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Skissen pa tittelsiden er tegnet av Roar Solheim (Oslo/
Hamar i 1978, etter et fotografi av Jorma Lutha,
Finland.
Pa forsiden er det gjengitt et utsnitt av det
grafiske bladet "Vandrefalk" av Viggo Ree (Oslo/
Jeleya) . Det grafiske b1adet er i bla-svart trykk i
format 25 x 35 ern i et opplag pa 80 nurnrnererte og
signerte

eksemplarer, sorn kunstneren i 1987 veder-

lagsfritt skjenket "Norsk Fuglevernfond" i regi av
Norsk ornitologisk Forening.

Fylkesmannen i ¢stfo1d, mil j¢vernavde1ingen, har bekostet trykking
av rapporten.
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Innledning
En junidag i 1970 holdt jeg jaktfalkunger i hendene
under ringmerking pa en reirhylle i et bratt elvejuv
i Indre Troms. - Litt senere samme ar ble en gammel
hekkeloka1itet til vandrefa1k bes0kt i Bohuslan for
reirkontro11 og innsamling av byttedyrrester .
Situasjonsbildene viser to n~rstaende arter med ulike
skjebner i forskje11ige mi1j0er:
I jaktfalkens reir i 0de fjel1trakter to livskraftige
unger; pa vandrefa1kens bohy1le i brattfje11et i
jordbrukslandskapet - egg som aldri klekte pga
biocider. Dette viser i et n0tteskal1 artenes status
omkring 1970: En 1ivskraftig bestand av jaktfalk,
mens vandrefalken var pa randen av utryddelse i
Norden.

Vandrefa1k sittende pa sin faste utsiktsp1ass v ed et
reiromrade i N. Bohuslan juli 1970. Hekkeplassen ble
fa Ar senere forlatt. Eggene viste h0ye konsentrasjoner av stoffer som reduserer eggskal1-danne1se.
Foto: Geir Hardeng.
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Bestandsutvikling i Norge
Omkring ar 1900 antar en at hekkebestanden av vandrefalk i Norge var i
(P. J. Schei).

st~rrelsesorden

1000 par

Fra samme ar begynte et landsom-

fattende skuddpremiesystem pa bl.a. "falk", og i
1~pet av ca 25 ar ble det utbetalt premier pa n~rmere
30 000 "falker" i Norge (Bergen Museums arbok 1929,
naturv. rekke nr 2, tab. XII). Uten tvil betydde
etterstrebelse og skuddpremiesystemet en veldig
reduksjon i bestanden utover i f~rste halvdel av vart
arhundre; ikke minst i de mer befolkede landsdeler
hvor mange hekkelokaliteter enten helt ble forlatt
eller ble plyndret hvert ar. Imidlertid var det f0rst
nar milj~giftene begynte a gj0re sin alvorlige
virkning i 50-arene at reproduksjonen br0t sammen.
Etter en dramatisk tilbakegang fra omkring 1950, er
vandrefalkbestanden na i oppgang.
Omkring 1976 ble den norske hekkebestanden anslatt
til ca 20 par (Norsk Natur 12 : 24). En reell
bestands~kning

og bedre kontroll av gamle hekke-

lokal i teter i regi av "Prosjekt Falk" i Norge, ga et
langt mer optimistisk bilde omkring 1985.

Da kjente

en ca 35-40 bebodde lokaliteter, og antok en total
hekkebestand pa 50-100 par her til lands (P.J.Schei).
Stedsnavn i 0stfold
stedsnavn kan gi indikasjoner om forekomster av
plante- og dyrearter

f~r

i tiden.

Navn som "Falkas"

er sjeldent i 0stfold, eksempler er "Falchasen" ved
Fredrikstad by, mender henspeiler navnet til et
familienavn.
R~msj~en

For "Falkasen" i Tune og SV for

N i fylket, er opprinnelsene ukjente.

Opplysninger fra litteratur
Selv om gamle beskrivelser om 0stfold-naturen utover
pa 1700-tallet nevner hekking av "falk", "Falco"
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m.v., er det f0rst og fremst gjennom Robert Colletts
opptegnelser vi far s i kre angivelser om vandrefalken
i fylket.
I 1866 nevner Collett i en fylkesoversikt om
Smaalenenes (=0stfolds) fuglefauna: "Ikke sjelden,
fornemmelig rundt kysten og pa 0yene, iscer om h0sten"
(Nytt mag. naturv. 15 : 37). - "Ruger hist og her pa
lavlandet og like ned til Oslo-dalen og Smaalenene"
(Norske Vidensk. Selsk .• Kra., forhl . 1868 : 151).
"Ruger fremdeles arlig pa flere steder ved
Oslofjorden" (Nyt. mag. naturvid. 26 : 330 1881).
I Co11etts "Norges Fugle" 1921 (se utdrag i 0stfoldNatur nr. 16 : 15-16): Ruger fra Hval0erne ....•
Ruger ved Kristianiafjorden, med eggleggingstid i
siste halvdel av mai, 11 skj0nt mange reder i
Smaalenene inneho1der ceg allerede en maaned
tidligere." F0rste eggleggingsdato nevnes fra 8
tilfeller i fylket. Imidlertid er bare en lokalitet,
S0ster i ons0y, nevnt ved navn.
Schanning 1916 ("Norges fuglefauna"), skriver at
arten ruger spredt over hele landet fra Hvaler opp
til Varangerfjord. - ~venskio1d 1947 ("Handbok over
Norges fugler", s . 415) sier at i Akershus og 0stfold
kjennes reder som har vcert bebodd i arrekker.
Norderhaug, 1976 ("Fuglene i Oslofjorden",
Oslo, 55 s.) skriver at en ikke n0yaktig kjenner nar
det siste paret hekket i Oslofjorden, men antyder en
gang etter 1945. - I 0stfo1d-Ornitologen 2(2) : 30,
antydes at det siste paret forsvant fra en av 0yene i
Ytre Oslofjord ca 1970 og at 0kt ferdse1 kan ha vcert
arsaken til at paret forsvant. Forfatteren har hatt
s. S0ster i tankene (pers.medd . ), men noen hek.king
herfra omkring 1970, beror pa en feilto1kning.
Siste kjente hekking i 0stfold fant tro1ig sted i
Indre Iddefjord/Berbydalen, ca 1963-64 (Rapp. nr 17,
s. 57, Lab. for ferskv.0kol./innl . fiske- Zoologisk
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museum, Oslo, og 0stfold-ornitologen 4(3-41: 32).
I ny tid har artens utbredelsesomrade utfra
publiserte karter A d0mme (f.eks. i Haftorn 1971 :
161, "Norges fugler" og i "Hotade djur och vaxter i
Norden", Nordisk Utredningsserie A 1978, nr 9,
s. 82), ogsa omfattet 0stfold, hvilket ikke er
korrekt.
Andre litteratur-opplysninger fra enkelt-lokaliteter
i fylket er tatt med under omtalen av de respektive
hekkeplasser (se senere).
Etterstrebelse
Lov om utryddelse av rovdyr og fredning av annet vilt
ble vedtatt i 1845. Med denne loven ble det innf0rt
offentlig premiering for felling av visse arter. I
tillegg til fellingspremier fra staten, ble premier
utbetalt av fylker, kommuner, lagjforeninger og
enkeltpersoner.
F.eks . utbetalte Norsk Brevdue - Union (senere Norges
Brevdueforbund) skuddpremier, idet vandrefalken tok
brevduer. - Fra Indre Iddefjord i Halden nevnes funn
av 7 brevdueringer ved et reir i Folkafjellet i 1926
(Norges J~ger- og Fiskefor. tidsskrift 55 : 182). Ved
et bebodd reir i N. Bohuslan fant jeg i 1970 og 1972
s like ringer .
Ved et reir i n~rheten av Fredrikshald (~Halden;
Fredrikstad feilaktig angitt i overskriften, Norsk
j~ger- og fiskerforbunds tidsskr. 42 : 159.
1913)
ble det i 1913 f unnet en duefot med ring . En hann og
4 dununger ble skutt, mens hunnen fikk et slengskudd
og d0de trolig senere (!).
I "Jakt oq fiske" for 1938 (2......i.ll. : 4-5) kalles
vandrefalken "1uftens tiger", og premiene fra
Brevdue-Unionen er oppgitt til kr 15 for fugler drept
i hekketiden, i visse distrikter kr 25. Artikkel-
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forfatteren skriver bl.a. at "Det ville sikkert vzre
en udroerket vinning for fuglevildtbestanden i vart
land om v. ble etterstrept i sterkere grad enn nu."
Fra Indre Iddefjord ble reirunger tatt i Folkafjellet
bl.a. i 1926 (se over) og andre steder i Berbyororadet pa 1940-tallet; enten ble de drept pa stedet,
eller foret opp, avlivet og stoppet ut. Ca kr 25 ble
utbetalt for hver falk, bl.a. fra Brevdue-Unionen, se
egen orotale under kap oro hekkelokaliteter. Ogsa fra
andre steder i fylket ble voksne fugler skutt og
eggjunger tatt.
Fra Rau0ykalven nord pa Rau0y i Ons0y beskrives i
detalj hvordan voksne og unger ble tatt av dage.
Preroien var kr 2 pr stk hos lensmannen. I tillegg
betalte "Dueforeningene" i Kristiania (=Oslo) kr 5
for voksne og kr 2,50 for ungene (Gravenstein 1922 :
"Krybskytteri i det sydlige Norge". Kuenholdts
forlag, Kristiania, s. 34-37).
I 0stfold ble det i arene 1900 - 32 og 1946-49
tilsammen utbetalt premier pa 265 "falker"
(Jaktstatistikk 1846-1977, Statistisk Sentralbyra
1978). - En .er kjent med at det har skjedd feilaktige
utbetalinger i tildels stor utstrekning. Arsakene har
vzrt forskjeller i premiest0rrelser for arter soro
lett kan forveksles, og roangelfulle kunnskaper hos
dero soro hadde ansvaret for utbetalingene . - Uansett,
direkte etterstrebelse har vzrt en viktig arsak til
artens drastiske tilbakegang og forsvinning fra
0stfold.
"Kronaret" i fylket var 1901, da det ble utbetalt
premier for 21 fugler. For 11 av de 37 arene nevnt
over, var antallet felte "falker" i 0stfold arlig
minimum 10-17 individer, sa sent soro i 1946 var
tallet 13. (Arlige tall frerogar av 0stfold-Natur
nr 4 : 40-41).
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Tabell:

Utbetalte fellingspremier

p~

"falk" i

0stfold, i 5-arsperioder 1900-1934 og 1946-1950:
1900 -04:
1905-09:

63 ind.
46 ind .

1920-24:
1925-29:

20 ind.
26 ind .

1910-14:

32 ind.

1930-34:

27 ind.

1915-19:

23 ind.

1946-50: 28 ind.

Giftstoffer Cbiociderl
Vandrefalkens og jaktfalkens ulike skjebner i Norden
i etterkrigstiden skyldes hovedsakelig f0lgende:
Jaktfalken tar mer eller mindre

stasion~re

ryper

(planteetere) fra alpine milj0er rned liten belastning
av ulike giftstoffer, mens vandrefalken derimot har
trekkfugler tilknyttet vatmark, vann og kulturrnark pa
menuen (vadere, ender, spurvefugler, maker, duer).
Vandrefalken har derfor i langt st0rre grad enn sin
"storebror" blitt utsatt for ulike milj0gifter.
Dessuten er vandrefalken trekkfugl, jaktfalken er
langt mer stasjon~r.
Mens

stasjon~re

sakelig

ern~rer

vandrefalker i Scotland, som hovedseg pa ryper, har klart seg bra, har

trekkende falker i 0de fjelltrakter i Nord-Sverige
vist seg a

v~re

sterkt belastet med biocider. Vadere

utgj0r en stor andel av f0den i fjelltrakter, langt
mer enn f.eks. i S0r-sverige der falkene er noe
mindre utsatte .

Vadere er trekkfugler som under

trekk og overvintring akkumulerer giftstoffer ved
n~ringss0k i vatmarker og brakkvannsmilj0er ved utl0p
av store, ofte sterkt mil j0belastede elver pa
kontinentet (se for 0vrig Lindberg 1983).
Det fore ligger ikke giftanalyser fra eldre vandrefalkegg i 0stfold, men utfra Peter Lindbergs studier
i bl.a. sv-sverigej Bohuslan, er det klart at giftstaffer som DDT, PCB, kvikks0lv og klorerte
hydrokarboner, i vesentlig grad bidro til en
drastisk nedgang i bestanden

p~

1950 og 60-tallet.
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Egg av vandrefalk i et forlatt reir i N. Bohuslan
juli 1970. Ingen av opprinnelig 4 egg klekte . Grunn:
Eggskallfortynning . Foto: Geir Hardeng.
Miljegifter, f . eks. DOE (nedbrytningsprodukt av DDT),
pAvirker bl.a. voksne fuglers kalsium-stoffskifte,
hvilket medferer nedsatt eggskall-tykkelse (eggskallfortynning), slik at eggene lettere brister under
ruging. Dette var sA1edes tilfellet i reiret fra
Bohuslan i 1970, nevnt inn1edningsvis. - Se for evrig
kap Bratt0ya ved Halden.
Positiv bestandsutvikling
Milj0gifter og direkte jakt/reirp1yndri ng var
arsakene til at arten gradvis ble desimert og til
slutt forsvant som hekkefugl i 0stfold omkring 1964,
da siste kjente hekking fant sted i Indre Iddefjord.
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- 18 ar senere var imidlertid igjen en gammel
lokalitet ved Iddefjorden besatt, idet 1 par hadde
tilhold pa Bratt0ya ved Halden by i 1982.

Paret

begynte a hekke aret etter (se senere) .
En positiv utvikling i den nordiske bestanden i dag,
skyldes bl.a. strengere jaktregler med totalfredning
av vandrefalk i mange land, avtagende rovfuglhets her
til lands og mindre bruk av en del giftstoffer som
DDT og organiske kvikks0lv-preparater.
Det svenske "Prosjekt Pilgrimsfalk" med kunstig
klekking, oppaling og utsetting av "giftfrie"
individer, bidrar ogsa til en positiv bestandsutvikling og dermed nyetableringer i 50-Norge. - Det
var saledes kanskje ikke sa uventet at en hekkelokalitet

n~r

riksgrensen igjen skulle bli bebodd.

Fortsetter den positive utviklingen, er det vel bare
tidssp0rsmal nar ogsa andre forlatte reirplasser i
0stfold kan bli besatt . De mest aktuelle lokaliteter
synes a

v~re

Indre Iddefjord, Halden, og 50ndre

S0ster, Ons0y, begge steder med gunstig

n~rings

tilgang pa aktuelle byttedyr.
HEKKELOKALITETER I 0STFOLD
50ndre S0ster, Ons0y
If0lge J . A. Thomes originalnotater:

3 friske egg

tatt 28.4.1895. - 1 ad. ind. observert 30.4.1896. - 3
egg tatt 28.4. 1897 og 2 nye egg fjernet 13.5 samme
ar . - 4 egg tatt 26.4.19UO. - 1 rateegg tatt
30 .5 .1904, da reiret inneholdt 2 unger .
Collett (1921) nevner 4 egg fra lokaliteten (0stfoldNatur 16 : 16) .

Han beskriver a reir i 0stfold, der

f0rste egg, if0lge J. A. Thome, ble lagt hhv. 18.,
19., 22., 26., 27., 29.4 og 3.5.

I et omlagt kull,

ble f0rste egg lagt 9.5., 11 dager etter at det
f0rste kullet var fjernet (se 1897 over) .

- De 8

reirene over omfatter trolig bare 50ndre S0ster og
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Rau0ykalven (se egen omtale), steder der Thome
regelrnessig samlet egg.
Y. Hagen 1952 ("Rovfuglene og v iltpleien" s. 1 10 )
nevner hekking i et ledig gra makereir i et stup pa
S0ster (data fra Thome), men tidfester ingen hekking .
I ny tid foreligger meget fa opplysninger: 1 noe
usikker observasjon 7. og 28 . 4.1957, 1 ind. 29.6.1958
(W. Thome, s0nn av J. A. Thome). Mulig ble 1 individ
sett i mai ca 1963 (B. A. Andersen).

Pa Aker0ya vest

i Hvaler, i nnen rimelig fluktavstand fra S0ster, ble
1 individ sett 15. 4. (noe usikker observasj on) og
17.4.1965, samt 9.4. (noe usikker) og 24.4.1967.
Hekkelokaliteten la i brattfjellet s0r pa S0ndre
S0ster.

Omradet er i dag sj0fuglreservat med ferd-

selsforbud 15.4~15.7., sa forholdene ligger vel til
rette for eventuelt reetablering.
Rau0ykalven. ons0y
Lokaliteten la i brattfjell nord pa Rau0y, der
Rau¢ykalven sees pa lang avstand.

Rau0y er

milit~rt

omrade, sa almenheten har ikke adgang her. Dessverre
ligger det en skytebane pa Rau0ykalven i dag, sa
mulighetene for reetablering synes sma.
2 friske egg ble tatt 18 . 5.1889, da 2 voksne
individer ble sett (J. A. Thome.

Collett 1894:

Nytt

mag. naturvid. 35 : 173).
If0lge Thomes originalnotater:
ikke funnet.
reir.

1 par 31.5.1891, reir

1 individ 13.5 . 1892, hunnen trolig pa

22.6. samme ar ble 2 voksne og unger sett. - 3

unger 9.6.1893.

- 2 voksne sett 13 . 5.1894, 1 ad.

trolig pa reir en uke senere.

- 3 egg tatt

11.5.1901. - 4 egg tatt 23.4.1903 og en voksen hann
skutt en uke senere.
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Gravenstein (pseudonym) skildrer i boka "Krybskytteri
i det sydlige Norge" ( KQenholdts forlag, Kristiania
1922, s. 34-37) hvordan reirunger og foreldre-fuglene
ble skutt et ar (arstall ikke nevnt) .
21.8.1949 ble det funnet ribb av havhest tatt av
vandrefa1k ("Rovfuglene og viltpleien", 1952, s. 126,
Y. Hagen). Lokaliteten var bebodd iallfall omkring
1948-49 (Y. Hagen medd.).
S0ndre deler av ons0y
Va1ha1lfje11et s i ons0y er antydet som en gamme1
loka1itet (L. Bunes), men dette er ikke verifisert.
stedsnavnet kan ha norr0n betydning (Valha11), e11er
henspei1e pa Va1r, som er en gammel betegne1se bl.a.
pa fa1k.
ons0yknipen noen km NV for Va1hal1fje11et ser gunstig
ut, da den er meget bratt, men opp1ysninger om falk
er ukjent.
If0lge J. A. Thomes notater ble en
vandrefalk skutt s0r i Ons0y i juni-juli 1878, men
stedsnavn er ikke nevnt.

Det kan ikke utelukkes at

fuglen er skutt i forbindelse med hekking .

Et

individ ble skutt i Hank0sundet 12.4.1903 (Thome).
Omradet er bratt; det er en hekkeplass for ravn her.
S0ndre Sletter, Rade
1 par hekket i et gammelt ravnereir 0st pa 0ya ca
1957-59.

(A.

En unge b1e tatt, og f6ret opp

Johansen). - En dag i medic april 1981 ble 1 ex.

obs. 2 ganger (morgen og kveld), idet fuglen fl0y ut
fra en bergvegg.

(A.

Ind ividet ble ikke sett senere

Fjellbakk).

En antydning om hekking pa s. Missingen er ikke
verifisert og beror trolig pa en misforstae1se med s.
Sletter.

ll
Mosse-distriktet
Pa et utbredelseskart for vandrefalkreir i fjellvegger, er Mosse-traktene angitt utfra lokaliseringen
av et plott a d0mme (Var Fagelvarld 1947, £ : 79).
Mulig er angivelsen sapass un0yaktig, at lokaliseringen skal v~re Rau0ykalven.
I 1973 ble det antydet at vandrefalk skulle ha
hekket (?) i Mosse-traktenejJel0y. - Selv om det ikke
kan utelukkes at en hekke1okalitet er strengt
hemmeligholdt, er opplysningene sa pass vage, at de i
denne sammenheng ikke gir indikasjoner om hekking.
Bi0rnasen N pa Jel0y er hekkeplass for ravn (0stfoldNatur 22 : 53, angir N Jel0y).
Agardselva/Valbrekka. Tune
Sydvendt hekkelokalitet i brattfjell like ved
Agardselva. Omradet er i dag vernet scm reservati
landskapsvernomrade.
Mye fj~r m. v. ble sett under reiret i alle fall frem
til ca 1940 (S. Huse). Dununger skal v~re sett ca
1953-54 (H. schille) ved "FalkfjelletjFalkas" S for
elva. Jeg antar det eventuelt dreier seg om samrne
lokalitet eventuelt at et par har vekslet pa ulike
hekkesteder. - 2 unger og l egg ble sett ved
Valbrekka ca 1950-55 (F. Johansen). Jeg antar
loka1iteten neppe vi1 b1i reetab1ert da en turvei og
rasteplassjskogsvei ligger n~r elvas s0rside i dag.
svarttjern/Svartas, Tune
ca 2,5 km NV for Asgardselva ligger en annen
lokalitet, scm kan ha v~rt benyttet av det samrne
paret nevnt over. Hekkelokaliteten la en et
brattheng inntil tjernets 0stside.
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Parringsflukt og et reir ble sett i alle fall et ar
mellom 1955 og 1959 {K. Klaveness, se 0stfold-Natur

n.L.£!:47).
Ra~mskoq

Vandrefalk "er sett hekket"

{Ra~mskog

kommune.

Generalplan 1979-1991", s. 20). - sv for R0msj0en
finner vi stedsnavnet "Falkasesn". - 5 "duvefalk" ble
skutt i traktene for n~rmere 100 ar siden, if0lge en
avis-artikkel i Indre Akershus Blad midt pa 1970ta1let (0. Olsen). - "Fall< findes her sielden, og den
som finnes, er en slags landfall<.

Den er noget

st0rre enn en Due", heter det i en beskrivelse om
fuglelivet i nabo-soknet H0land fra 1771 {Gielleb01,
if0lge "Toppdykker'n 2 : 6,1979, NOF Oslo/ Akershus).
Det foreligger ingen sikre opplysninger om hekking
fra RQ!mskog-traktene.
Oppskott/Skj~ringrud,

Tr0gstad

Antydninger om hekking i Mysen-distriktet frem til
1950-arene er mottatt {A. S0rlie) . omradet er bratt
og kan tilsynelatende se gunstig ut for arten.
Stenselva i Haldenvassdraget
I de bratte s0rvendte bergveggene langs Stenselva
mellom Aspern {Stensbrua) og Femsj0en {Brekke
sluser), ble falk h0rt skrikende et par steder mellom
Krappeto og Brekke omkring 1955-60. Observat0ren
hadde vokst opp i n~rheten av en vandrefalk-hekkeplass pa svensk side ved Store Le {Medd. til 0. H.
Stensrud), 0stfold-Natur 15 : 76.
"Tarnfalk" skal ha hekket i
(M. Olsen medd.).
vinger ble sett i

fjellet her tidligere

En st0rre rovfugl med spisse
n~rheten,

1978 (Sem medd. M. Olsen).

ved Fjell-Trollnes, i
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Lokaliteten i Stenselva er neppe sa velegnet lenger,
pga ~kende smabat- og kano-trafikk like under brattfjellet.
Et individ skal ha blitt skutt ca 1932 ved en brattkolle ved 0rnelund i Aremark, og angivelig ble kr so
mottatt i premie (L. 0rnelund) .
v~re temmelig usikker.

Observasjonen ansees

a

Fossel0kka, Halden
Brattfjellet like N for Tista, mellom Halden by og
Tistedal er antydet som en mulig gammel lokalitet,
men opplysningene er usikre (J.

c.

Pettersen).

Pga

bebyggelse inntil brattfjellet, er stedet ikke lenger
egnet.

Ravn hekker i omradet .

Sittende vandrefa l k.
Tegning: Viggo Ree .
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Indre Iddefjord/Berbyda len, Halden
Pa den ca 4 km lange strekningen langs Enningdalsvassdraget fra s0r i R0svann - til Folkaa ved Indre
Iddefjord, er det kjent 4 tidligere hekkeplasser:
Folkafjellet, Nypeto ved Berbyelva, Algardskollen og
Tangasen ved R0svann .

Bildet viser 3 unger av vandrefalk som ble tatt fra
et reir i Indre IddefjordjBerbydalen i 1940-arene.
Ungene ble foret opp og s ener e avlivet.
Fotograf: Ukjent.

Tegnin g:

Viggo Ree
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Folkafjellet: Brattfjellet ligger ut mot Iddefjorden
og Folka naturreservat (svartorskog) . I artikkelen
"Jagtfalk i 0stfo1d" (Norsk i02ger- og fiskeforenings
tidskrift 1926, 55 : 182) beskrives hvordan 1 individ
ble skutt og 3 unger tatt fra reir 18.6.1926. Den
andre ad. ble tatt i saks. - Dessverre er hekkingen
senere gatt inn i litteraturen som lavlandshekking av
jaktfalk, hvilket er feil. Vandrefalken ble av og
til kalt "jaktfalk", men lokaliteten er en sikker
vandrefalk-lokalitet. I verket "Norges dyreliv" 1948
og 1958, og i det etterfe1gende "Norges dyr" 1970, er
hekkingen dessverre angitt som jaktfalk. I sisteutgaven av verket er dette ute1att.
1 varslende individ ble sett her ved en anledning i
mai 1987, uten tegn til hekking (J. Eriksen, J. B.
Olsen). Se og Rersvann senere.
Unger ble tatt av dage noksa rege1messig i Berbyomradet, dels pga premier som ble utbetalt. Enkelte
ar ble unger foret opp og senere drept, se foto. Ved
enkelte anledninger ble unger skubbet utfor reirkanten med en lang stang, om det var umulig A komme
bert til reiret (ved Rersvann) . Det antas at arten
ogsa hekket etter at reirplyndringene oppherte.
Av konkrete opplysninger kan nevnes:
1943: Unger drept i reir, minimum 1 individ foret
opp og senere utstoppet (H. Kasa, J. C. Pettersen).
ca 1946 skal 3(?) reir ha v02rt besatt, vanligere var
det at 2 reir var i bruk samtidig, f.eks. i
Folkafjellet og ved Rersvann. Siste hekking var ca
1963-64 (H. Kasa).
Lok. ved Rersvann var med sikkerhet bebodd i
begynnelsen pa 1950-tallet (0. Eriksen), der arten
hekket i Algardskollen f.eks. i 1955 (anonym medd.).
Under en reirplass ved Rersvann ble det i 1955 sett
mye makerester. Stiger m.v . som ble benyttet av folk
som plyndret reiret, ble sett her (S. Huse). Omkring
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1955 ble flere individer sett (ad.
ved R~rsvann (J. Kielland Lund).

+

juv.) sommerstid

I mai 1987 ble et ad. individ set t her (J. B. Olsen ,
J. Eriksen), men ingen tegn til hekking. Samme (?)
individ ble ogsa sett ved Folkafjellet, se over.
Ved Nvoeto ble 1 ad. sett i "strid" med ravn i ultimo
april 1976 (J. B. Olsen, o. H. Stensrud) .
ca 1 mil unna pa svensk side har det v~rt en bebodd
lokalitet som fikk 1 unge pa vingene siste gang i
1973, mens det aret etter bare ble sett en enslig
hann her (P. Lindberg ) . Senere synes det som
lokaliteten ikke har v~rt besatt .
Bratt~ya

ved Halden

Den sydvendte, bratte fjellvegg e n ut mot Iddefjorden
og riksgrensa, er den eneste lokaliteten i 0stfold ,
der vandrefalk til na er reetablert. Hekkeplassen,
som er under kontinuerlig overvaking, er gitt fyldig
omtale i lokalpressen (Halden Arbeiderblad, helsider
25.4 og 30.5.1987).
fuglesamlingen pa Red Herregard, Halden, finnes 1
individ merket med paskrift: 1899, P. M. Anker,
Fredrikshald (=Halden), preparert av en herr Bye,
Fredrikshald. Det er ukjent hvor individet er skutt.
Bratt0ya ligger for 0vrig like utenfor R~d Herregard
der Anker gikk pa harejakt.
I

Fra eldre tider finnes det fa opplysninger om hekking
her:
2 store unger ble sett ca 1946-47 (medd. t il 0. H.
Stensrud) . - Fra annet hold nevnes stedet som en mer
eller mindre fast hekkeplass (P. Gilstedt, Thor s.
Larsen) . - Voksne og unger ble skuttjdrept pa 1950tallet (A. Karlsen medd.). Fuglene skal av og til ha
blitt sett i byen (pa duejakt?), og arten er med pa
arts1isten for en n~rliggende, kjent fuglelokalitet,
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Remmenda1en l ike N for eya (0stfold-Ornitologen
3 (3-4) : 88 ).
I 1974 antydet orni tologen E. K. Bart h mul i ghet er f or
e konomisk st~tt e t il vakthold dersom vandrefalken
igjen skulle bli funnet hekkende i fylket (0stfoldOrnitologen 1(2-3): 27). - 8 ar senere, i 1982, ble
et par registrert pa Bratteya-lokaliteten i tiden
april-september, uten at hekking fant sted (Reinhardt
Pedersen, 0. H. St ensrud m.fl . ). Mye ribb og rester
av enkelte pattedyr ble sett her under faste sitte p lasser. Hvi te ekskrementj urea-flekke r ku nne ses i
fjellet under s i tteplassjhyller .

Hekkeplassen for vandrefalk i brattfjellet pa
Bratteya i Halden, er strengt overvaket og har
ferdsel s fo r bud. Foto : 26.7 . 82, Geir Harde ng.
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I irene 1983-87 har paret hekket, men det mislykkes i
1986. Utfra irsrapporter fra "Prosjekt Fa1k" i
Halden, ved 0. H. Stensrud 1983-85, ankommer fug1ene
til hekkelokaliteten i siste uke av mars (ca 25.30.3), rugingen tar til omkring 15.-20. april
(eventuelt legger hunnen seg pa noe f0r egglegging),
klekking finner sted omkring 20.5 (rugetid ca 28 d0gn
iflg. litteratur) . Ungene forlater reiret i de f0rste
dagene av juli (ungenes reirtid ca 35-40 d0gn i flg.
litteratur). Falk kan ses i omradet til rnidt i
september.
Hekkeresultater if0lge rapporter ved 0. H. Stensrud:
1983: 3 egg ble byttet ut rned 3 unger fra "Prosjekt
Pilgrirnsfalk" i Sverige CFalk-nytt 1984 : 20). Alle
3 unger korn pi vingene, men 1 ble funnet drept
29. august sarnrne ar under en kraftlinje ved Trollhattan i Sverige (Figlar pi Vastkusten 17{3): 137,
Falk-nytt 1983 : 4-5, 1984 : 20). De 3 eggene ble
klekt i rugernaskin, men l unge d0de. De 2 andre
benyttes i avl i prosjektets regi i Sverige, under
ledelse av Peter Lindberg.
1984: 2 egg klekte og reiret ble supplert med 2
unger fra det svenske avlsprosjektet. Alle 4 unger
kom pa vingene (Falk-Nytt 1984 : 3, 20).
1985:
ll.!l.§.:

1 av 2 egg klekte. l unge kom pa vingene.
Mislykket hekking, tro1ig pga stridigheter rned en

hubro.
1987: De 3 eggene ble fjernet og ruget ut kunstig i
Danmark. Et egg var ubefruktet , et hadde utilfredsstillende fost erutvikling og et klekket (ungen ble
utplassert i et reir ved Oslofjordens vestside) . Alle
3 egg var tynn-skallete, hvilket antyder milj0gifter.
Eggene i reiret ble i en periode erstattet med
hardkokte brune h0nseegg. 4 unger fra "Prosjekt
Pilgrimsfalk", som var ruget ut i Danmark, ble satt
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uti reiret (Halden Arbeiderblad 30.5.87 s. 7 ,
Sveriges Natur nr 6 1987 s. 24 ) . 3 unger kom pa
vingene (0 . H. Stensrud medd.).

Analyseresultate r av u 1ike gi f t sto f f er fr a egg pa
Bratt0ya i regi av Torgeir Nygaard (Trondheim) og
"Prosjekt Pilgrimsfalk" og Riks museet i Stockholm
foreligger ikke e nna pr 1987 (0 . H. Stensrud medd .)
Bad e i 1983 og 1984 ble ytterligere 1 voksen falk
sett i omr adet noen ganger i slutten av april/
begynnelsen av mai. Fugler fra lokaliteten f.eks.
kan ses flere km unna i hekketiden. En storfalk ble
f. e k s . s e t t ved Bakke, Idd, i prime november 1983 (J.
B. Olsen) . I 1985 ble det registrert at den hekkende
hunnen er et ringmerket individ, mulig med en
fargering-kombinasjon. En ma regne med at individet
t r olig er en fugl fra det svenske avlsprosjektet (Ole
H. Stensrud).
overvaking pa Bratt0ya
Vel 10 personer, hvorav noen "i1dsje1er" (Ole H.
Ste nsrud, Roy Ingolv Johansen, Kjell Engdahl} har
deltatt i overvaki ngen.
1985 b le f0l s omme mikrofone r og en radiosender
laget og plassert ut ved r eiret (R . I. Johan sen).
Prosjektet fikk FM 107,2 Hz som frekvens, etter tillatelse fra Televerket. Innen en radius av ca 5 km
kan en pa en vanlig radio fa inn al1e lydytringer i
onradet (ca 102 Hz er ~rekvens
i 1988). Det kan
nevnes at i l0pet av en halvtime om kvelden 13.5 .87,
lot vanlige arter som r0dsturpe, bokfink, svarttrost,
ringdue, fiskemake og svartbak seg le ~t identifisere
pa rn.
I

Uregelmessigheter blir registrert ved at falkene
varsler intenst og vedvarende, slik at po l iti,
viltnemnd eller prosjekt-1eder 0. H. Stensrud kan
kont akte s, for rask utrykning . Dessut en ho l der fast
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bosatte pa svensk og norsk side

~ye

med stedet, og i

hekketiden er vaktholdet ytterligere skjerpet . overvakingen er omtalt i Sveriges Natur nr 6 1987 (s 25).
Politiet i Halden deltar ogsa i overvakingen.
Senderen ble stjalet i

l~pet

av sommeren 1986, men

personen ble senere peilet opp og tatt.

Ny sender

ble sa utplassert i 1987 (Halden Arbeiderblad
24.3.87).
Lokaliteten ble etter hvert sa kjent i distriktet at
man valgte a ga ut offentlig i lokalpressen, for at
flest mulige interesserte personer skulle kunne bista
i vaktholdet og samtidig fa "oppleve•• falkeparet uten
a forstyrre dem.

Erfaringene sa langt er meget gode,

og "Prosjekt Falk" i Halden kan voere meget tilfreds
med resultatet. overvakingen pa

Bratt~ya

er i dag sa

intensiv, av uvedkommende straks vil bli oppdaget og
pagrepet, idet bade "Prosjekt Falk" og politiet har
bat lett tilgjengelig.
25.3.1987 vedtok

Milj~verndepartementet

midlertidige

ferdselsrestriksjoner pa hekkeplassen i tiden
1.3-1.8, idet et fuglevernomrade ble etablert med
hjemmel i viltlovens bestemmelser om biotopvern
(§ 7).

Dette er

f~rste

gang her til lands

bestemrnelsen har kommet til praktisk anvendelse, se
vedlegg. Det arbeides med a etablere et mer permanent
biotopvern-omrade rundt hekkelokaliteten. - O~radet
er merket opp i

felt med skilt"er, flyteb~yer,

plastsnor i skogen rundt m.v.

Verneomradet forvaltes

av fylkesmannen i 0stfold.
0ya eies av Halden kommune som er positive til
tiltaket.
Det samme er den lokale jeger- og fiskeforeningen, som bar jakt- og treningsrettigheter pa
~ya,

som verke n er landfast eller bebodd.
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Hekkeplassenes utbredelse i 0stfold
Ser vi pa lokaliseringene av vandrefalk- lokaliteter i
0stfold {se figur) er det noen fremtredende trekk:
Hekkeplassene i de ytre delene av fylket finnes enten
pa 0yer, langs hovedvassdrag eller ved Iddefjorden.
Dette kan delvis ha nee sammenheng med at de ytre
str0kene av fylket jevnt over er bedre unders0kt
orintologisk sett. Men forskjellene gjenspeiler nok
ogsa en reell preferanse for mer

kystn~re

str0k, dels

pga mer apne jaktterreng her (jordbrukslandskap,
skj~rgard , st0rre vatmarksomrader, apen kystfuruskog
o.l.), mer vilt · (s~rlig makefugler) og flere bratte

fjellvegger enn i de indre str0k.
Hekkeplassene i

skj~rgarden

finnes bare pa de sakalte

rombeporfyr-konglomerat-9?yene i "Oslo-feltet"
(S0ster, Rau0y, Sletter m.fl.), idet ingen hekkelokalitet er kjent pa de tallrike grunnfjells0yene,
f.eks. i Hvaler. Dette har sammenheng med at granittog gneis¢yene ikke far utviklet stupbratte bergvegger
utenom langs enkelte forkastningssoner, sprekke-soner
eller svakhetssoner.
Forskjellene mellom de flate svaberg0yene langs
0stfold-kysten, sakalt "fj;erekyst" i geomorfologisk
terminologi, og 0yene i

"Oslo-feltet" er slaende:

Pa

sistnevnte er berggrunnen lett-forvitterlig, sammenliknet med det massive grunnfjellet, der sj0enes
eroderende krefter ikke kan gi samme resultat med
tanke pa a skape egnete hekkeplasser.
Etter hvert scm landhevingen skred frem etter Istiden
og nye rombeporfyr-konglomerat-0yer gradvis dukket
opp av sj0en, har b0lgenes " graving " (abrasjon), samt
frostsprengning, gradvis utviklet en steil "klippekyst" , rik pa hyller og avsatser, ideelt for vandrefalk.
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Kartfiguren viser kjente, vandrefalk-hekkeplasser i
0stfold ~ . Stiplete linjer v iser noen forkastningssoner i berggrunnen (jf Ramberg og Larsen 1978 :
Tectonomagnetic evolution, fig 2 : Tectonic map Oslo
Graben . Norges Ge ologiske Unders0kelse nr 337 :
55-75.) 0yene ve s t for hov e d forkastningen langs
0stfold-kyst en tilh0rer det sakalte Oslo-feltet,
fylket for0vrig utgj0res av grunnfjellsbergarter. For
n~rmere forklaring, se teksten.
4tviser steder utenom hekkeplasser der deter gjort
flere observasjoner av vandrefalk.

/
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Hekkeplasser pa grunnfjellets fastland er ofte
knyttet til hoved-sprekkesoner og

forkastningslinjer

dit Glomma (Agardselva), Haldenvassdraget (Stenselva)
og Enningdalvassdraget/Iddefjorden (Berby-ornradet,
Bratt0ya) er lokalisert.
Det er typisk at de fleste av de garnle lokalitetene i
var tid huser ravn, en art som ogsa prefererer
utilgjengelige bergvegger. - Ofte blir det "feider"
rnellorn artene der de hekker i sarnrne fjellvegg.

Mange

bergvegger med ravn er ogsa potensielle for vandrefalk, men sistnevnte stiller st0rre krav til apent
utsyn og gode innflygningsmuligheter.
0VRIGE OBSERVASJONER FRA FYLKET
I det f0lgende gis en oversikt over kjente vandrefalk-observasjoner i 0stfold uten tilknytning til
mulige hekkelokaliteter.
Aker0ya, Hvaler:
Enkeltindivider er notert:
4.-5.9.1964: 1. obs. pa Aker0ya (Turrapp. nr 6,
1964, s.3.)
15. + 17.4.1965:

1 individ, anf0rt sorn usikker 15.4,

(Turrapp. nr 3, 1965, s, 3.)
9. + 24.4.1967:

1 individ, angitt sorn usikker 9.4,

(Turrapp. nr 2, 1967, s . 5.)
11.10.1970, 10.3.1973, 31.3.1974 - angivelig
observert flere dager (G. Lid, P. J. Schei).
1 juv. 12 . 10.1979 (Ni0 3(1): 38;
00 7(2)
1 j uv.

~

: 6;

: 63).
22 .8 .87

(Tor StnDm) og 1

individ (sarnrne?) 5.9.87 (Ole J. Hanssen).
Pa 1980-tallet er det ikke gjort andre sikre
observasjoner av vandrefalk pa Aker0ya.
observert her ca 10 ganger i

Arten er

arene 1964-79.
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0ra, Fredrikstad/Borge:
Et individ skadeskutt 5 . 9.1886

(~

: 13).

1 juv.

jaktet 31.3.1979 (00 8(3-4}: 84; 0N 25: 43) .
1 juv. hunn 17.7.1983

senere (Ni0 3 (1)

:

(~

38).

: 43) og 1 hann 4 dager

Bare 4 sikre observasjoner

er registrert.
Kurefjorden . Rygge/Rade :
Enkeltindivid 30.8.1974 (0N 10

24) og i august-

september 1976 (A. Thelin).
Jel0ya. Moss:
"Trekker en og annen gang over Jel0ya var og ha>st.
Rester av drepte fugl kan tyde pa at den av og til
bes0ker Alby og"
(Y. Hagen ca 1959, upublisert
manus om dyrelivet ved Alby).
F0lgende konkrete observasjoner er kjent:
2 individer ved Framnes og trolig 1

6.9.1942:

individ 21.9 samme ar ved

V~rlebukta

(Y. Hagen) .

1 individ ca 25.8.1948 ved Reier (Y. Hagen).

Enkeltindivid sett 6.11.1982 og 1.4.1983
(.@i...n. :

23) .

Eld0ya, Rygge:
3 observasjoner november 1971 og 1 individ (juv?)
21.9.1973

(A.

Fjellbakk).

Ale. Onsll)y:
1 individ jaktet duer 12.10.1896 og 1 ex . sett
19.9.1897 (J. A. Thome).
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Kjennetjern. Ons0y:
Enkeltindivid 19.5. + 6.9.1970 og 18.3.1972
(QJN 24 : 199) .
Kallaksj0en. Tr0gstad:
Enkeltindivid registrert 30.4.1976 (QJN 26

78) og

2.5.1977 (M. Eikeland).
Andre steder der enkeltobservasjoner foreligger:
1 hunn skutt ved Fredrikstad 9.12 (ar?, trolig pa
slutten av 1800-tallet, J. A. Thome), if0lge Collett
"Norges Fugle" 1921, bind 2:215 og Y. Hagen 1952:
"Rovfuglene og viltpleien", s. 120.
1 ex. skutt ved str0mtangen, Ons0y, 12.10.1909

(J. A.

Thome).
2 individer sett ved Lisleby, Fredrikstad, ca 1958-59

(A.

Johansen).

c.

1 ex. Gullundmosen, Halden, var ca 1 969 (J.
Pettersen) .
1 ex. Brandsrud, Mona, Eidsberg, var 1977

(P. Kristiansen) .
1 ex. Nygardsmoa, Kraker0y, 8?5.1978 (~ : 56).
1 juv. Torsnes, Borge, 22.4.1980 (Ni0 1(1)

: 28).

1 individ Skipstadkilen, Hvaler, 11. - 12.10.1980
(Ni0 1 (1)

: 28).

1 ex. Arneberg, Rade, 14.9.1984 (0. Krohn).
1 adult individ Hafs1und, Skjeberg 22.4.1985
(Ni0 6 : 62).
2 individer (trolig 1 hann og 1 hunn) ved Gr0nsundj
Lekumevja, Eidsberg 28.8.1987 (Runar Larsen) .
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VILTLOVENS § 7 OM BIOTOPVERN:
VEDTAK OM MIDLERTIDIGE FERDSELSRESTRIKSJONER
BRATT0YA, HALDEN

PA

DELER AV

Vi viser til fylkesmannens brev til Direktoratet for
naturforvaltningen (DN) av 6. og 23.2.87, og DN's
oversendelse til departementet av 3 . 3.87.
Fylkesmannen og DN 0nsker anvendelse av viltlovens §
7 om biotopvern, for a sikre en hekkelokalitet for en
truet rovfuglart.
·
§

7, 2 . ledd lyder:
"I omrader scm har sa:rlig verdi for viltet, kan
Kongen ·fastsette forbud mot anlegg, bygging og
annen virksomhet, herunder ferdsel, dersom dette
er n~dvendig for a bevare viltets livsmilj0 .
Departementet kan pa forhand treffe vedtak om
midlertidig vern som nevnt inntil saken er
avgjort".

Det er 0nskelig a innf~re et vern som regulerer
ferdsel i hekketiden, utfra flg. vurderinger:
Hekkelokaliteten huser et par vandrefa lk, en art
som er truet i nasjonal og internasjonal sammenheng.
Lokaliteten er allerede kjent i vide kretser
lokalt , slik at en na onsker et form elt vern evedtak i full offentlighet.
Omradet blir overvaket ved hjelp av frivillig
oppsyn og lytteutstyr;radiosender na:r hekkestedet .
Lokaliteten bl i r gjenstand for fagl ig oppf0lging
og samarbeid gjennom et norsk og et svensk
prosjekt med siktemal a registrere, overvake og

reetablere en levedyktig vandrefalkbestand i de
respektive land (lokaliteten ligger noen fa 100 m
fra riksgrensen) .
Viltnemnda og kommunen (grunneier) er inneforstatt med nedvendigheten av vernevedtaket.
Med tanke pa in nev~rende hekkesesong er det
pakrevet med et midlertidig ferdsel sforbud (1.31 .8), idet smabattrafikken forbi stedet er
relativt stor p.g . a. n~rheten til Halden havn og
ferdsel ut og inn Iddefjorden (Ringdalsfjorden).
Det er ikke knyttet spesielle friluftsinteresser
eller andre aktiviteter til omradet scm na sekes
vernet mot ferdsel.
Etter en samlet vurdering er departementet kommet til
at anvendelse av viltlovens § 7.2 ledd er mest
aktuell i foreliggende sak, jf muligheter for
ferdselsregu l eringer etter friluftsloven § 15 og
naturvernloven § 22 (jf § 18.3).
Med hjemmel i vil tloven § 7.2 er det i dag truffet
vedtak om midlertidig vern av et ca 35 dekar start
land- og sjeareal ser pa Bratteya, Halden. Vedtaket
hjemler et ferdselsforbud i tiden 1.3 til 1.8, jf
vernebestemmelser og kart vedlag t .
Vi ber fylkesmannen om A arbeide videre med et
permanent biotop-vern av omradet og forest! lokal
hering, fer oversendelse av saken til DN med tanke pa
A forberede en kgl.res.
Fylkesmannen bes om A felge opp vernevedtaket ved
oppmerking, informasjon pa stedet, kunngjering i
lokalavisen og gjennom et lokalt oppsyn av omradet.
Vi gjer oppmerksom pa at oppmerking er avhengig av
grunneierens samtykke. - Utgiftene ber sekes dekket
over kap. 1427, post. 71.4 - lokale viltstell tiltak.

'({'r/la.J(Mo.-/
Gef~ Hard(}'lg
Saksbehandler:
Tlf:

Geir Hardeng

(11 77 32)

Kepi: -Direktoratet for naturforvalting.
- "Prosjekt Falk" V/Ole H. Stensrud,
Isebakke, 1760 Berg.
- HalC.en kom:n'..l..'1e;Viltnerr;ca (til orienterir:g).

FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG VERN AV DELER AV BRATT0YA I HALDEN
KOMMUNE, 0STFOLD
Milj0verndepartementets vedtak av 25.03.87, med endringer
29.07.87.
I

I medhold av lov om viltet av 19 . juni 198 1 nr. 38, § 7,
2. ledd, er et land- og sj0areal pa Bratt0ya i Halden
kommune, 0stfold fylke, midlertidig vernet.
II
Omradet dekker et areal pa ca 75 daa, hvorav ca 10 daa
vann, pa gnrjbnr 59/2. Grensene for det midlertidige
vernede arealet framgar av vedlagte kart, datert
Milj0verndepartementet juli 1987. Kartet og
vernebestemmelsene oppbevares i Halden kommune, hos
fylkesmannen i 0stfold, i Direktoratet for naturforvaltning
og i Milj0verndepartementet.
III
Formalet med det midlertidige vernevedtaket er a sikre en
hekkelokalitet for vandrefalk mot un0dig ferdsel og
forstyrrelse, inntil sp0rsmalet om varig vern av
lokaliteten er avklart.
IV
For det midlertidige verneomradet gjelder f0lgende
bestemmelse:
All ferdsel til lands og til vanns er forbudt i tiden
1. mars til 1. august. Dette omfatter ogsa bruk av
modellbater og modellfly og lavtflyvning (under 300
fot) over omradet.

v
Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for:
Gjennomf0ring av milit~r operativ virksomhet og tiltak
i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsynsog forvaltnings0yemed.
VI
De n0yaktige grensene kan avmerkes i marka etter n~rmere
anvisning av forvaltningsmyndigheten.
Informasjon om
ferdselsforbudet kan settes opp pa stedet.
Bestemmelsene
under dette pkt kan bare iverksettes dersom grunneieren
samtykker.

VII
Forvaltningsmyndigheten kan gj0re unntak fra ferdselsforbudet nar formalet med fredningen krever det, samt for
vitenskapelige unders0kelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det
ikke strir mot formalet med fredningen.
VIII
Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen
i 0stfold.
IX
Disse bestemmelser trer i kraft straks.

PUljn·emdepertnentet
Jul1 1967.
- - - r AT&renm1nc tor
o•rldt ·nrnet etter
vil tloYenl §7.
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Innf¢rt med ¢yeblikkelig virkning:

Fuglevernomrade pa Brattoya
Et van drdalkpar har 5i den 1982 haU

mellom 1. mars o&: 1. au&:usl. · Fu tlr-

Bratleya som fast tllhol dssted I som-

vernomradet pa den serlice dtlen .,.

merhalvarel. Vandrdal ken er I dac en
ut rydninJ"slruet f'uc leart , or den har
vaer l fredf't siden 1971. He kke plassen

BraH•ya. er \'trnet i henh o ld til ViltIoven, sirr ,·iltkonsuhml Vid ar H olthe
ved Pylke~man nens milje\'emavdelinc.

pa Bratteya u

den eneste kje:nle t

0strold. Fvlkesmannen I 0 st fold har
derfor ,p;rt den aktue ll e delen a\'
Brau eya til midlertldl,c furlevernom·
nde, med ferdesel s forbud i lidsrommet
TEK·.T 00 FOTO
£rc.lA'JO ANO£RSft•

Du t·r Prwwkl F"aUt: m<'d Ole
ll S rr •,urt 1 •;u \1 '• ~·lf'n h,.r
LHt L.IHul• f'l ul lrC'dnln~~t('n uQ
IWC'n ~ klnl:CO
dt'l aklU< •It'
our..tkL pa »raHM t1 ProsJrkt
~~:ruppa har pla.VN\ f•lJ<Ommf'
t .. lkroluMr p1 for<, ),~· l lLit(' ' tedrr
1 c ~L vnnedt· omr;.deL M1kror..:.
nc1w tr • •biN tLI t'n rad1osender
wm M<nd, kontmuerllg PI F'M
101.2
· V a nh~rr l't'l~t'radtot'r ~:a r som
rt'Kl'l Ll 108. ~ er Stcn~rud · Ott·
mt<J ko~n a ile mn.n ton rad1us
pa mm~t 5 k m frlil Bra ur~ya
\ .~ ~~ med pa over.a k cn~rn I '
c;.tmad r l
- Ml'n t'r drt 1~ ke f"l t abelt a
olfrnthll~rr /,rkkt'plasSt'n 1.11
rn ·~ ~Jtldrn fu«l" Sa ten~e kun
rtl .. t.o:ll i..~l"ll~ tll ht'kktpla . <:.tn
Uf"il.e VI l..aWhf'l \ ' l f df'n b(' ~
IOU\mJ: Men dt'l H na Hp.a~~
m.mtte 50r.\ ~n(l('r Ul at et
.1ndrt'falkpar '·ek ker pt Bratt·
e 1 a_ at Yl 11\f"M • de't f'rt.• fordtol
av -., otft<nUIC&~Gt dt't \ hapcr
me'd Mtlf' _. ra rorst.uiSf' lOt
wmttttC"tl OC at ft'rdstl.forbudt't
bhr rnJH'klc-n. Vldt'rl' h.pc-r Yl
at u manaf' l.0'1'I muhe vtt v.rrt
,.ld pa · aklholdrl \, har ' 'lrn
s.agt laJ.t ~on r e,.wt t•l t.wr.:nr

nlkrof00\"1 I 011"1 :f('1 Q~ ~t
n~ tren.er H'l ann P3
omradet VII '1 herr la lk~n..
k:.rakunstu \tt varshnps1analrr
pa FM 101.2 F'or undrefalkrn
bht rtalt't Stn"-~t dersom den
fe ler $f'1 trvtt av mt"nnesker eller
rc~dyt . oc \ltl varslr si snart
nOf'n n:Prmtr .stl htkktpla.s.sen

sorn

Dc:nom nOf'n radJolyU.ere hDrtr

shke SJJ{naler pl rM 10? .2. bfS
<M- snartst t.a ~onUikl med poilU·

tt

- Omradet er u nder k qntinuer li'

v,ltnt1nnd11 t'.lt-r

Prc,oo.,:-k t

J alit u<l m"l: ~Ht
lln<l "
PrMINi dt'll.. flt'tnr
V1 \ II

kunr(' ,.. klr" ut

r• lion

(I ~

·• •

blt'n.~n;d

~

MM 1 t

t1t'

a\

llldt'll C"•

•1,11

•\ I)O'IIJr' l ndJJlhC'\
nJnR\o, J)rO<olt)ll.t't

I

l J'Jin\'l

REIR·

PLYNDRERE
Relrpl)'ndrNt' badr lr'l mn OR
ull,nd . .som ~r uu• ~t l.t'r a StJt"lteu tllf!r (U ifleun~~:~:r er ct p rob lem fo r truedc fu~;leart.o:r ·Mill'
cc prof..-'JOr>f'llt rtJrplyndrrrt' er
1m1dler ud aoclliQenta•' om••oto~tr 01 n- ) nChlhCttr
De Dll'
holdt • ! c med Ql &,Jtnnom tt
aocSl IIITJI1n1 .syurm rar v1
nnk-s btlt te'd nar d1ur ty tM
btl. -nntr • bevcp ~ Inl h::.r
hC'ndt n ul.t'nllnd~kt rtll'plynct·
rere ff bliU. atoppt't P" I• ;on.,.."'\
01 nt~ t.rt •nnrtueu lla~l t Alii·
~ •\'tl htn·.ulltt ' · 1! folk om a
melck Ira t 1l ~ Udhltc'"f' llt'Yr.t.r
lA$•~""-' dersom r 'n kommf't
I kGnLU;t mrd fotk som \ISt'f
mlsl.enk''•l •t.or tntl'ffur for
hfkktpla•·ofr 01-1 t" ~loa ve.dt
a mrrke .WI om folk har mrd
Stl uut) r lOITI llan IOJ ~>1ndc•
mt<l rtlrplynctnl'lf: Df'l 1!1' r e~
~ anh~ at ut.Hilan&i..e rrarph nd
lf'rf' k Jmmft I"' J)tr b'Jt'f hYOf·
a\ n , t :r. t . t n •.:Jrt<bll ~"
hat K:• mt mtd StJ bade rumIT"
hJ>t ln.M:boks rugek~..e lat>\t.
Itt s ~rkl'klkktrlerol
• Vtdttt .M:t VI pa (k SOn'l t'!
Oordtn .som po!.tnSJtllt onrvakerr av lua~vemomradrt
BaUeelen aar lii(f uoorr det
vt-medt' o mradtl 01 her t'r det
JO t.ftl mt4 smtb•~r 1 aommtr ·
~. dv1rtt Ott vemedr r:mradtt
'> II bh lrdth g markul med s k1lt

p•

ot beiY<"• · Ilk at mp;r·. ll" u~uen

htt.$k:llt'nllt• .,-,,radt-•lr.a\lll' n·
f'n Ot 1.011"!'1 ooo:"n c• 111(1(.' 111 a t
ill'ldrt· k rr~o\t:r rl .. nd~t 1o: n)., !or
bv1et bt>r 1 ('r T, ·•'dr fra
sn•c ·.• t o.,, Wlttu • riJPt\"tlt
nt:o;"lndol \'1 hf'NHJtJ., oy. .,. til
batiQIIct'l o m ~ 1kkt· ~toppe oo.
h kt ul.('nlor deL v[ n£-1(· om
ndrot Ma., ~an lJt'tl"' ~tudt"rt"
fuij;lt'tM' mt'ns man tM> l!(lf>r ~t'i
sak tt> forh Mt'n der$Om man
s toppl"r i":" lt opp. vii d rt vtrkr
fontyrre-r.~ e pa fuglrnr Drt tl
•· ller..- tn utrr,..rk et ot5 ~r.a' J 0n~
POJ>t p i\ ~vr n~ ~: Sid(' t ~rs O\'trfot
Brauoya

TRU ETA V

MJLJ0GIFTER
Vandrtfalken kom t·l B rOt tlG ~
1 1982 r~ r 1u1 ha.dd<- da Jllkc
\'a'rt Obfc...l rf"ttl hf>r I dl~lnkl"l
r.,ue 1948 Mt<N df.t • Udhvn
lllkr .ar nart 0"0: ~• .,t··ncre.r
som vat <:.rLtr,, stenu- trus.ltr
fl., vandn"fJiken • ttLtr kncnld:. i!Prl Mt1.t li'C~t "'' ' n ll,re&'lltt•
· OOT O.f IIJnf"n.1" ~toller fllf't'1

bla u.

"-~s.kallfort

nntl"ll.

F"OI at fulf.lt'anr-, 1 d M
hrlt' Uti U. Ullt' 0\'trl(" ~ blr d "l
pa • tuttt"n av 60-laiJtt ~II lit..• •
r..-.,u,,-·1~1' ~t'dr.1n::~ '<IOnH
I
ti,f"'<4!.1' n;.~e Ot't \~.t ;.on ~ h!'kt'rt'
.uwna pa bade vttlilhold. op.
p.lvl
OJ u~mni" n fuclrtJne~ f"Ot
•t DOT-skid~ q:g n.kt< s kal
bli hlft'l 1 stykker_ bltr di"M'
tatt bort lOt kltkku\g 1 ructku·
Sf'~ 01 t'r~tatt.et mtd leYende
unrtr I umarbeJd med h t'A$'tf·

rue:'

nr C)rn~.omffnu v1 1 l~l . -84
Of: ·8S slike prosJekter pl Bratt.e·
ya . med. g odto l f')U it..a.ttr I 1932

mar.~

Vandr(falken er en Ul'fldntngltrutl /Ugleart, OfJ den h.ar
vart frtdet lldttt 1971 .vandr(/alken nl. Cftn:::ml d<"n jar
vare 1 f td. llll'dsomt "ldro til u btnkt nalttTtll 1 dutr1ktet
Dtlt. truer ht!ltr mgtn ~gtrtrdtrtrsser Pros;~lttct pa Bra!tt'
vo Jtar dtrfor wr /1111~ atotrt. 11tr Stcmor Tor-p.forma1tn 1
ArMadernc.s Jtgtr- 09 F'I.Skt/Ottmng •llhulros~o" Etter
9Jtngz·otlu cu· tobbtrtt;mng av V1g90 Rn pa jorsJdtn at•
Ncrs.. OrnlloJog1• tc F'o, .. m t9S brov11rt ot.Jotr tru~e fu.gleorUrt

~

darl11 lo:.ttrUt\'lk hnc. •...!r S~ns

p et rtudlafrd1ge /tlglel•e:mf'mro let med fer duis{orOud 1 l1dsrommet mellom 1.
d~n sori,ge de ten Ol' B rouoya. mot svc,lsk estden

ou gust.l' UfltT pa

O"'t:t•

vak inr. oc overlred elsr av forbudd
vii vcd parripelse rere Ul politianmeld else oc bele lening.

MkkM. ~~~: llro rus:'rne oc IJOt bOt'
hrkk•nc,.., edel.a' t •• sno. Jtr

TREKKFUGL
- \ Otndl1't ..lkm tr en urkt..fu.:l

Dt .• :t..nl

n~ : t~tt .tC'. $

'-"- 1.~1

stort revlt mrd na~.t apow rr u kH omknJll St'l Oftr ... n , 1 M'
6-'n 0'1 Ovt'r rf",lft'l I SI(Jf h., 1ot•
OJ me'd stUt ··»l.o;.hrt V •'Miufalken l'r rn tr'l"f!t't st('~SUO fuel·

Oc

~2 ' 1

•'~ i).JI 9. •:':."'w .•

mau oc d -., s. do\'tr om lfttrt'nunc e.ar calL ut,,J.somt
atpt.flnbtr · olltut)cf Han kunnt 11 cu man!l:t' n k r n aturoc hun tt ClnJkt lll<f "'' p.a opplevel5ft" J framtlda dtt':.om
~terrelRn me<1 en m1Jdtl.s st.or dt'f'r••re1frrct
makr F'Jatrdrakttn tr Sklftrrra Ott er Haklen V1hncrnnd Of.
pa r, uen mt'd h . •ll spr•Jiet.r Verdtnt Nuutfond ~m :ltar lor
br yst os: et h.~ l p art1 1 ILl\JPfl'l del akonomu)J;f: Yt'd prQlJtktl!'t

Cit I .,.
t~n 1

som rr lett Ut'ft)(JCMflil I lll·
lt'JiE harden svarte klnnsk)t~l
som er Jratt ntdover "dt nt t \
h.octet rualen l'lar lancr spJJa:e
YlnRer . oc relat.IYI kOC't a~ert
Drrror h Sir:ft Yll'llt•piUfl'lf 01
t'ndt'n pi st..Jerten omll"ent Jlmn·
s u.irs oar ruclen 1.1tt.rr Vtndttfal·
k rn er kltnt for s m sm•dtShet
og sty r kt' . oc har stMre Ofl kraft,.
frrt br.vst rnn andrt rovfucttr
PO P~<•'ltnt av kostholdrl brslar
a•· andre l\lcter som den fanft r
I IUfta Ot'ltt' IJGf d t
Vtcl I
st••pc< ned pa b · lt.rt OJ ramme
dt'i med b r·u l el Her 1 0'\l' lk\N
lev~ drn hovtduktht II' mak e~
01 dutr v.mdrefalken kre••er " '

Halc!.,n komrnu ~ er flt'T av
8t1Hoya se-n le1n ut til Ar·
be~dt•nes Jecrr· 01 F'lskt forei'JInl 01 H alden 0( Omen1 Jer;er0( r a•kcforenmll Bade kommune n Ollt'ltr· Of f\.s kerorenmgt<nr
h at sUit S'"l posllil•t t1l fulflt·
vernomr~rt pa et.•a ·\'I SlJIIu
c:.u PO••twt t il tu•levemomradrt
da VI nwner at vandrefalk !'n I'll
ben)Ce nuuren ncr 1 ao:otnklr t
fltr Strmar 1'orp Ieder 1 Arbeidtrnr 1 Je~;rr Oi! F'1skefOrtt'l
In~
• \l• n(lrrf.l.Jkf'n Ulr hellt ~
r-bt' bY'I ' f' .s.om er aktUPII
YJ\l for O ~\ ~ llommrr df'r"-'1'
Mllt>r 1kk r 11>conn.1u mrdJt'Je.l'r.n-

1kkt

t.t'renrn t ~letT ·" ~o~

Dtt tr lagt ut mtgtl f•lsommt mikroJontr 1/UDlt~nlomrddtl
pC Bralt,Jia. Dzss~ ~' kobltt til tr~ rodtostndtr som sender
pd FM 107 .1 A ile radtolvttere Hmtl1/or en rad1u.$ pa mnl.$t
.S km fro B rauova. ka't dtrmtd delta t overvQicingtn. Ved
ProS}e kt Folk hensttlltr mun II/ folk om 0 mddc fro snorer.t
dtr$Om man h"rer noe .son1 11/dtr pO. at w:rnebtsltmmelsene
og 1. bltr krtmket. ·Man k er n da mtldt fro W polJhel. vi.Unemnda
t iler Prol)tlct Falk.

Prosjekt Falk:

Vandrefalkene er blitt «steforeldre»!
Radlolyttere som lytter til FM 107,2 kan nil
registrere en hekti.sk aktivltet I Prosjekt Falks
vandrefalkrede. Prosjek~ppa var nemllg
nylig ute og plasserte 4 velskapte falkeunger
i redet. Ungene er kunstig avlet opp I Danmark, men falkeparet aksepterte dem ganske
snart som sine egne. Ved Prosjekt Falk hA·
. per man pA fortsatt stl!tte tra publllrum med
· A overvAke fuglevernsornrAdet, som stAr un. der beskyttelse av Fylkesmannen I 11stfold
og overvAkes kontinuerlig. · Vi henstiller til
folk som lytter t!l FM 107,2 om A varsle pollti, viltnemnd eller noen av Prosjekt Falks
medlemmer dersom man h~rer noe som tyder pA at noen forstyrrer vandrefalkene. Fal·
keparet vii da varsle med intens, vedvarende
skriklng.
TEKST OG FOTO

EAI...AHO AHOERSEN
o. M Ore am• dunk~dt Ylnd·
reCalkuncene anlrom 8vlnesund
\ol\sWJOn Jot vtk'nnttrkontrolJ
oc klarenna. monk de del dt.u
~

I umers1an1

~l&e

tr• avtut.a-

l,joN!'n uwnror F"rtdt1k.6havn 1
O.nmlrk. 01 de 1\adde rodt

Ornitologm Pder Undbvp U.v.l og lcderen for Pr0$jd;11'alk f HoliUn, Ole H . Shmsrvd
sa.mm£11 med falkeungene som nd er pto.uert i /a.lkeredd. Und~rp, tom tfl dGQlig har
.sUt V'trke ved Goteborfii·UnlutrJUetet, er en 0\1 w:rdeF&Sfrermte ekJputer p4 vondrcfalk.
dende pcrsonlighet I dtt skandl·
samar~idet for :1 redd~
den utr)'dnlngstrut'de turlu rt.cn

nav1ske

AK::>tt"Tt:K l'

ntcb: Ud. slden, 01 e rst.allet mf'd
hal'dkokte h"nse-ec:c. Os ~pen·
nancrn 111r stor bl ant Pro&.lekt
Falka dtll.&(trt da h~tnMt11ene

"" .,..,lt b1 " rl u! :r.l."d le\'t"":dc

!alktunser VIlle falkt'parel a k·
Etter t'l kort opphold p;li IJ;eb lk·
a.tplttt' dlllt torn Slnt tiTle? Oet
kt, hvor d e 1• dager aam~ falkt·
ran~ke snarl at utunrt-nt blt m at.e-t or kont.tollt:tt vlste
ror 51.Stf: cane. bar d el avrUdt plasuttnren " lanrt nr vtliYk·
lltt ned I mlnsu ckt.alj. Etter
Ul "'ltpl~
f~
I
h.a
inntatt
en nOt ovPtTUr&JJI:f'P~U ~orict.W.• f:U
b&t OerMt fnl n<Wt ror en ml· ktt 01 avventtndoe holdnil'l;.
tikk hun..fualen pnskt rohr
bort lll uncme or p~vde I t.am·
le dem under M'J aom om hun
v111t CoriMU.t rurtngen. - Dru.e

s.e•

ntnvanJIJrt'ak.f.lonh<»ru~n

d.t vandrt!alker aom plutalif fir
pluxrt ltvtnde un~r I rtdtt.
81 hiUll U:t Ott ut Ul at ut·

NODVENOIO
· Men er lkke deU.t unedlltnd'l;
-nmtn& · mt'd na turen.s can~?
- VI •n•l"r 11''\t Jom ~"'II ~~ 1 -

vendll om 'rl skal J.lkrf' vlmdrr·
falkenl produksjon av una11r ~
tuelpe btst.andtn pa lot.t •l.ltn.
&let Olt St.tnsrud. 8ammen med
lqtll CnJdlhl oc Roy In161f
Johanstn U\&)fW ha.n Halden·
avdri1~n • • P'*kt P'alk ·
Dd tr ltkt noll 6 c;.rt htkl:tplUSotn W tuctewm~
VM4rtrllkt1 1om tftkktr nt'd·
over I Europa om vinknn. er
pme tU:nn av mllj.pl'l.e-r nar
de kornmtr til htkktpli.Umf' 1
6kanditllllll om Yif'ftl. Dttte
tenet Ul 'YTUlSkalltde tiC som
har ltlt tor 6 Ji 1 •tyk k~r und~r
N lin&~n Of f:Citne vi (jtmet
li'a rtdtt Udhrert I a.r. 11t.r t ynns
klllledt pla crunn av silk mUJellJt.-lorurenanmc. DL»t tilt~
bit derlor O.met for i ruru ut
i ru(Pkll&Str. mens falkepart"t
btu • atefOrtldrt-• tor Art levende
IUI(ef I

Sueit\..

Yl har hU!.«'l

roctc erfannc:tr mtd dtnne tntto.
1 Haldtn

den LKilttt,.. b*dr her

or 1 d« fttk• I'QI'daskt u.mar·
t~tldtt- Jor a redcH vlndrdalkrn
Qa VI J)NWf I 51krt tn L1 m

l't'fllPUSk • ~')\amnlftl som mu)tlt

Ntn cki «"Of ~ tmcltt' 1<~- luwr
som k;an sptllr an OJ <Xk~-..r
t\1111\ltt'l't £«it'M lltrtr nl• I

uiJiatt Ill for wlly~ Or dr ,.. •·1
undrr rtLjtU\jWtl bho

hun-fu~tk:n

forst )'t!CI . ikic f' noch'tndlll.\1" ..
mtl\1'4....1-:t•l kan hun forla lt• n·dct gli::CM kan d•t bll ovtro~ ~~
bttt-l ill \ ' solly•. o~ I!Kicl ill;:tc:
Bad(' fut-:l('r 011 d}T kan b•dr .. u l
a t VQndrdalkcn IUt lo~ u-r n'CI\•l
zned en ~ 1k soltksponennjl! iUm

rta;ul\at

w

Sn• • ~rr

k1111 OJ:i-1 bJdn.

1 eMie(Jrt ""l"ltn Df'tU
he-r 1 Halden i Oor da

~tdd..-

tnenc an~ 1'red a.er Ok
Stensl\ICI, som htnsultcr Ul rll·
diolyt-c.trt 10m lytt.tr Ul ptOL\JtW:·
tf:t.s f"kWN JI'W IOT.l. om I
mddt: h Ul poHLL riltntmnd
tllft" noen 1v ~kt Fa!U
del&altn! sn&l'tll dersom man

h!Nt-t not aom t,ydtr

p• at talkt-

..._,. bUr (orst)'TT'tt ll'
famil~

Inn-

ltWKlR£FAlk 'AI.C0 PE:AEGRIN\1~

NORGE
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Jeter et nasjonalt ansvar a bevare vare
Juede fuglearter

