambucus racemosa

uv.

Korsved

Viburnum opulus

uv.

Ryen (RR)

V ENDELROTFAM.
Vendelrot

Valeriana sambuci fe lia

s.v.

KAROEBORREFAM.
Bl åk napp

Succisa pra tensi s

V.

Rødknapp

Knautla arvensls

uv.

KLOKKEFAM.
Toppk lokke

Campanula glomerata

s j. F.

Ugressk lokke

C. rapunculoides

v.

Nesleklokke

C. trachelium

s j.

Fageli<lokke

C. persici folia

uv.

e!~ lokke

c. rotundi folia
c. patula

s.v.

Gull ris

Solidago virgaurea

v.

Kanadagullris

S. canadensis

v.

Tusenfryd

Bellis perennis

sj. F.

Bakkestjerne

Erigeron acer

uv.

Katte fot

Ant enna ria dioica

V.

v.

Engklokke

sj.

K URVPL ANTEFAM.

Skoggråurt

Gnaphalium sylvaticum

Akergråur t

G. uliginosum

uv.

Flikbrø nsle

Bi dens t riparti ta

V.

Grøtet (KK)
Solli (Jil)

Solli (Jil)
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KURVPLANTEFAM. forts.
Hvit gåseblom

Anthemis arvensis

sj.

Ryllik

Alchillea millefolium

s.v.

Nyseryllik

A. ptarmica
Matricaria inodora

s .v.
v.

Balderbrå

Ryen (RR)

v.

Tunbalderbrå

M. matricarioides

Reinfann

01rysanthemum vulgare

v.

Prestekrage

C. leucanthemum

v.

Burot

Artemisia vulgaris

s.v.

Hestehov

Tussilago far fara

v.

Akersvineblom

Senecio vulgaris

v.

Bergsvineblom

S. sylvaticus

uv.

Klistersvineblom

S. viscosus

uv.

Landøyda

S. jacobaea

uv.

Smftlorre

Arctium minus

v.

Krusetistel

Carduus crispus

uv.

Vei tistel

Clrsium vulgare

V.

Myrtistel

C. palustre

v.

Hvi tbladtistel

C. heterophyllum

sj.

Akertistel

C. arvense

s.v.

Vanlig knoppurt

Centaurea jacea

v.

H2rem2t

Lapsana communls

v.

Flekkgrisøre

Hypochoeris maculata

uv.

Fø lb lom

Leontodon au tumnalis

s.v.

Geiteskjegg

Tragopogon pratensis

Takhaukeskjegg

Crepis tectorum

uv.
uv.

Akerdylle

Sonchus arvensis

s.v.

Haredylle

S. oleraceus

v.

Stivdylle

S. asper

uv.

Skogsalat

Lactuca muralis

V.

Ugressløvetann

Taraxacum cordatum

v.

Løvetann

Taraxacum sp.

v.

Hårsveve

Hieracium pilosella

V.

Skogsveve

H. sylvaticum

V.

Sk jermsveve

H. umbellatum

V.

Sveve

Hieracium sp.

v.

Sølvs tu foss

Sølvstu (KK)
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VIRVELLØSE DYR l FERSKVANN
Forekomsten av områdets virvelløse dyr er svært dårlig k jent.
Fra Vestvannet og Mingevannet er det Imidlertid foretatt en innsamling av virvelløse dyr ved roteprever l strandsonen (Borgstrem et al. 1974).

Herfra er bl.a.

istidsreliktene

Andre planktoniske

Mysis relicta og Pallasea quadrispinosa påvist.

krepsdyr som er fanget er JO arter vannlopper, 3 arter hoppekreps og 2 arter
hjuldyr.
Eneste omfattende undersøkelse av virvelløse dyr ble foretatt av Raastad ( 1975),
idet tuneflua og nærstående arter er grundig registrert.

Forekomsten av disse i

området kan leses i tabell l.
Tab. l

Forekomst av ulike typer knott fra lokali teter i området.
(Masatjern og Tjennertjern ligger like utenfor).
)>U">

.,.. o"'
~
<lJ
a.:::.

<lJ

"'"'< "'::J~

"'
Proslmulium hirtipes

X

Eusimulium latipes - gr.
E. latipes

X

E. cur,ans

X

X

X

X

X

X

-"

X

X

X

E. bicarne

X

E. aureum
E. si !vestre

X

Simulium equinum

X

S. o rna turn - gr.

X

X

S. omatum
S. erythrocephalum

X

X

X

X

X

X

X

S. argyreatum

X

S. tumulosum

X

X

S. t runcatum (Tuneflue)

X

X

S. sublacustre

X

X

X

X

X

S. ni ti di frans
S. frigidum
S. paramarsi tans

X

X

X

X

X

X
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TUNEFLUA
Tuneflua, Simulium truncatum, har sitt hovedklekkested like nord for Valbrekke
Agårdselva.

Her ble det funnet en individtetthet på 352 000 pr. m• 4/7-1970.

Pga. knottlarvenes økologiske krav til fast steinbunn og rasktstrømmende vann
(optimalbetlngelser BO - 120 cm/sl er utklekkingsstedet i elven begrenset til
50 x 200 m (Raastad 1975).
Man skjønner godt at slike mengder kunne danne store svermer og forårsake masseopptreden rundt i distriktet.
del av 1970-tallet.

Tuneflua va r en stor plage under 1960-tallet og første

l dag er det ikke lenger noe problem et ter at lavere vannstand

er gjennomført under larveperioden

slik at disse dør og totalbestanden har blitt

kraftig redusert.

~ ··
Larve, pupper og imago (voksen t individ) av knott.
larve og imago etter Enge!hardt ( 1973).

Puppetegning av T.B. Iversen,
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DYRE GEOGRAFI
Hver enkelt dyreart har et bestemt område hvor den yngler.
utbredelsesområde.

Dette kalles artens

Arter med sammenfallende utbredelsesområder sies å tilhøre

samme faunaelement.
Området rundt Agårdselva har arter som hører til flere forskjellige faunaelementer.
Oyregeografisk ligger området på grensen mellom "den sørøst-norske skogregion"
og "den sørøst-norske kystregion" (Oslofjord-regionen) (Schei 1973).
E tter Løppenthin ( 196 7) kan de skandinaviske fugleartene grupperes etter mulige
eller sannsynlige spredningssentra , som artene senere har spredt seg utfra til nye
geografiske hekkeområder.

(For enkelte arter kan grupperingen diskuteres).

spredningen har skjedd gradvis over mange år.

Denne

De fuglene vi finner rundt Agårdselva

har stort sett blitt rekruttert fra populasjoner i nærområdene. På grunnlag av disse
data kan man stille opp en dyregeografisk og økologisk gruppering av Agårdselvaområdets hekkefugler:
De arktiske områder
a)

Den høyarktiske sone omfatter områder lengst nord samt fjellområdenes
høyalpine sone.

Kun sandlo som er observert på trekket, har sin opprir.nelse

herfra.
b)

Den lavarktiske sone ligger sør for den høyarktiske. Herfra kommer smålom
som hekket i Skogtjern på 1950-tallet.

Dette er den sørligste kjente hekke-

lokalitet i Østfold, men oen har nok hekket lenger sør også, f.eks. i Idd (GH medd.).
Smålom er et nordlig faunaelement som har sin sørgrense på Østlandet i myrtjern i Rømskog og Trøgstad.
Den høyboreale provins
a)

Fra den s•Jbarktiske sor.e (skogstuncra) kommer krikkand, rødvingetrost, og løvsanger.

b)

Artene i de europeiske barskogsområder er utpreget vestlige.

Hekkefugler som

storfugl, gransanger, svartmels, toppmeis og grønnsisik har sin opprinnelse herfra.
c)

Artene i den sibirske taigasone har sitt vesentligste hekkeområde lenger øst.
Jerpe, skogsnipe, perleugle, svartspett, gråtrost, granmeis og nøttekråke er
typiske øs tlige faunaelementer •

Løvskogområder
a)

Den mellomboreale provins omfatter det naturlige europeiske løvskogsområdeL
Flertallet av områdets hekkefugler har sitt utspring herfra: Vepsevåk, hønsehauk,
spurvehauk, rugde , rlngdue, skogdue, kattugle, grønnspett, flaggspett, dvergspett,

38
vendehals, :repiplerke, gjerdesmett, jerr.spurv, måltrost, sv3rttrcst, r.atterc;al,
rødstrupe, .11yrsanger, rørsanger, gulsanger, hagesanger, 'llunk, molter, grå fluesnapper, Sllarthvi t fluesnapper, stjertmeis, kjøttmeis, blåmeis, løvmeis, soenmeis,
trek:yper, grønnfink , bokfirk eg nøtteskrike.

Flere av :lisse arte:-e er sørlige

faunaelemerter hvorav nattergal, myrsenger og rørsarger er reiatbt nye !nnvandrere til '\Jorge.
b)

Den 'llanchuriSke orcvins omfatter de østasiatiske lev- eg ~lancir.gss'<cgs
områdene.

eneste nekkefugl i området er spurvug!a.

spett eg cvergfluesnaoper observert.

l tillegg er båC:e gd-

Disse tre ertene er østlige

Svartspett er et østlig faunaelement og en av karakterartene
Sølvstuioss-traktene.

Tegning av Tor Arne Hauer.

feun?_e~lement~.

gammel skog ved
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S teppeområdene
a)

Den sydboreale provins omfatter deler av Middelhavsområdet.

Arter som ~ro li g

hekker e ller har hekket rundt Agårdselva er musvåk, gjøk, nattravn, treleri<e,
tornsar>ger, hortulan, stillits og tornirisk.
b)

Det sari'T'atiske område omfatter det vidstrakte lavlandet i Sydøst-E:uropa og
det sørlige Sovjetunionen.

Herfra kommer følgende arter:

fis.<~rn,

Gråhegre,

rapphøne, vannrikse, åkerrikse, sivhøne, vipe, rødstitk, sanglerke, linerle, tor-Skate,
gu lspurv, pilflnk, stær og skjære.
c)

Det sibirske stepoeområde omfatter de næringsrike innsjøene i Vest-Sibir.
Orrfugl er eneste art uten tilknytning til vann.

Våtmarksfuglene er knops,are,

stokkand, sothøne, enkeltbekkasin, sivspurv og rosenfink.
De eremiske områder (busksteppe og ørken)
a)

Oen iranske provins omfatter busksteppelandet fra Tyrkia til Iran.
gråspurv stammer herfra.

V år ·; a:--:;ge

I de senere år har også tyrkerdua vist ekspans:cr>

hekker i oag i de nærmeste oyene og tettstedene .

::~g

Den eksotiske hærfug!:" er

notert e n gang i området og er nærmest b li tt årviss i Østfold.
b)

Clen :'T'Onoolske orovins omfctter det sentralasiatiske høysteooeland.
'<ammer nerfra.

Det samme g jør avosetten sorr> er blitt observert

Gravanda
~o

gart;er :

cm rådet.
Fjellområdene
Vandrefa lk, :åmseiler, låvesvale , taksvale, vintererle og fossekall er typiske

re:~=

sentanter -rec opprinnelse fra høyf jellsområder i C::uropa og .C..sia.
Havområdene
Omfatter 'T'arine fugler (sjøfugler) som finner sin føde f:å havet, og som ruger
ved kysten.
a)

Arktiske sjøfugler.

Gråmåke hekker ikke l området, men er blitt observert.

b)

Boreale sjøfugler inklude rer arter som hører eller har hørt hjemme i
Atlanterhavets nordlige områder.
svartbak er observert.

Fiskemåke kommer herfra.

Sildemåke og
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Fra langt tilbake i tiden har Agårdselva vært kjent som en lakseførende elv.

Gamle

fangstoversikter viser at det årlig ble tatt mye laks i elva rundt århundreskiftet.
I 1918 ble det eksempelvis tatt 2906 kg laks og en natt samme år 300 kg ved Solli
(Borregaard).
Et omfattende .kultiveringsarbeid blir foretatt av Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA) .

l 1959 ble laksetr;;ppa ved Sølvstufoss ferdig .

Sammen

rr:ed laksetrappa forbi Sarpefossen er den lakseførende delen av Glomma forlenget
og tiltakene har økt lakseproduksjonen.
AJ blir fanget for eksport i Visterfloomr~det.
Jekingen.

bestander og stor variasjon av ulike arter.
g~r

Noe g jedde blir skutt under vår-

Karpefisk blir ikke fanget fcr ekonomisk utnyttelse, selv om det er store

i strykene av Agårdselva.

Oet gjeveste er do\; lakse fisket som fore-

I sesongen fi skes det i hver kulp fra "Raset" til

"Muren" ved Solli bruk.

Mort er en vanlig karpeiisk

sti!leflytende vann.

Arten har ir.r.vandret østfra.

Tegning av Sundhell.

Innvandring.

;zlrreten var en av de første innvandrerne til området.

saltvann vestfra etter istiden.

Oen kom fra

Senere fulgte "Femundsjøfiskene" sik, abbor, lake,

gjedde og harr gjennom fersk- og brakkvann øst- og sydfra.

"Mjøsa-Storsjøfiskene"

mort, brasme, krøkle, !aue, gullbus t og vederbuk innvandret østfra til Mjøsatraktene
for omkring 8 500 år siden og har senere spredt seg sørover langs Glomma.
varmekjære "

~~lieren

- Smaalensfiskene" kom for ca. 6 500 år siden.

flire, gjørs, stam og sørv.

De

Til disse hører
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En systematisk oYersik t oYer påYiste fiskearter baserer seg på fiske med åleruser
i Visterflo, Skinnerflo og VestYannet Yed Jan Ingar Jyersen.

Videre er prøYefiske

i MingeYann og VestYannet 26-27/9-73 og månedlige garnfangster i MingeYann i 1972
lagt til grunn (Borgstrøm et al. 1971<).
Systematikken følger 01ristiansen ( 1976).

PAVISTE FISKEARTER
KJEVELØSE FISKER (AGNATHA)
Niøyer (Hyperoartia)
Elveniøye ( Lampetra fluvia ti lis)

LNanlig

BENFJSKER (OSTEICHTHYES)
Silde- og laksefisker (lsospondyli)
Laks (Salme salar)

Ikke uvanlig

Ørret (S. trutta)

Vanligere før

Sik ( Coregonus lavaretus)

Mingevannet

Harr ( Thymallus thymallus)

Mulig utgått

Krøkle (Osmerus eperlanus)

Få fuM Vestvannet/MingevarJl

Gjedde (Esox lcc!us)

Rikelig

Mal!e- og karpefisker (Ostariophysi)
Mort (Ruti lus rutilus)

Rikelig

Gullbust ( Leuciscus leuciscus)

Få funn Vestvannet/Mingevann

Stam (L. cephalus)

LNanlig

Vederbuk (L. ious)

Rikelig

Sørv ( Scardinius erythrophtalmus)

Rikelig

Laue ( Albumus albu mus)

Rikelig

Flire (Bli c ca bjoerkna)

Rikelig

Brasme ( Abramis brama)

Rikelig

Ale fisker ( Apodes)
AJ (Anguilla anguilla)

Rikelig

Torskefisker (Anacanthini)
Lake (Lata lata)

Uvanlig
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Piogfinnefisker (Percomorphi)
Abbor (Perca fluviatilis)

Rikelig

Gjørs (S tizostedion luci operca)

Rikelig

Hork (Acerina cernua)

Rikelig

Ulkefisker ( Scleroparei )
Steinsmett (Cottus poeci l opus)

Få funn

Flyndrefisker ( Heter osomata)
Skrubbe (Piatichthys flesus)

Få funn

l tillegg er hybridene mort x brasme og mort x sørv påvist.

Is fugl er observert

området.

Tegning av P. Bugge.
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AMFIBIER
Stor salamander ( Triturvs cristatus)

l to små tjern ved Ryen ( RR).

Uten salamander ( T. vulgaris)

Småtjern ved Ryen.
Solgårdshavna.

Padde

Cllservert i områdeL.

(Bufe bufe)

Vanlig frosk (Rana temporaria)

Vanlig fros.<.

Tjem ved

Vanlig i hele området.

Tegning av Hermod Karlsen.

KRYPDYR
Stålorm ( Anguis fragilis)

Observeres vanlig på sandveier
området . .

Firfisle (Lacerta vivipara)

Fåtallig og spredt. Mest vanlig
på vestsiden av Agårdselva.
Spredte observasjoner fra Ryen
vesentlig på 60 -tallet (RR).

Buorm (Natrix natrix)

Vanlig i den fuktige svartorsumpskogen ved Solli. OJservert på
Valbrekkeåsen høsten 1982.

H•Jggorrn (Viperc berus)

Vanlig på solrike, steinete steder
i området. Svarte varianter av
arten er registrert langs Visterflo
(RR).
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Hekkebestanden er rik og variert.

Omkring 100 arter er registrert som hekke -

fugler.
Pr.

1/2~4

er 160 ulike arter registrert, hvorav enkelte s jeldenheter.

Disse er god-

kjent av den lokale Rapport- og Sjeldenhetskomi te i Øs tfold (LRSK).
noe mindre vekt på trekkfugl tell inger.

Det e r lagt

Man kan regne med at spesiel t flere ender

og vaderfuglarte r trekker langs elvesystemet.

Fra raste- og beitep lassene ved

Skinnerflo er mer inngående tellinger foretatt.

Eksempelvis er 25 ulike vaderfugl-

arter og 22 ulike andefuglarter observert i Skinnerflo ( Stenmark 1983).
Fug!elista er forholdsvis fy ldig takket være opplysninger fr a en rekke fu gleinteresserte
personer.

Alle observatører e r nevnt på side 6 2 med respektive initialer i teksten.

Systematikken følger Ree ( 1981 ).
OVERSIKT OVER PAV!STE FLGLEARTER
LOMMER (GAV!IFORMES)
Smålom (Gavia stellata).

Hekket t idligere

Skogtjern til 1950 - tallet (GH).

Biot open er idag ødelagt e tter senkingen.
LAPPEDYKKERE (PODICIPED!FORMES)
Toppdykker (Podiceps cristatus).
Ingen hekking

l individ !2/7-79 ( JII).

I par 1981 ( RR).

påvist.

STORKEFUGLER ( C!CON!!FORMES)
Gråhegre (Ardea cinerea).

Observeres langsmed hele vassdrage t fr a april til oktober.

Hekkekoloni noe vest for området.
ANDEFUGLER (ANSER!FORMES)
. K~-~psv~!:'~

(Cygnus olor). l par hekket i 1975 uten å få fram unger (RR) .

på trekket vår og høst.

Sangsvane (Cygnus cygnus).
l 0/1 1-76 (J!I).

Sees

Raster i mindre antall.
Sees på trekket vår og høst.

8 individer i Sollielva

7 Individer v/Kollerød 9{3 og 12 /3 samt l individ v/Soll! 12/3-82.

4 individer i Solllelva 18/10 var tidligste høstobserva sjon i 1983 ( RR).
Sædgås (Anser fabalis) . 7 individer på Ryen august/september 1981 (RR).
En observasjon av 7 individer ved Finstad Ø. vinte ren 83/84 (GS).
Grågås (Anser anser) . Sees på trekke t vår og høst.

l individ 10/1 1-76 (J!l).

Canad'!!:J.å.~ ( Branta canadensis) .

1979 og 1980 uten at hekking

ble registrert.

Tilhold langs elva

3 individer observert i 1982 (JII).
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~Eavand

(Tadorna tadoma).

l voksen med 4 unger 8/7-78 i Sollielva (Jf!).

6 individer observert i mai -SJ (RR).

lnnlandshekklng er uvanlig, men også

kjent fra Vansjø.
§ru.n._nakk~

( Anas penelope).

tjem (RR).

Mulig hekkefugl.

l Individ 2/8-BI samme sted.

Krikkand (Anas crecca).

Mulig rugefugl i Svarttjern og Skogtjern. Par observert

i Sollielva en rekke ganger i mal (RR).
?~okkand

l Individ medio mai 1983 i Skog-

Noen små flokker notert fra høst trekket.

(Anas platyrhyncho;).

Sees i lite antall vår og høst.

Hekker fåtallig l området.

Voksen med 7 unger i juli 1983 (RR).

2 par l Soilielva i 1977.

Overvintrer l lite antall.

3 individer ved

Sølvstu li/I-B2 og 8 individer ved Solli 12/12-B3.
Taffeland (Aythya ferina).

Et tilfeldig individ trakk over området 28/5-Sl.

.!~.9

3 individer l Sollielva april 1978 (JII).

(Aythya fuligula).

§EOFgand (Aythya marila).

Cbservert på trekket (RR).

Laksand er blant de ·tanligste endene

elva vår og høst.

Tegning av ?. Bugge.
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~~'ld

(·Melanitta nigra). l Individ observert senhøstes 1977 (Jll).
observert våren 1980 ved Solli (JJ) .

l hann

.K~!!:!~E.

(Bucepha!a clangula). Hekking er ikke kjent fra området. Raster langs
vassdraget i småflokker på trekket vår og høst. Overvintrer i lite antall.
15 individer observert 3/l-84.

~land

(Mergus serrator). Observert i lite antall på vårtrekket. Mest april 1978
med Il individer i råker i vårløsningen (Jll). 3 individer ved lsebakke 16/4-81 (MV).

~

våren;

(Mergus merganser). Alminnelig på trekket. Storste antall rastende på
22 individer 18/3-82 og ca. 30 individer april -83 og på høsten; 60 individer.

'"lAUKEFl.-GLER (ACCIPITRIFORMES)
Vepsev8< (Pernis apivorus).

Hekker år om annet.

Hekket i nærheten av Ryen på

50 - tai!et (RR) og ved Valbrekke i 1971 (OR, lA).
liv og forveksles lett med musvåk.
Sivhaui< ; Circus aeruginosus).
Sollielva og på Ryen (RR).

Arten fører et stillferdig

Enkeltindivi der ticlligere skutt på trekket (RR).

l hunn

~ervert

regelmi!ssig gjennom mai !983 i

Mangel på tilstreKkelig store tak rørskoger utelukke r

hekkemuligheter i dette området.
Myrhauk (Circus cyaneus) .

l hann observert på vårtrekket i 1981 (RR, K.K).

Hønsenauk (Accip iter gentilis).

Hekker trolig årlig med l - 2 par i barskogstraktene.

Kjente hekkefunn fra Sølvstu på 60 - tallet, Skauge 1973', Rabben 1980 og et reir
1983.

Observeres hele året, oftest på høsten.

~rvehau!< (Accipiter nisus).

Musvåk (Buteo buteo).

Vanligste rovfugl i området.

Flere par hekker årlig.

Minst l par hekker årlig i barskog vest for Agårdselva.

Minst 2 par i 1983.
F jellvåk (Buteo lagopus).

Observeres sjeldent p <!l trekket.

~ (Pandion haliaetus).

l individ l /5-81.

2 - 3 individer fisker regelmessig l vassdraget.

Minst 2 par hekker like utenfor om rådet.

FALKEFUGLER (FALCONIFORMES)
~ (Falco tinnunculus).

trekke t ( RR).

Hekker ikke

området.

Ikke ualmi nnelig på vår-
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Dverg falk ( Falco columbariu s ) •

Enkeltindivider observert på vårtreKket

apri l på

Ryen (RR).
Vandrefalk (Falco peregrinus).

l dag utryddet fra området som hekkefugl.

tidligere fram til siste halvdel av 1950 - tallet (KK).

tyder på at arten tidligere har vært en av karakterartene for området.

Vepsevåk er en uregelmessig hekkefugl i området.

Tegning av

P.

BLgge.

HØNSEFUGLER (GALLIFORMES)
Jerpe (Bonasa bonasia).

Sjelden i området.

observasjon fra Sø lvstufoss (KK).

Noe vanligere nord for området mot Jerpeåsen - traktene.

Endel skult i Møreklo

på h3sten (KK).
Orrfugl_ ( Tetrao tetrix).

Fåtallig hekkefugl.

Orrfuglleik på el myr vest for

Agårdselva i 1971 og 72 (ØA).
Storiugl ( Tetrao urogallus).
i 1983 (RR).

Sjelden i området.

Hekket

Stedsn<;vn som Falkåsen

l ungekull i Stikkaåsentraktene

Vanligere nordover mot Storleiken og Kjerringåsen.
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Rapphøne {Perdix perdix).

En sikker rugefugl på engene tidligere.

Siste obser-

vasjon av arten ca. 1967 - 68 (RR).
Fasan {Phasianus colchicus).
Minst JO revir.

Alminnelig ved kulturmark fra Ryen til Kollerød

1983.

():)servert ved Vassengene {KK).

TRANEFUGLER {GRUIFORMES)
Vannrlkse {Rallus aquaticus).

f-Jørt i hekketiden 1979 ved Haugeelva {GS).

f-Jørt

ved Sollielva juni 1982 {RR) .

.~errikse (Crex crex).
50 - tallet.
~~øne

Vanlig hekkefugl på engene ved Solli og Ryen på 1940 -og

Forsvant scm hekkefugl rundt 1965 {RR).

{Gallinula chloropus).

Sothøne (Fulica atraj.

Flere observasjoner fra Sollielva rundt 1970 (RR).

Mulig hekking ved Solli 1980, da arten hadde tilhold der.

VADE-, MAKE- OG ALKEFUGLER {CHARAORllFORMES)
Tjeld (Haematopus ostralegus).

l individ observert ap ril 1978 og 2 individer ca.

20/5-83 ved Ryen {RR).
Avosett {Recurvirostra avosetta).

Henholdsvis 2 og 3 individer ble obser-

vert tidlig på 1960 - tallet fra Visterflo til Solli (RR, Jll).
Hekker årviss i et sandtak like utenfor orr.~ådet.

Overglo {o-.aradrius dubius).

2 reirfunn 1973 (LB, SK, BR).
Sandlo (Charadrius hiaticula).
~ (Piuvialis apricaria).

Vipe (Vanellus vanellus).

l par de senere år.
En vårobse rvasjon fra Kilen (RR).

O:lservert på Ryen høsten ca. 1977 (RR).
2 par 1982 på Ryen og Trestikkmyra.

3 par hekket

ved Ryen l 1983 (RR).
Brushane (Philomachus pugnax).

Observeres hver høst.

6 - 8 individer ved

Finstad Ø. 2/8-83.
~artbekkas!n (Lymnocryptes minimus).

l individ rastet ved Ryen en høst tidlig

på 70 - tallet ( RR).
Enkeltbekkasin ( Galllnago gallinago).
1979 (GS).

O:lservert l hekketiden ved Haugeelva

Hekket ved Sollielva i 1983 (RR).

Rugde (Scolopax rustlcola) .

Alminnelig rugefugl i skogstrakter.

Småspove (Numenius phaeopus). Observeres sjelden på trekket.
Finstad Ø. 9/8- 83.

2 individer ved
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Storspove (Numenius arquata).
19/4-82

Store flokker observert på vårtrekket.

75 individer

(RR).
Mulig hekkefugl ved Finstad Ø.

Rødstilk (Tringa totanus).

Observert

26 - 29/6-76

(AH) og l individ 8/7-83. Observeres dessuten l Ilte antall på høsttrekket.
~lut tsnlpe

(Tringa nebularia).

Ctiservert på trekket (GS).

4 - 5

indiv ice~

ved

Finstad Ø. 9/8-83 .
Skogsnipe (Tringa ochropus).

Fåtallig hekkefugl.

l par ved Skogtjern Bl - 83.

Observeres l mindre antall på trekket.
Grønnstilk (Tringa glareola).

Ctiservert i lite antall på høsttrekket (RR).
Vanlig hekkefugl langs elver, bekker og tiern.

Strandsnipe (Actitis hypoleucos) .
Hettemfi<e (Larus ridibundus).
Fiskemåke (Larus canus).

Vanlig.

Vanlig.

Hekker ikke l området.

2 par hekket nord i Visterflo flere år på rad

i begynnelsen av 70 - talle t på toppen av tømmerstokker benyttet til feste for
tømmermoser (JII).
Sildemåke ( Larus fuscus) .

Enkelte observasjoner fra Ryen/Solli (RR).

Typisk si< jærgårdsmåke som ik ke hekker i omrildet.
f>råmJk!! (Larus argentatus).
Svartbak (:..a rus marinus).

Fåtallig.

F~tal!ig.

Makrellterne (Sterna hirundo) .

Hekker ikke i området.

H€kl.:er ikke i

Fisker i vassdraget.

oJ;r,r~d et.

Hekker ikke l

omr~det.

DUEFL.,GLER ( COLUMSIFORMES)
6ydue. (Coiumba livia).

Heki<er ikke, men streiiindivider observert.

Skogdue (Columba oenas).
vår- og høs t trekket.

Hekki ng ikke påvist.

Observert i svært lite antall på

l individ observert 19/4-82 og 2/7-<32 i blandingsskog.

R ingdue (Columba palumbus).

Alminnelig hekkefugl i område t.

Tyrkerdue (Streptopella decaocto).

Spredte observasjoner.

Hekker ikke

området.

GJØKFUGLER (CUCU.IFORMES)
Gjøk (Cuculus canorus).

Ikke ualminnelig.

Hekking kjent fra sanglerkereir (RR).

UGLER ( STRIGIFORMES)
~

( Bubo bubo).

En observasjon på slutt en av 50 - t allet ved Dalene (RR).
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Haukugle (Sumia ulula).

En usedvanlig stor haukugleinvasjon foregikk høsten 1983.

5 Individer observert ved Ryen 12/11.

Siste observasjon gjort 20/1 l -83 ved Dalen ( RR).

Spurveugle (Giaucidium passerlnum). Hekker muligens på en lokalitet (JJI).
vinterobservasjoner foreligger.
Kattugle (Strix aluco).

Flere

l høstsyngende individ 15/11-83 ved Ryen (RR).

2 - 4 par hekker årlig ved kulturmark i Sollitraktene.

l par ved Dalen 8/3-84.
individ skutt ca. 1965.

Horr."gle (Asia otus).

Nærmeste kjente hekkeplass var

en skogkledd øy i Vestvannet (RR).
Jordugle (Asia f!ammeus).
Perleugle (Aegolius
71 eller 72 (ØA) .
området i 1982.

Sjelden på trekket.

Flere observasjoner høsten 1979 ( RR).

funereus).2 - 3 hukrende hanner ble hørt samtidig våren
Hekket ved Vassenga i 1979 (OR).

l individ hørt nord i

l individ hørt ultimo januar 1983 i Visterfloområdet (RR).

NATTRAVNER (CAPRIMLLGIFORMES)
Nattravn (Caprlmulgus europaeus).

Vanlig hekkefugl på 1950 - tallet.

l par observert i 1981 og -82 da artens karakteristiske spinning kunne høres på
Svarttjernåsen.
SEILERE (APODIFORMES)
Tårnseiler (Apus apus).

Vanlig hekkefugl.

Observert i store mengder på næringssøk

Ca. 10 reir på Ryen i 1983 (RR).
området.

RAKEFUGLER (CORACIIFORMES)
lsfugl (AJchedo atthis).

l individ fisket 13/9-79

svartor-sumpskog ved Solllelva

(RR).
Hærfugl (Lpupa epops).

l individ observert 10/5-82 ved Ringsrød (KK).

SPETTEFUGLER (PICIFORMES)
Vendehals (Jynx torquilla).
Rlngsrød (KK)

1982.

Fåtallig hekkefugl.

Hekket ved Grøtet (JJ) og

Flere sangobservasjoner fra Visterflo-området mai/juni

1983 (RR).
Gråspett (Picus car."s).

l Individ observert 17/3-83

blandingsskog nord for

Sølvstufoss.
Grønnspett (Picus viridis). Alminnelig hekkefugl.
Svartspett (Dryocopus martius).

4 par ved Ryen/Solli 1983 (RR).

Ikke uvanlig i gammel skog ved Sølvstufoss-traktene.

Hekking kjent fra Valbrekke, Oalebekken og Skivdal.
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Flaggspett (Dendrocopos major).
Dvergspett (Oendrocopos minor).
Solli.

Hekking

p~ist

Vanlig hekkefugl i

omr~det.

Hekker spredt i løvskog, spesielt

omr~det

r.mct

ved Dalene l 1982 (RR) og Sollielva i 198.J.

Tretåspett (Picoides tridactylus).

l hunn observert 7/12-82 i gammel barskog ,·est

for Sølvstufoss.

Munk.

Tegning av Tor Ame Hauer.

SPURVEFUGLER (PASSERIFORMES)
Trelerke (Lullula arilorea).
g~rdene

Vanlig l Tune tidligere.

29/4 og 30/4 1885 (J. Thome).

Sanglerke ( Alauda arvensis).

Arten sett ved Agnalt-

individ sang ved Skartås 4/6.-82 (!A).

Alminnelig ruge fugl ved kulturmark.

l dag i tilbake-

gang.
_?andsvale (Riparia riparia).

Svært vanlig på næringssøk

området.

Store kolonier

like øst for området.
L~vesvale

(Hirundo rustica).

Hekker l lite antall på gårdene.

Ikke så vanlig som

de andre svaleartene.
Ta~

(Delichon urbica).

D:_~lplerke

Vanlig hekkefugl.

(Anthus trivlalis).

Heiplplerke (Anthus pratensis).
l området.

O:lserveres ofte

store mengder.

Vanlig hekkefugl.
Alminnelig på vår- og høsttrekket.

Hekker Ikke
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par hekket ved Solli

Gulerle (Motacllla flava).

1982 (RR).

Cllservert sparsomt

på høst trekket.
Vintererl~

(Motacilla cinerea).

2 Individer observert våren 75 (ØA) .

observert ved Valbrekke 19/4 og 25/4-76 (GS, STS).
Sølvstufoss 22/6-82.
!;.!.~~

2 - 3 individer

l par med minst 4 unger ved

2 individer observert ved Valbrekke 7/7-83.

(Motacilla alba).

Meget vanlig hekkefugl.

Overvintring kjent fra Soli Brug

1885 hvor 6 individer hadde tilhold hele desember igjennom (Collett, R. 1894).
Sid~_§vans

(Sombycilla garrulus).

Q:Jptrer i større og mindre flokker i vinter-

halvåret.
Fossekall (Cinclus cinclus).
i 1983.

En hekkebestand på 2 par i 1982 og trolig det samme

l vinterhalvåret observeres arten ved isråker og stryk.

og 12 individer 11/1-82.
Gjerdes~t

( Troglodytes troglodytes).

.Jernspurv (Prunella mcdularis).

Natt~.2_~l (Luscinia luscinia).

Hekker spredt i området.

Alminnelig hekkefugl i hele området.

Rødstrupe (Erithacus rubecula).

Mulig hekkefugl.

7 individer 6/12-81

10- 15 individer 28/11-83 og 13• individer 12/12-83 .

Svært vanlig hekkefugl i hele området.

Trolig årviss gjest i elvedeltaet sør for Solli bru.

Muligens hørt i 1973 (HS).

l hann sang fra midten av juni til

langt ut i juli 1980 (Jll). l hann sang 19/5 1983 ved Gåserevet og 23/5-83 ved
en holme noe lenger sør (RR).
!'<_øds~t (Phoenicunus phoenicurus).

Sjelden hekkefugl.

Hekket på Ryen 1960 -

tallet og et reirfunn fra skogstrak t ene ved Stikkaåsen 19/6-83 (RR).
~~sksk~~~t (Saxi cola nubetra).

Fåtallig hekkefugl.

Hekking på Ryen 1980 og

1982 (RR).
Steinskvett ( Oenanthe cenanthe).

En alminnelig hekkefugl ved Ryen på 1960 -

tallet med 3 - 4 par årlig (RR).

l dag en usikker og sjelden hekkefugl i området.

f3ingtrost ( Turdus torquatus). Cllservert i lite antall på vårtrekket.
Vesleng 19/4-82 og l individ på Ryen 9/5-82.
§~at:_ttrost (Turdus merula).

Gråtnost (Turdus pllaris).

l hann ved

Vanlig hekkefugl i skog og kulturlandskap.
Stedvis svært vanlig hekkefugl i løv- og blandingsskog.

To brukbare kolonier på ca. 35 reir på Ryen SØ og ca. 20 reir ved Solli kpl.
1983 (RR). Kan overvintre i store antall under milde vintre. !50 Individer ved
Dalen 3/l-84.
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~åltrost (Turdus philomelos).

Vanlig hekkefugl

skogsområdene.

5 overvir.trer.de

individer observert 7/1-83 (RGB, RO).
Rødvingetro~t
~e~t

Forholdsvis vanlig hekkefugl i skogsomr~dene.

(Turdus iliacus).

(Turdus vlscivorus) .

Kun en observasjon foreligger da 2 individer t :e

observert ved Kollerød 20/3-83 (MV).
Sivsa~r

(Ac rocephalus schoenobaenus).

Myrsanger (Acrocephalus palustris).
nederste øy I 1982 (RR).

l syngende individ ved Solli 1982 (HS).

Art i kraftig ekspansjon.

Hekket på Sollielvas

Ytterligere 2 revir ved Sollielva 1982.

2 revir på vest-

bredden a v Soll! elva i 1983.
~~rsar.ger ( Acrocepha l.us scirpace~~).

E:; beztar.d p~ 8 - !C par hekket ~ !982

tak-

rørvegetasjon sør i området .
Stor bestandstetthet i løvskogsområdene ve~ Selgård-

.Gulsanger (Hippolais icterina).

havna, Desln! Lund, Haugeelva og Sollielva.

.~øJ!~

(Sylvia atricapilla).

9 - 10 revir i 1982 .

l.Nanlig hekkefugl i området.

3 reir konstanten fra

Solli trak te ne de senere årene ( RR).
!t?m.s~:

(Sylvia communis).

Vanlig hekkefugl.

Reir påvist ved Ryen oc;; Selgård-

havna i l 982.
!::!!!.9t;sange! (Sylvia barin).
~~"':<. (Sylvla atrl capl lla).

Vanlig hekkefugl.
Vanlig hekkefugl.

~øksa ng~ (Phylloscopus sibilatrix).

Ikke vanlig.

l revir ved Grø tet 1982.

4 revir ved Dalene 1983 (RR).
_Gr.ans<!0_9~r (Phylloscopus collybita). En sjelden og usikker hekkefugl.

Arten ~le

regist rert på I 960 - tallet (RR).
L~vsa~9.e! (Phylloscopus trochilus). Den desidert vanligste hekkearten
Hekking påvist ved Ryen og lsebakketjern i 1982 .·

Fuglekonge (Regulus regulus). Hekker vanlig i barskog.
i skogsområder under milde vintre.
Gråfluesnapp~r ( Musclcapa stria ta).

orr.rAcet.

Tallrik under trekket samt

Enkelte par hekker langs Agårdselva.

Hekking påvist I 1982.
Dve!9_Uuesnapp!r ( Ficedula parva).
Bingen 2., 3. og 9. juni 1974 (AA).

l syngende individ l bekkedal mellom Grøtet og
Sjeldent observert i Norge.

Sva_rthvit_flu':sna~ ( Ficedula hypoleuca).

Vanligste hekkefugl

Omkring 25 reir i l<asser l Solliområdet i 1983.

småfuglkassene.

54
_?tjertrl!ei_s (Aegithaios cauda tus).

FMailig, men sikker hekkeart.

i Desire Lund i 1982 og l par ble observert på Vesleng 23/4-83.
observert ved Sølvstufoss 26/5-83 .

l par hekket
2 individer

Dette var tredje året på rad i hekketiden (ESH).

Småflokker observeres relativt vanlig i vinterhalvåret.
Løvmeis (Parus palustris).
lenger sør i Agårdselva.

Hekket noe sør for Valbrekke ca. 1972 (ØA).

Vanligere

Vanlig hekkefugl i svartorsumpskog langs Sollielva eg

Haugeelva.
Granmeis (Pa rus montanus).

Vanlig hekkefugl i skogso mråder.

Toppmeis (Parus cristatus).
3vart:neis (?arus at~r).

Hekker fåtallig og spredt i området.
Hekker f~tallig og spredt ; Jmrådet.

Blå meis IParus caeruleus).

Vanlig hekkefugL

Kiøttmeis (?arus ma jor). Vanlig- hekkefugl i området.
Spettmeis (Sitta europaea) .
av qyen i 1983 (RR).

Fåta llig hekkefugl i løvsk og.

Trekryper ( Certhia famili a ris).

Relativt vanlig hekkefugL

2 re irfunn

nærheten

Hekking påvist ved

Solli i 1979 og ved K.amstadbråten i 1983.
Tornskate (La ni us collurio) .

Hekker spredt

området.

Car 8 revir observert

1982.
~ (Lanius excubitor).

Observert på Vassenga (OR), Ryen på høsttrekket (RR),

l individ Solli 7/l-83 (RGB, RO), l individ !sebakke - Kollerød 20/3-83 og l individsamme sted 3/1 -84. Hele 6 individer ble observert på den sørligste holmen i
Sollielva 18/10-83 (RR).

Hekker ikke i området.

Nøtteskrike (Garrulus glandarius) .

Fåta llig tH vanlig hekkefugl i området.

Hekket

ved Dalene i 1979 og ved Skogtjern i 1982.
Skjære (Pi:a pica).

Vanlig i nærheten av bebyggelse og dyrket mark.

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) .
hekkefunn ikke foreligger.
Agnalt (J.A. Thome).
høst (K.R) .

Hekker trolig i området selv om konkrete

[ invasjonsåret 1887 ble lO individer observert på

Et titalls individer hamstrer hasselnøtter ved Ryen hver

l car observert gjennom hele mai 1976 ved Stikkaåsen - Sølvstufoss

(KK). l individ observert 2/9-76 (EM), l individ sett og hørt 12/6 - 77 (AA, UL) og
l individ l l /l-82 ved Sølvstufoss.

~ (Corvus monedu la) .

l individ observert ved Skage 3/1-84.

Hekker ikke i området, men streifindivider observeres.
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Kråke ( Corvus corone).

Alminnelig hekkefugl i hele området.

~

par har hekket årlig fra ca. 1960 i bratt: :e:let ved

{Corvus ccr~.

Valbrekke (KK).

Flere individer observert i vinterhalvåret.

Stær (Sturnus vulgaris).

Vanlig hekkefugl.

Gråspurv (Passer comesticus). Vanlig hekkefugl ved ::Jeoyggelsen.
Pilfink (Passer montanus).
- ~ok_fi~

Vanlig hekkefugl ved bebyggelsen.

(Fringilla coelebs).

Svært vanlig hekkefugl i 11ele omradet.

Cllserveres

i store flokker under trekket.
~efink

(Fringilla montifringilla).

høsttrekket.
~~

Hekker ikke i omradet.

Tallrik under vår- og

Flokker pa tusenvis av individer er observert under høsttrekket (KK, RR).

( Carduelis chlorls).

Ingen uvanlig hekkefugl.

3 reirfunn ble gjort i

1983 (RR).
~tilits

( Carduelis carduelis).

3 individer observert ved Solli Bruk 17/1 -82.

(;rønnsisik (Carduelis spirus).

Vanlig hekkefugl i barskogsområdene.

Tornirisk (Carduelis cannabina).

Ikke vanlig.

6 reirfunn i grantrær ved

Sollielva

i 1982 (RR).

Gråsisik ~ Carduelis flammea).
vinterhalvåret.

Enkeltindivider og smMiokker observert gjennom

Mest 25 Individer 7/12-82.

Qra.f1korsnebb (Loxia curvirostra).

Mulig hekkefugl.

Observert med jevne mellomrom

vår, sommer og høst.
F!:!..._ru_l<_~snebp

(Loxia pytyopsittacus).

ved Tinteberget (ØA).

Trolig denne korsnebbarten som hekket

1975

Jfr. Østfold-ornitologen 1975 2(2):33.

p.qs~n_f~t!< ( Carpodacus erythrinus).

Konglebit (Pinicola enucleator).
Dompap (Pyrrhula pyrrhula).

Reir funn ve d Solli elva i 1983 ( RR).

Cllservert på Ryen tidlig på 1960 - tallet (RR) .

Hekker spredt i barskogsområdet.

Reirfunn fra Ryen i 1981 (RR).

Sky i hekketiden.

Vanlig å se i vinterhalvåret.

~u~SE~

(Emberiza citrinella).

!"i~

(Emberiza hortulana). Var i forrige århundre en vanlig hekkefug l i kultur-

landskaoet.

Vanlig hekkefugl ved kulturmark.

Thome observerte arten ved Solli 4/5-1890.

l hann observert ved Ryen

ultimo april 1982 (HR).
Sivspurv (Emberiza schoeniclus).

Vanlig hekkefugl.

Omkring 50 revir rundt Solli.
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Sivspurv er den vanligste fuglearten i
takrørvegetasjonen.

Svarttjern.

Tegning av Tor .O.rne Hauer.

Foto av fort.
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PATTEDYR
Minst 24 pattedy r e r regis trert i området.

Fel!~fangst

av smågnagere samt arts-

best emmelse av flaggermus på overvint rings- og yngleplassene er ikke foreta tt.
Artsantallet er derfor høyere enn den systematiske lista viser .
Pattedyrlista bygger hovedsaklig på observasjoner fra lokalk jente.
Systematikken følger NZF ( 1976).
OVERSIKT OVER PAVISTE PATTEDYR
INSEKTETERE (INSECTIVORA)
Piggsvin (Erinaceus europaeus).

Ikke uvanlig i området tidlig på 70 - tallet (RR).

l individ observert på Ryen august 1982.
1983 (RR).
Spissmus sp.

2 individer observert ved Ryen sommeren

l dag en svært liten og sårbar best and tilbake .
Gruppen som he lhet er vanlig i området.

vanlig spissmus og dvergspissmus.

Aktuelle arter er vannspissmus,

(Vannspissmus er phist i Skinnerflo SV).

FLAGGERMUS (CHIRCPTERA)
Flaggermus so.
flaggermusar tene.

Sett i området.

Det er ikke foreta tt artsbestemmelse av de ulike

Individer er sett 1983 i sprekkene på Hauge-brua,

de~

de har

dag leie.
HAREOY?. (L.AGOMCRDHA)
Hare (Leous timidus).

Vanlig

området.

GNAGERE (ROOENTIA)
Ekorn (Sciurus vulgaris) .

Forholdsvis fåta llig i 1982 og 1983.

Vånd (A:-vico!2 terrestrls).

~ke uva~l!g ved elveb;eCder.e.

Markmus/i< lat remus ( Microtus agrestis/Ciethrionomys glareo lus).
er påvist.

Minst en av disse

Trolig finnes begge.

Liten skogmus (Apodemus sy lvaticus).

Observert på Ryen.

men forveks les oft e med husmus.
Rotte (Rattus norvegicus).
Husmus (Mus musculus).

Sjelden i området.

Påvist ved Ryen (RR).

Ikke vanlig.

Vanlig

hus vinterstid,

58
ROVDYR (CARN!VORA)
Ulv (Can is lupus).
tallet.

Ingen obseiVasjoner fra dette århundre, men flere fra 1800 -

"Ulven var et plagsomt rovdyr for mange februkere så sent som i 1870 -

BO-årene.

Den fulgte Glomma nedover og søkte til gårds spesielt om vinteren

når det var lite mat.
en tømmerl<jører.

Ved "Båsstangen" stod en flokk på fire ulver og passet opp

Fra Agnalt kunne man hørP ulvehyl fra traktene rundt "ljenne-

tjenn" når det lei ut i september"
Rødrev (Vulpes vulpes).

(Eliassen 1983).

Vanlig i hele området.

Røyskatt (Mustella ermlnea).

obseiVasjon fra Ryen høsten 1980 og l Individ

obseiVert ved Ringsrød vinteren 1983 ( RR).
Snømus (M. niva!es).

Fåtallig. Yngling påvist ved Ringsrød ! 982 ( KK).

l kul!

på 4 unger ved Ryen juli 1983 (RR);
Mink (Ame rikansk mink) (M. visen).

Vanlig langs Agårdselva.

Bestandsøkning

løpet av de siste 20 årene.
Ilder (M. putorius).
tallet.

ll<ke sjelden på 1950 - 60-ta!!et.

Få obseiVasjoner på 1970 -

l dag sjelden (RR).
individ observert ved Ryen mai 1977 (RR).

Mår (Martes martes).

fra Høyåsbratten sydover mot Dalen (OR).

Observert

Spor observert vest for Vassenga

vinteren !98! (OR).
Grevling (Meies meies).
Oter (Lutra !u t ra).
tallet (OR).

Vanlig i området.

Yngling påvist flere steder.

l - 2 par reproduserte ved Valbrekkhølen, Homlia på 1950 -

Yngler Ikke i området i dag, men spor av enkeltindivider er notert

de senere årene (KK, RR).
Gaupe (Felis 1ynx).

En observasjon av et streifdyr foreligger idet spor kunne

følges fra Rolvsøy og opp hele vestsiden av Agårdse!va engang på 70 - tallet.
SELER (P!NNIP ED!A)
Steinkobbe (Phoca vitulina).

l individ observert i Skinnerflo 7 - 12/9-81.

kommet opp Sollielva 2 - 3 dager tidligere (Stenmark 83).
ultimo juli 1983 ( RR).

Trolig

Observert i Sollielva
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KLOVDYR (ARTJODACTYLA)
Hjort (Cervus elaphus).
Elg (Aices alces).

Streifdyr er observert.

l individ ved Dalebekken 1960 (0~).

Svært vanlig i hele området.

Rådyr (Capreolus capreolus).

Elg er svært vaniig

Vanlig i hele området.

området.

Tegning av Sundhell.
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NATURVERN
Konflikter vil alltid oppstå når naturressurser blir vurdert opp mot økonomiske
interesser.

De mest ettertraktede naturressurser i området er flkerland, barskog,

rennende vann og laksefiske.
Det er trolig ingen fare for at Sølvstufoss blir utbygd, men vannføringen blir
regulert slik at kraftverkene ved Sarpsfossen får tilstrekkelig vannmengde.
Opprettelse av landskapsvernområder og ulike typer reservater har ikke kommet
skikkelig i gang før på 1970 - tallet.

Fredningsforslag for Agårdselva naturreservat

og Valbrekke landskapsvernområde ble lagt fram av Borregaard og Klær skoger, og
ble fredet ved Kongelig Resolusjon av 24/6-77.
foss til Homlia.

Reservatet strekker seg fra Sølvstu-

Agårdselva naturreservat på nordsiden av elva er fredet for frem-

tidige inngrep, mens det i Valbrekke landskapsvernområde vil bli foretatt en viss
pleie og skjøtsel som også innebærer visse hogstinngrep.
l desember 1983 ble Solgårdhavna fredet.

Dette er et lite edelløvskogsreservat

ved foten av en sørvendt ravineskråning 200 m nord for Sol!igårdssmia.
Verneverdi.

Elvesystemet med løvskogsbremmene langs elva samt liene ved

Sølvstufoss - Homlia er svært verneverdige.

Fossekall (2 par), vintererle (l par)

og isfugl (observert) indikerer god vannkvalitet.
Haugeelva)

l sør (Sollielva, Visterflo NV og

er det et godt hekkeområde for våtmarksfugler.

og mangfold i fuglefaunaen i edelløvskogsområdene ved elva.
spurvefugler som rosenfink, myrsanger og nattergal finnes her.
fungerer som fiskeområde for fiskeørn og gråhegre.
både nord og sør for strykene.

Elvestrekningen

Det er en rik karpefiskregion

Elva er lakseførende.

botaniske forekomster av vann- og sumpplanter.

Det er stor tetthet
Enkelte sjeldnere

Området har verneverdige

Gode vegetasjonssoneringer finnes

ved Finstad Ø.

Stor artsrikdom og flere uvanlige og sjeldne planter fo rekommer

ved Valbrekke .

Elvelandskapet er geomorfologisk

enest~ende

i Østfold med canyon-

preg (elvejuv) ved Sølvstufoss og Valbrekke samt elvedeltaet i flodutløpet ved Solli.

Hvorfor vern?

Man vil søke å opprettholde livsbetingelsene for planter og dyr,

og dermed også opprettholde mangfoldigheten i naturen.

Det kan funge re som et

referanseområde for forskningen og som et ekskursjonsmål og rekreasjonsområde for
befolkningen.
Det er ønskelig med et vern av hele elvesystemet med dets rike flora og fauna.
Dessuten burde man i størst mulig grad bevare det gamle kulturlandskapet rundt
Solli.

61
Trusler er ny E6-trase som er skissert noe nord for den nåværende.
og oppdyrking truer deler av det gamle kulturlandskapet.
u t arme~

naturen i området og vi mister en del av

Dyrelivet forandrer seg kontinuerlig.
naturlige årsaker.

v~r

Utbygging

Går utviklingen uhindret,

naturopplevelse.

Enkelte arter forsvinner imidlertid ikke av

Smålom og åkerrikse har forsvunnet pga. biotopødeleggelser

(drenering av myrtjern og omlegging i jo rdb ruket).

Andre truede og sårbare arter

som har forsvunnet, er oter og vandrefa lk.
I lepet av 1983 førte oppdyrking ved Solli ti l at den eneste gulerlelokallteten forsvant sammen med de forholdsvis sjeldne plantene engklokke og brunkløver.
De siste rester av de gamle eiketrærne er også i ferd med å forsvinne (hogges).
Ved Solli kapell er eikelunden frisert.
Tiltak.

Med enkle midler kan man verne en del enkeltarter bare ved ganske

enkelt å la trær med rovfuglrei r og store fuglekasser bli stående.

Hultrærne,

spesielt de gamle eiketrærne, ospene og furutrærne, må bevares for å gi hulerugerne
reproduksjonsmuligheter.

Hasselbuskene langs elva må spares for å gi nærings-

spesialister som nøttekråka, livsbetingelser.
Orebremmene langs elva som gir en god kanteffekt, bør spares.

Engklokke og brunkløver forsvant etter oppdyrking av enga ved Solli.
E-6 i forgrunnen og svartorskog i bakgrunnen.

Foto av forf.
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CBSERVATØRER OG TAKK

Nærmere 30 naturinteresserte har bidratt med opplysninger og tegninger til heftet.
En stor takk rettes herved til samtlige.
Observatørliste med initialer referert i heftet:
Arnfred Antonsen(AA), Atle Haga (AH),
Bengt Ryoin (BR),

Even Martinsen (EM),

Geir Hardeng (GH),
Harald Ryen (HR) ,

Geir Stenmark (GS),
Harald SchiJJe (HSi,

Jan Ingar Iversen :J!I),
Kristen Klaveness ( KK),
Olav Rasten (OR),

Arne Pedersen (AP),
Egil Sankey Hansen (ESH),
Harald Korsmo (HK),
ingar ~noersen (iA),

Johnny Johansen (JJ),
Morten Viker (MV) ,

Rune GJnter Bbsy (RGB),

Fl.oar Olse n (RO) , Reidar Ryen (RR),
Sølve Tegner Sten'T'ark (STS),

Leiv Bunes (LB),
Ole Jørgen Hanssen (OJH),
Runar Larsen (Rl),

Steinar Koht (SK),

Torunn 3jørnstad Iversen ( TBI),

Ulf L.L.casen (UL),

Zlivind Andersen (.:2)A).
!l.ri<ivet til den iokale Rappo rt og s jeldenhetskom ite fo r fugl (LRSK ) i 2lstfoid er
blitt benyttet.
Vngvcor Hagen har stilt Johan Andreas Thomes notater til disposisjon.
Mi ljøverndepartementet, Torunn 6jø rns tad Iversen og Pål Bugge har bidratt med
tegninger.
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NATURFAGLIG LITTERATUR FRA AGARDSELVA-TRAKTENE
Oversikten refererer til undersøkelsesområdet i foreliggende nr. av Østfold-Natur.
Litteratur om Vestvannet er e telatt, sicen bare en meget liten del av dette ligger innen
det omtalte området.

En oversikt fra Vestvann finnes imidlertid i Hardeng (1980:459).

Litteratur fra Visterflo N er inkludert.
Dette nr. av Østfold-Natur inkluderer også den Ø delen av Skinnerflo.

Litteratur fra

Skinnerflo er behandlet i Østfold-Natur nr. 18: !02-108, som også inkluderer litteratur
fra Skinnerflo Ø.

Med få unntak er derfor referanser til Skinnerflo utelatt i fore-

liggende oversikt.
G. Hardeng
Asheim, V.

1980: Norsk Natur 16: 132 - 134:

Tegninger som

viser landskapsendringer over tid.
Solli Brug.

Samme tegninger i tidsskriftet

8yqgekunst_l982, nr. 3 og boka:
Østfoldnaturen
Borregaard og Kiær Skoger A/S

Ideskisse fra
Vandringer

1983, s. 42 - 43.

1975: Agårdselva naturreservat med omliggende turområde.

(Kart folder med farge fotos.

l :15 000 kart).
Borregaard og Kiær Skoger A/5

1980: Agårdselva natursti.

Bugge, Ei l~ rtse n, Hardeng,
Sandersen, Adnem (red.)

1983: Var.dringer i Østfold-naturen.
Il O (Tuneflua), 113 (laks),

li 7 (foto),

137) .

bruksdept.), Oslo.

(Fiskerikontoret, LandFangsttall fra Solli s. 8 + 40.

33: 89 - 97 (merking/gjen fangst av laks i
Agårdselva).

1983: 36:35
!956:

144 s.

53 (foto),

1942: Norges lakseel-ver.

!980:

Oslo.

(AgårdseLva mv. s. 42 - 43,
133,

Dahl, K. og Dahl, E.

Del l og 2 - 3.

~61

(oter, Visterflo) .
- 62

(rørsanger-nekk ing).

66
Fylkesmannen

2ls tfoid

1976 : Naturvernregistrering i Østfo la.

Diverse

objekter innen undersøkelsesområdet.

Mer ut-

fy l!ende beskrivelser fi nnes i Herdeng, G. 1575:
Naturvernregistreringer i Østfold. ( Oepone:t
fy~kesmannen i Østfold).

Fy Jkesmannen i .2)stfold,
miljøve rnavdelinge~

1962: ~esipientundersøkelse i Skinnerfio 198 1 - 32 • .
t··ioss, 9 s . .. tab. (Prevestasjon med da ta vea
Hauge bro).

Hardeng, G.

1978: Ooplysninger i litteratu r

OfTl

jaktfalk og

:ar.:: refelk : Ncrge , supple rt ".,ed data f~a
:okaikiente oersaner.

Oslo,

64 s. (s. l i:

.:;L hekkelok. fo r v.faik v/A gårdseiva).
Supplement 1981, 19 s . ( s. 12: Hekking til
Rapprter til "Pros iek t

:a. ~9 5 0 - 55).
Falk" i
Hardeng, '"'·

Non;~e.

1980: 'ntrnan<sområder i Østfold.
fylk esmannen i Østfold.

Utrednigg til

490 s.

+

vedlegg .

Grae rsøkeiseso mrådet med .1 .gårdse!va, Skinr.e:'la 2l, Vis ter flo N,
3C6,

308 - 315,

Trestikkmyra , s. 37. i 60 .

427,

456 - 460 (i fik iude:er

en litteraturoversikt fra \t es:vann) .
Hasseiknipe, E.

197:Z: Project Aqua. Norsk ISF/Pc.

Beskyttelse a v

•annfarekomster i Norge :neo raturvi te nskepelig
interesse.

ZooL mus., Oslo,

ID! s. ( G!ornmes

v .øp med ..\gå rdselva/Visterflo s. 17 - 16).
'<orsmo, H.

!976: (Beskrive lse av vegetasjon og flora i Sa!gårdhamna , Tune).
21 /8 - 78.

Notat 2 s. • botanisk kryss::ste

Inst . fo r skogskj øtsel, NLH - As

(deponert Miljøverndept. og fylkesmannen i
Østfold).
Landmark, c:.. A. T.

1884: (Fiskeriinsp. innberetning 1883: Omtale r bl.a .
fcrsøk med klekking og utsetting av lakseyngel på Sanne og Solli Brug omk r ing 1860
og ta80 - 83).

67
Lancsk aosve~n

sept.

!974: 6

-a

- 12 - 14 ( re;;ulering vec Sl!.,s ::;ioss/

fiske i Agårdsleva).
febr.
Mil jøve rndepa rtemente t

1977: 13

+

15 (bilde): A ~årdselva

nat~;r~es<: :-,at.

1978: Fylkesvis oversikt over ornitolcoiSK
våt.marksområder i Noroe.

,f ~'fae

Jstfc.c.

; . s.

(Visterflo, Skinneri lo).
1978: Skjøtselsolan for Va!brekke
Agårdselva naturreservat.
'<aw~

Østfolo

1983: 2(2 ) :79

landsk acsvo:~nområde{

(Godk je:-t :2/ 11-79).

(vepsevåk , vintererle, fcs5e-<ad, myr-

sanger, tre!erke ).
1984: 3( i) : (i trykk): LJvsKc gen Solgårorav-::

T:;ne

f~ecet.

196 7: Vannforsyning og
fylkene.

av !~:::~sforhoid

i :st!a-:JS-

Rapport i, del 5: 49 -

::~

. 'isk i

Glommas V løp).
!966: Ve rn av naturlige r æringsrike

i nns ; .ue~

Os!c , 50 s. (V ister fl o/Skinnerflo ;. ::,
1969 - 70: En undersøke lse av

Gl ~ma

: • ·croe.

:z ,

38 ).

i 2lstfc!:.

Rapport nr. l , 2. 5 (nr. 3, 4 iki<e ::-. <<et,
deoonert i N!VA) .

:iverse data

' ~c

::;icmrnas

V iøo med Agåroseha, Sk innerflo , v :sterflc.

NN A -raooo rt nr. l 393

1982: F.e:ks s. 8:

lsebakketiern er en fast

::~øvelokal

itet i "Statlig program for forurensn:r;;scvervåking".

Målingene ble gjenopptatt : !981 .

(se SNSF-prosjektet 1977).
Norsk e ntamoloaisi< Tidsskrift

1965: 8 : 11 9 - 124 (i<nort, ~gårdselva).

Nyt :r.ao. for natur1idenskab

1892: 35:365 (li nerler overvintert v/ Solli 8r.;g).

Se

Østfold-Natur nr. 16:44 (utdrag fra =<.. Collett:
Norges

f~Jg!e

! 921 ,

b-:1. !:559).

68
Raastad, J. E.

i975: Tuneflua - registrering av blodsugende knott
(Simuliidae) i 2lstfold. Zool.mus., Oslo.

145 s.

(Agårdselva-traktene med div. iokaliteter for
knott, artsbestemmelse.

Bekjempelse s. 37 - 40;

ellers s. 16 - 17, 29 - 36, 47, 49, 71 - 73,
93 - 95) .
Statistisk Sentralbyrå

1970: Lakse- og s jøaurefiske i elvane 1876 - 1968.
Norges offentlige statistikk.

Oslo.

73 s.

Glomma med Agårdselva s. 12 + 14.
anført 2906 kg!

l 1918 er

Statistikk for årene etter

1968 er tilgjengelig ved oyrået.
Stema 5: 16 7 - 168 ( rørsanger, Visterflo 1955).
Stortingsmeldino nr. 88

1968: (bl.a. merking av laks i Agårdse!va).

Sur Nedbørs virkning på Skog 05 risk (SNSF). Intern rapport nr. 3'3, 1977: del 4

67 s.

Kjemiske data fra lsebakketjern (s. 8) inngår,
lek .nr. 85 Il, målinger 1974 - 77. (Se N!V A rapport nr.
SNSF

Teknisk Notat nr. 49

Tune l<ommune: Generalplan.
Østfold Landbruksselskap m.fl.

1979: 27

r393.

(Agårdselva: krepsdyret gråsugge).

(Div. fra område t ).
1979: Glåma som fiskeelv.

En utrednino med sikte på

innføring av laks og sjøaure i større deler av
vassdraget.

SarpSborg.

118 s . .. bilag.

(Mye

om fiskekulturaroeidet i Agårdselva).
Østfold Landbruksselskap

1980: Fra sigden til skurtreskeren.
Østfold 1830 - 1980.

Landbruket

Sarpst:org.

(Glommavassdraget s. 224 - 227,

542 s.
bl.a. om

mulighetene til å gjøre Glomma til lakseelv,
inkl. fiskekultur i Ag~rdselva).
Østfold-Ornitologen

1975: 2(2): 33

(korsnebb-hekking i "Tuneskogen":

Brannfelt like Ø for lsebakktjern) .
! 976: 3(3 - 4): 76

Østfold Skogselskap, årsberetninger 1978 - 82:

(vepsevåk v/Solli).

Kap. om naturreservater etc. Fylkes-

landbrukskontoret, skogbrukseta tens aroeid med
forvaltning av Agårdselva/Valbrekke verneområder omtales.

