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Bakkesøte - har den en framtid i Østfold?
MARIT ERIKSEN

Eriksen, M. 2000. Bakkesøte - har den en framtid i Østfold? Natur i Østfold 19(1): 3-9.
Noen (<10) små populasjoner av bakkesøte Gentianella campestris forekommer i Østfold,
men populasjonsstørrelser og voksestedenes utsatthet gir grunn til bekymring. Vern kombinert med aktiv skjøtsel, samt aktiv spredning av arten til nye og gamle passende lokaliteter,
er antageligvis nødvendig for artens fortsatte eksistens i fylket.
Marit Eriksen, Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning, Remmen, 1783 Halden,
e-post: marit.eriksen@hiof.no

Engas vakreste smykke
Bakkesøte Gentianella campestris er en av engas
vakre, men dessverre sjeldne smykker. Den har
blålilla blomster med sammenvokst 4-lobet krone
og karakteristiske frynser i øvre del av kronrøret
(fig. 1). Begeret består av to brede begerblad og
to smale, skjult bak de brede. Kapslene er sittende,
15 – 32 mm lange, med 40 – 120 frøemner. Planten kan variere veldig i størrelse fra 5 cm høye
individer med 1-2 blomster til store greinete planter med ca. 100 blomster. Blomstene besøkes av
humler og fluer, men Lennartsson (1997) hevder
at humler er de eneste pollinatører man kjenner
for denne arten. I tillegg til at planten pollineres
av humler, kan den også pollinere seg selv.

Overkompensere vil si å sette flere blomster og
dermed danne mer frø etter at beitedyr har bitt
dem av, eller de har blitt slått av med ljåen. Dette
forholdet er ikke undersøkt i norske populasjoner.
Arten inneholder bitterstoffer som gjør at den
ikke blir beitet så mye. Det er ikke undersøkt om
innholdet varierer i de to variantene med ulikt
blomstringstidspunkt.
Et farlig liv
Frøene spres ballistisk fra stive vinterstandere,
antageligvis bare få desimeter fra morplanten.
De er 0,5 – 1 mm, nær kuleformete og lett
retikulate (med rutestruktur). Planten er toårig.
Frøene spres om høsten og gjennom vinteren, og

Et rikt liv - tilpasset slått og beite
Bakkesøte hører til artene som viser tydelige tilpasninger til gammeldags jordbruksdrift. Driften
var karakterisert ved at slåttenger og beiteområder
ikke ble gjødslet, og at slåtten skjedde til omlag
samme tid hvert år. I Østfold vokser bakkesøte i
ennå åpne rester etter gamle beiter og slåttenger,
noen steder i veikanter og i skråninger ut mot
innsjøer (fig. 2). Arten har en tidligblomstrende
og en seintblomstrende variant. Den tidligblomstrende rekker å sette frø før slåtten, mens
den seintblomstrende blomstrer og setter frø etter
slåtten. Noen svenske populasjoner av seintblomstrende individer har evne til å overkompensere ved beiting/slått (Lennartsson 1997).

Fig. 1. Nærbilde av blomstene til bakkesøte
Gentianella campestris. Foto: Jan I. I. Båtvik
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søte vokse i skråninger og på tørrbakker hvor
produksjonen av strø er liten. Dette er trolig ikke
optimale forhold for arten, da de her også er svært
utsatt for tørke, og en finner store svingninger i
individantall fra år til år.

de spirer i mai. Den første sommeren dannes en
rosett med 3-5 cm diameter. Rosetten visner på
høsten, og planten overvintrer som en knopp med
pelerot. Etter at den har blomstret det andre året,
dør den. Siden frøbanken er liten og kortlivet
(Milberg 1994), er planten avhengig av regelmessig blomstring og frøsetting for å ha en levedyktig bestand. Lennartsson (1997) har ved undersøkelser av svenske populasjoner fra lignende
miljø som i Østfold, funnet at populasjonene helst
bør ha mer enn 300-400 individer for å kunne
møte tilfeldige miljøvariasjoner og naturlige
svingninger (se fig. 3). Han gjorde også feltforsøk
som viste at vegetasjonen på voksestedet ikke
måtte bli mer enn 11 cm høy, og tykkelsen på
strø ikke mer enn 3,5 cm for at frøplantene skulle
greie å etablere seg. Ved siden av gjengroing er
tørke problematisk for små frøplanter og rosetter. På arealer som ikke slås eller beites kan bakke-

Et komplisert liv
Plantene i enger og på beiter lever i stor utstrekning i symbiose med sopp (mykorrhiza, også kalt
sopprot), så også bakkesøte. Soppene hører til
ordenen Glomales og danner ikke fruktlegemer.
Graver man opp røttene og farger dem, kan man
studere soppen som lever delvis inne i røttene,
delvis ute i jorda. Symbioseforholdet kalles
arbuscular mycorrhiza (AM) og er antatt å være
nyttig for planta, i alle fall i visse deler av dens
livssyklus. Det gjenstår mye forskning på dette
feltet før en kan si noe om den økologiske betydningen av symbioseforholdet for bakkesøte. Det

Fig. 2. I Østfold vokser bakkesøte i ennå åpne rester etter gamle beiter og slåttenger slik som her på
Bøensætre i Aremark, andre steder i veikanter og i skråninger ut mot innsjøer. Foto: Marit Eriksen
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er likevel fristende å tro at mykorrhiza er spesielt viktig for den lille frøplanta som skal konkurrere med den øvrige vegetasjonen i enga. Soppen
har mulighet for å bidra til at planta får et mer
effektivt vann- og næringsopptak, og den kan
gjøre planta mer motstandsdyktig mot ulike
plante-etende dyr, f.eks. insekter og rundormer
(nematoder). Det er også mulig at soppen er en
”bro” mellom frøplanten og andre planter i enga,
og at det kan skje overføring av næringsstoffer
fra plante til plante via felles sopphyfer som er
ute i jorda. Soppen får kanskje uttelling for denne
innsatsen seinere, når planta har blitt større og
fotosynteseproduktene blir gjort tilgjengelig for
soppen?

Hvor i Østfold vokser bakkesøte?
Bakkesøte er gjennom tidene beskrevet fra 25-30
lokaliteter i fylket vårt (fig. 4, Båtvik 1992). Arten ble funnet på 9 lokaliteter i Østfold i 1999 (3
i Aremark, 1 i Eidsberg, 4 i Marker og 1 i Rakkestad). Populasjonen på Bøensætre i Aremark
er den eneste som vokser i eng som blir regelmessig slått med ljå, og den lille populasjonen
på Størholtet (Aremark) står i et område som blir
beitet. De andre populasjonene vokser i veikanter
og skråninger som blir holdt åpne av ulike mer
eller mindre tilfeldige årsaker, og plantene her
er truet av tilfeldige inngrep og evt. gjengroing.
Hvor kommer bakkesøte fra?
I Dalsland er arten kjent fra ca 100 lokaliteter, i
1970-årene var den å finne på 17 av dem (Andersson 1981). I dag er det trolig ikke mer enn
10 igjen. I Akershus er arten kjent fra et par steder nord i Aurskog-Høland, og den vokser i Nordmarka ved Oslo. Ellers har vi store forekomster i
seterregionen i fjellområdene og på vindutsatte
beiter langs Vestlandet og i Nord-Norge.
En kan lure på om bakkesøte har vært like
vanlig i Østfold som i Dalsland, eller om den alltid har vært sjelden. Antall kollekter i herbariene og tilgjengelige skriftlige kilder tyder på at
arten ikke fortjente skraveringen Hultén (1971)
ga den for Østfold, men det er mulig at innsamlingen av materiale fra fylket vårt har vært sparsom. Vi har altså problemer med å si noe sikkert
om tidligere tiders utbredelse, men vi kan være
ganske sikre på at miljøet bakkesøte trives i, slåttenger og beitemark, var vanlige naturtyper over
store deler av fylket vårt i tidligere århundrer.
Populasjonene i Østfold kan være rester etter
et tettere nettverk av populasjoner, eller små isolerte forekomster spredd dit de vokser i dag ved
tilfeldig høytransport eller annen aktivitet, fra
Sverige eller fra andre steder på Østlandet. En
genetisk analyse av eksisterende populasjoner i
fylket sett i relasjon til populasjoner i Sverige og
Akershus, kan kanskje gi indikasjoner på hvilken teori som er riktig.

Fig. 3. Livskraftige bestander av bakkesøte bør
være på 3-400 individer. Ingen av forekomstene
i Østfold har så mange som 400 individer, og
flere har færre enn 10!
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Fig. 4. Forekomst av bakkesøte i Østfold. Tegnforklaring:
unøyaktig angitt, ! observert indivi" observert individer etter 1990 - nå trolig utgått, # observasjoner fra etter 1950 - nå
der i 1999,"
antatt utgått, $ observasjoner fra før 1950.

*
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Skal bakkesøta bli hos oss?
Ønsker vi å beholde bakkesøte i Østfold, må vi
foreta oss noe raskt. Alle populasjonene våre har
færre enn 400 individer, flere har færre enn 10!
Det genetiske materialet som ennå finnes av arten er lite. Hvor variabelt det er, vet vi ikke, men
det skal undersøkes i nær framtid. Uansett må vi
bidra til at eksisterende populasjoner blir større,
og at arten blir etablert på flere steder hvor det er
mulig for den å trives. Bakkesøte trenger ikke
bare vern, den er også helt avhengig av at arealet
den vokser på blir slått med ljå og beita lett seint
på høsten. Slått med påfølgende fjerning av graset hindrer opphoping av dødt plantemateriale.
Lett beite på høsten sørger for at det blir noe åpen
jord ved at dyra sparker, slik at de små frøplantene
lettere får etablert seg uten for stor konkurranse.
Er det vanskelig å få til slått, er lett hest- eller
storfebeite deler av sesongen mulige alternativer.
Bakkesøta er blant de første artene som forsvinner når hevden opphører (Ekstam & Forshed
1992). Bevarer vi den vakre søta, tar vi samtidig
vare på et miljø som omfatter nær alle ”ängens
vackra blommor”, og vi bidrar til at kunnskapen
om ljåen, riva, hesjinga og slåtten lever videre
(Ekstam et al. 1988)!

Lennartsson, T. 1997. Demography, reproductive
Biology and adaptive traits in Gentianella
campestris and G. amarella. Doctoral thesis.
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala.
Milberg, P. 1994. Germination ecology of the
endangered grassland biennial Gentianella
campestris. Biol. Conserv. 70: 287–290.
Lokalitetsoversikt
Herbariebelegg fra Botanisk Museum i Oslo er
angitt med journalnr. som <Oxxxxxx>.
Aremark kommune
Bakkesøte ble samlet på Svarød <PL 576,582
(ED50)>, sør i bygda, av Eilif Dahl i 1934
<O237656> og Nils Hauge i 1955 <O237654>.
Her er den ikke å se i dag og må ansees å være
utgått fra lokaliteten.
På Vestre Aspestrand <PL 556,637 (ED50)> så
forfatteren ett eksemplar i 1990. Siden er den
ikke observert på stedet og antas å være utgått.
I området mellom Haldenvassdraget og
Kolbjørnsviksjøen gjorde Breien (1933) en undersøkelse av vegetasjonen på skjellsandbankene. Hun registrerte bakkesøte på Bråten
I <PL 485,774 (ED 50)> og Kilen <PL 490,774
(ED50)>. Lokalitetene har vært oppsøkt av botanikere seinere år, uten at man har funnet
bakkesøte.
På Skjulstad <PL 550,698 (ED 50)>, litt nord
for Aremark sentrum, vokser en populasjon på
ca. 160 individer i en veikant. Grunneieren vet
om forekomsten og tar hensyn til den, men lokaliteten er vanskelig å skjøtte siden plantene
står ute i en vei.
På husmannsplassen Nordre Bøensætre <PL
551,783 (ED50)> vokser en populasjon på ca.
300 individer i en skråning som tidligere er
beita og/eller slått. Lokaliteten blir raket hver
vår og slått med ljå midt i juli. Det har vært en
dellokalitet noen hundre meter fra denne tidligere, der er arten borte nå.
På beiteområdet på Størholtet <PL 571,767
(ED50)> vokser en svært liten populasjon (ca.
10 individer) som antageligvis er tidlig-

Litteratur
Andersson, P-A. 1981. Flora över Dal. NFR.
Stockholm. s. 235-236.
Breien, K. 1933. Vegetasjonen på skjellsandbanker i indre Østfold. Nyt Mag. Naturv. 72:
130-281.
Båtvik, J.I.I. 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. Fylkesmannen
i Østfold, miljøvernavd. Rapp. 6-1992:1-261.
Ekstam, U., Aronsson, M. & Forshed, N. 1988.
Ängar. Om naturliga slåttermarker i odlingslandskapet. LTs. Helsingborg.
Ekstam, U. & Forshed, N. 1992. Om hävden
upphör. Kärlväxter som indikatorarter i ängsoch hagmarker. Naturvårdsverket, Stockholm,
Sverige.
Hultén, E. 1971. Atlas över växternas utbredning
i Norden. AB Kartografiska Inst., Stockholm.
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blomstrende. Hvis dette blir bekreftet, er det
den eneste i Østfold. Alle de andre kjente
populasjonene er seintblomstrende.

furu. Skråningen har tidligere vært benyttet til
tømmervelting eller lignende virksomhet. I dag
holder grunneieren arealet åpent ved å brenne
det om våren de årene det er mulig. Bestanden
på ca. 300 individer består av flere delpopulasjoner spredd utover et areal på ca.100m x 60
m. Det er usikkert om brenning er optimal
skjøtsel over sikt. Brenning hvert år bør utvilsomt unngåes, men samtidig er det svært uheldig med opphoping av dødt plantemateriale.
Derfor bør nok den sporadiske brenningen fortsette, om ikke området kan slås med ljå og/
eller beites lett med storfe eller hest.
Èn km sør for Rørvik <PL 565,835 (ED50)>, ut
mot Stora Le vokser bakkesøte i overgangen
mellom eng og plen, like ved ei hytte. I 1999
ble det observert 3 eksemplarer her, så forekomsten har en svært usikker framtid. Ingvar
Spikkeland samlet ett individ her i 1994 <O
154293>.
Ved Vinterstø <PL 564,830 (ED50)>, 1,5 km sør
for Rørvik, ved Stora Le, vokser 5-10 individer på en liten gress-slette som benyttes som
teltplass. Dette er antageligvis lokaliteten Nils
Hauge samlet bakkesøte fra i 1952 <O237651>.
Populasjonen er liten og plassen er svært utsatt, siden den er egnet for teltslaging. På den
annen side - hvis plassen ikke brukes, er det
også mulig at gjengroing og opphoping av
plantemateriale vil hindre reproduksjon og
populasjonenes fortsatte eksistens.
På Ekebakken <PL 541,895 (ED50)>, ned mot
Ledengtjern ble 6-8 individer av bakkesøte observert i 1999 av Ingvar Spikkeland. Lokaliteten antas å være intakt.
Ellers har arten vært observert på en del steder
hvor arten trolig er utgått, men stedene bør følges opp i årene som kommer:
Skjærvik (på 1970-tallet, Leiv Bakke), 500 m
nord for Viken, ved veien <PL 543,860
(ED50)> (Ingvar Spikkeland 1992
<O154291>),
500 m nord for Viken <PL 545,860 (ED50)>,
ved Stora Le (Ingvar Spikkeland 1992
<O154290> ),

Eidsberg kommune
På kjerreveien mellom Svarverud og Trollebergtjern <PM 42-43,02-03 (ED50)> står en bestand på ca. 200 individer. I veien er det mye
skjellsand. Individene vokser seg svært store
her. Veien er et usikkert sted for plantene. Brukes den, blir de kjørt ned – brukes den ikke,
gror den igjen, og bakkesøte forsvinner.
I 1992 ble bakkesøte sett flere steder rundt Moentjernet av Jul-Lars Kværnhusengen (Indre
Smaalenenes Avis 15.6.92). Lokaliteten er ikke
undersøkt nærmere.
Fredrikstad kommune
Nils Hauge samlet bakkesøte på Enghaugberget
i Onsøy i 1949 <O237653>. Stedet er hyppig
besøkt av botanikere, og arten ansees å være
utgått.
Halden kommune
Breien (1933) beskrev bakkesøte fra skjellsandbanken Moen <ca. PL 424,667 (ED50)> Antatt utgått herfra.
Per Størmer samlet bakkesøte ved Elgebrukasa
<PL 48,36 (ED50)> på Idd i 1953 <O237649>.
Antatt utgått herfra.
Hvaler kommune
Nils Hauge samlet bakkesøte vest for Spjærkilen
<PL 09,48-49 (ED50)> på Spjærøy i 1939
<O237652>. Antatt utgått herfra.
Marker kommune
Breien (1933) registrerte bakkesøte på skjellsandbanken Engebråten <PL 473,792> (ED50) nær
Kolbjørnsviken. Lokaliteten ble undersøkt av
B. P. Løfall med flere i 1997. Lokalieteten var
gjengrodd, og arten antatt utgått.
Bakkesøte vokser i dag flere steder ved Stora Le
hvor arealene har holdt seg lysåpne og av ulike
årsaker unngått gjengroing:
Ved Rørvik <PL 558,848 (ED50)> vokser bakkesøte i ei vakker sørvendt li med bjørk og noe
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Kleva <PL 568,825 (ED50)> ved Stora Le (Ingvar Spikkeland 1994).

det satt i gang skjøtselstiltak med slått hver
sommer, så her er det muligheter for at arten
kan utvikle seg positivt over tid.

Rakkestad kommune
Bakkesøte ble belagt for Rakkestad av Hans
Christian Printz i 1844 <077229>.
Kristian Andreassen samlet bakkesøte i Seterdalen i 1944 <PL 33,77-78 (ED50)>
<O77230>.
Breien (1933) registrerte bakkesøte på skjellsandbanken Kilebuslora II <PL 459,801 (ED50)>.
I 1999 fant Bjørg Solhaug 3 små individer av
bakkesøte på sin eiendom Søndre Kilebu <PL
454,797 (ED50)>, vest for Kolbjørnsviksjøen.
Disse ble observert av forfatteren, og de sto
svært utsatt til i en veikant. På eiendommen er

Råde kommune
Jon Kaasa og Finn Wischmann samlet bakkesøte
på Holme <PL 01,75 (ED50)> i Råde i 1951
<O237650>. Antatt utgått herfra.
Trøgstad kommune
H. Sommerfelt samlet bakkesøte på ’Trygstad
Prestegaard’ i 1875 <O237657>. Antatt utgått
herfra.
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Øyenstikkervisitt i Østfold 7.-11. juli 1999
HANS OLSVIK

Olsvik, H. Øyenstikkervisitt i Østfold 7.-11. juli 1999. Natur i Østfold 19(1):10-16.
Dammyrtjenn, Rakkestad har norgesrekord i antall ind. av gulflekket metalløyenstikker da
mer enn 50 ind. ble sett. Gjølsjø, Marker har blant Norges tetteste bestander av stor torvlibelle da 50-100 ind. ble observert. Brutjenna, Marker huser fortsatt bestander av vannliljetorvlibelle og grå torvlibelle. Sørlig blåvannymfe som er sjelden i Østfold ble gjenfunnet i
dammer ved Refsahl, Fredrikstad. Ved Svarverudtjenn, Eidsberg ble det observert 18 øyenstikkerarter som trolig er norgesrekord på én lokalitet på én dag. Toflekklibelle ble observert
ved Gyltetjennet, Trøgstad og Moentjenn, Eidsberg.
Hans Olsvik, 6694 Foldfjorden, e-post: haolsvik@frisurf.no

Strategi
Etter tre års pause fra Østfoldnaturen var det interessant og spennende å påny gi seg ut i Norges
rikeste øyenstikkerterreng. Strategien var klar på
forhånd, flere av fylkets beste lokaliteter for spesielle arter skulle sjekkes for å få et inntrykk av
eventuelle bestandsendringer og naturinngrep. De
høyestliggende myrområdene i fylket skulle sjekkes med et lite håp om å finne fjellmetalløyenstikkeren Somatochlora alpestris ny for Østfold,
i tilfelle fylkets 44 art. Planen var også å oppsøke
noen takrørrike brakkvannsområder langs kysten
for å se etter en annen mulig ny art for fylket, stor
blålibelle Orthetrum cancellatum, som nylig ble
gjenoppdaget i Norge - på Agderkysten.
7. juli
Turen startet i nordøst, i Marker, nærmere bestemt på Kisselbergmosen med omgivelser. Denne
myra er fylkets høyestliggende, rundt 300 m o.h.,
og består av større åpne myrflater med mange
småpytter og dammer, småbekker og et par mindre tjern, alle av dystrof karakter. Skogen rundt
består for en stor del av furu, men også partier
med gran og endel bjørk. Noen tørrere rabber på
myra har småvokst fjellpreget furu- og bjørkeskog.
I solskinnet flagret gule myrsommerfugler Colias
palaeno rundt, mens grønnstilk og heilo bråkte
og likte dårlig håvsvingende hobbyentomologer

som forstyrret freden på myra. Karakterarter som
treffes overalt i dette området var vanlige øyenstikkerarter som vanlig metallvannymfe Lestes
sponsa, vanlig blåvannymfe Coenagrion
hastulatum, vanlig øyenstikker Aeshna juncea,
fireflekklibelle Libellula quadrimaculata og liten torvlibelle Leucorrhinia dubia. Innimellom
fantes noen få individer av mindre vanlige arter
som nordisk blåvannymfe Coenagrion
johanssoni og torvmoseøyenstikker Aeshna
subarctica, sistnevnte både som larver, exuvier
og et nyklekket individ. Litt overraskende var
det å se en enslig hann av blåvingevannymfe
Calopteryx virgo på streif tvers over myra, trolig fra en skogsbekk ikke langt unna. Ved riksvegen fløy et par unge individer av vanlig metalløyenstikker Somatochlora metallica, som tydeligvis brukte skog- og myrkantene som furasjeringsområder i sommervarmen. Dessverre ble ingen metalløyenstikkere som kunne ligne S.
alpestris sett denne dagen. Froske-rompetrollene
på myra kunne meget vel ha vært spissnutefrosk
Rana arvalis, men dette fikk jeg ikke bekreftet
da ingen voksne ble sett.
Ved et myrtjern ved vegen øst for Kisselbergmosen (myrtj. NV f. Jåvallseter) fløy de samme
artene, med unntak av blåvingevannymfe. I tillegg fløy her rød vannymfe Pyrrhosoma
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nymphula og smaragdøyenstikker Cordulia
aenea. En kort stopp ved Hølevann avslørte bare
de meget vanlige artene vanlig blåvannymfe,
smaragdøyenstikker, vanlig metalløyenstikker og
fireflekklibelle. Den store vannløperen Aquarius
paludum var eneste litt eksotiske innslag her.
Etter dette ble kursen satt mot sør, for å treffe
multibiolog Bjørn Petter Løfall (BP) i Rakkestad.
Vi besluttet å ta en ettermiddagstur til Isesjøområdet i Sarpsborg, bl.a. for å lete etter larver
av takrørøyenstikker Aeshna serrata (osiliensis).
Ved en steinbruddsdam ved Rånes fant vi variabel blåvannymfe Coenagrion pulchellum, stor
blåvannymfe Enallgma cyathigerum og smaragdøyenstikker,
men
dessverre
ingen
takrørøyenstikkere. Derimot svømte noen larver
av stor salamander Triturus cristatus rundt i dammen. Et individ av den tynne vanntegen Hydrometra dukket også opp i håven. BP dyrket som
vanlig også botaniske interesser og fant bl.a. rand-
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kvistlav Hypogymnia vittata ny for Sarpsborg,
samt en forekomst av hvit gåseblom Anthemis
arvensis.
8. juli
Formiddagen ble tilbragt ved Dammyrtjenn i
Rakkestad, for å studere Norges beste forekomst
av gulflekket metalløyenstikker Somatochlora
flavomaculata. Lokaliteten levde opp til navnet,
pga. den særdeles fuktige og kjølige forsommeren var det vanskelig å avgjøre om det var et grunt
tjern, dammer eller en oversvømt myr. Uansett,
regnværet hadde skapt fantastisk gode forhold for
den gulflekkete metalløyenstikkeren, og en solid
ny norgesrekord ble satt. Mer enn 50 individer
ble sett, både nesten nyklekte, kopulerende og
eggleggende, selv om ikke mer enn halvparten
av myra ble undersøkt. Det var med stor forventning jeg klarte å slenge håven over et metalløyenstikker-par i «hjul-posisjon» som dumpet ned fra

Fig. 1. Vannlilje-torvlibelle Leucorrhinia caudalis (hunn). Foto: Ove Bergersen, BioFoto
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bjørkebuskene til et lavt vierkjerr like ved der jeg
sto. Jeg håpet at jeg for første gang skulle få se
en hunn av gulflekket metalløyenstikker i levende
live, men dengang ei. Det viste seg å være et par
av myrmetalløyenstikker S. arctica, en art som
tidligere ikke var registrert her. Andre arter som
fløy var blåvingevannymfe, rød vannymfe, vanlig blåvannymfe, vanlig øyenstikker og vanlig
metalløyenstikker. En mulig brun øyenstikker
Aeshna grandis ble også sett langs vegen. Noen
få svalestjerter Papilio machaon var også å se på
myra.
Neste stopp var ved Gjølsjøen i Marker, ved
den lave brua som krysser sjøen. Her finnes trolig en av landets tetteste bestander av Bernkonvensjonsarten stor torvlibelle Leucorrhinia
pectoralis, og atter en gang viste det seg at den
våte forsommeren hadde skapt flotte forhold for
en våre sjeldnere øyenstikkere, mellom 50 og 100
individer, både i parringshjul og eggleggende, ble
sett langs denne vel 100 meter lange brua! Andre arter som fløy her var vanlig metallvannymfe,
vanlig og variabel blåvannymfe, rødøyevannymfe
Erythromma najas, smaragdøyenstikker og fireflekklibelle. En mosaikkøyenstikker, muligens
vanlig øyenstikker, ble også sett.
Brutjenn-området øst for Ørje, som huser en
av landets mest artsrike øyenstikker-faunaer, var
neste besøksmål. Sørbredden av nordre Brutjenn
og norvestdelen av det søndre ble undersøkt, og
gledelig nok var det fortsatt noen individer igjen
av tidlig-klekkerne vannlilje-torvlibelle
Leucorrhinia caudalis (fig. 1.) og grå torvlibelle
L. albifrons ved begge vanna. Det dårlige juniværet hadde ikke tatt livet av alle individene av
disse to Bernkonvensjonsartene. Spesielt morsomt
var det å gjenfinne grå torvlibelle, den er såvidt
jeg kjenner til ikke registrert her siden slutten av
1980-tallet. Det er tenkelig at den vandrer inn
fra områder lenger sør, for så forsvinne igjen etter noe tid, til neste innvandringsbølge. Andre
arter som ble funnet denne dagen var vanlig
metallvannymfe, rødøyevannymfe, vanlig og variabel blåvannymfe, smaragdøyenstikker, fireflekklibelle, østlig torvlibelle L. rubicunda, og en
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uidentifisert nyklekt mosaikkøyenstikker Aeshna
sp.
9. juli
Sammen med BP startet feltdagen ved Råmenta
sørvest i Rakkestad, et fuktig myrområde i et
smalt søkk i terrenget, en heller uvanlig myrtype
i disse delene av fylket. Ved Råmenta finnes i
tillegg en større, men ikke altfor tett takrørskog.
Håpet var å finne gulflekket metalløyenstikker,
men i stedet fant vi en brukbar bestand av myrmetalløyenstikker. Med dette funnet ble art nr.
31 påvist i denne 10x10 km-ruta (atlasrute). Andre arter som fløy blant de varslende skogsnipene
var rød vannymfe, vanlig blåvannymfe, vanlig
og brun øyenstikker, fireflekklibelle og liten torvlibelle. På vegen inn til Råmenta, ved Bredholt,
så vi bl.a. en ospesommerfugl Limenitis populi.
Turen fortsatt videre til Refsal gård i Torsnes
i gamle Borge kommune, hvor den daminteresserte og gjestfrie Svein Åstrøm med frue
tok imot oss med uteservering av god kaffe med
tilbehør. Etter litt historikk omkring dammene
tok vi turen ut for å se på herlighetene. Spesielt
interessant var det naturligvis å se om den i Østfold svært så sjeldne sørlige blåvannymfen
Coenagrion puella (fig. 2.) fortsatt fantes her.
I nyere tid er den bare kjent fra Refsal-dammene
og Hvaler. Og ganske riktig, ved et par nesten
gjengrodde dammer noen hundre meter nord for
gårdstunet fant vi noen få individer blant mengder av de vanligere artene vanlig metallvannymfe,
vanlig og variabel blåvannymfe, vanlig og brun
øyenstikker, smaragdøyenstikker, fireflekklibelle,
liten og østlig torvlibelle og noen små larver som
trolig var svart høstlibelle Sympetrum danae. Ved
en mindre steinkløft-dam i utkanten av selve
gårdstunet så vi bare vanlig blåvannymfe. Etterpå
kjørte vi til et par større og eldre dammer ved
Roppestad. Her fant vi stort sett de samme artene
som ved de gjengrodde dammene nærmere Refsal, med unntak av sørlig blåvannymfe, i stedet
fantes her rød vannymfe. Det var svært interessant å se hvordan dammene blir holdt i hevd, og
høre planene for videre vedlikehold, bl.a. ved
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jevnlig oppgraving og fjerning av deler av vegetasjonen. Særlig vassaloen Stratiodes så ut til å
trives godt i de mest leirjordprega dammen ved
Refsal, men også froskebitt Hydrocharis og en
del andre karakteristiske planter for eutrofe dammer og småvann så ut til å vokse bra her. I skogdammene ved Roppestad derimot, så det ut til at
vegetasjonen ikke fikk like godt tak, trolig pga.
mer næringsfattig grunn og klarere vann. Alderen på dammene tilsier vel også at de forekommende vannplantene har funnet sin naturlige forekomst og mengde etter forholdene.
Det skulle forresten vært interessant å vite om
aloe-øyenstikkeren Aeshna viridis (fig.3.) kan
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dukke opp ved denne landets eneste vassaloeforekomst av noe størrelse. Aloe-øyenstikkeren
er kjent både fra Sverige, Danmark og Finland,
men er ennå ikke påtruffet her til lands. Utbredelsen følger vassaloens temmelig nøyaktig. Det
er forøvrig mulig at Refsal-bestanden av sørlig
blåvannymfe kan ha kommet sammen med vannplantene, mens aloe-øyenstikkeren foreløpig ikke
ser ut til å ha fulgt etter.
Ved de fleste dammene fantes både stor salamander og liten salamander Triturus vulgaris.
Ved en liten moltemyr, altså fattigmyr med bl.a.
torvmoser, og et par små pytter i en liten siklebekk, ellers omgitt av skrinn furuskog, fant vi

Fig. 2. En hann av sørlig blåvannymfe Coenagrion puella. Arten er i nyere tid bare kjent fra Refsaldammene i Fredrikstad og fra Hvaler. Foto: Ove Bergersen, BioFoto
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både larver og voksne av myr-metalløyenstikkeren, en overraskelse i dette ellers så intensivt
utnyttede landskapet.
Nede ved sjøen, nær ei sjøbukt med en god del
takrør, undersøkte vi noen våtområder, bl.a. et
sumpområde med en bekk, en grunn, trolig temporær dam og en steinbrudd-dam et hundretalls
meter lenger inn. Ved takrørskogen så vi et par
større libeller vi ikke klarte å bestemme, og som
teoretisk kanskje kunne ha vært stor blålibelle
Orthetrum cancellatum, men dette er for usikkert til å kunne fastslås. Nærmere undersøkelser
er nødvendig. I den temporære dammen fantes
merkelig nok en god del liten torvlibelle, men
også en enkelt østlig torvlibelle og til vår overraskelse også en stor torvlibelle, en ny art for
Torsnes-området. Andre arter som ble funnet her
var vanlig metallvannymfe, vanlig blåvannymfe,
blågrønn øyenstikker Aeshna cyanea, fireflekklibelle og svart høstlibelle.
10. juli
Denne dagen dro BP og undertegnede opp til
Kisselbergmosen i Marker for enda et forsøk på
å finne fjell-metalløyenstikker. Været var fortsatt strålende, og mange myr-øyenstikkerarter var
på vingene. Følgende arter ble funnet denne dagen: vanlig metallvannymfe, vanlig, nordisk og
stor blåvannymfe, vanlig, brun og fjell-øyenstikker Aeshna caerulea, vanlig og myr-metalløyenstikker, smaragdøyenstikker, fireflekklibelle
og liten torvlibelle. Larvefunnet av fjelløyenstikker er vel det første bekreftede bevis på at arten forplanter seg i Østfold. Det ble brukt en del
tid på å lete etter voksne metalløyenstikkere i små
åpne glenner i skogkanten rundt myra, og etter
larver i pytter og bekkesigkulper på myra. Alle
de åtte larvene som ble tatt med viste seg å være
myr-metalløyenstikker, larvene er dessverre umulige å skille fra fjell-metalløyenstikkerens uten
lupe. Sniking rundt granbusker og andre småtrær for å prøve å fange hunner av
metalløyenstikkere hadde nok vakt både forundring og kanskje noe latter om vi hadde vært observert av uinnvidde denne dagen...!

NATUR I ØSTFOLD 19(1) 2000

Etter mange lange varme timer på myra, fant
vi ut at det var på tide å avslutte besøket på Kisselbergmosen. På veien tilbake stoppet vi ved
Gyltetjennet i Trøgstad, et vegetasjonsrikt skogstjern med bl.a. masse vannliljer, takrør, sjøsivaks og trådstarr. Etter å ha formelig vasset i nylig omvandlede padde-unger Bufo bufo, og
registrert vanlig og variabel blåvannymfe,
smaragdøyenstikker og fireflekklibelle, ble vi oppmerksomme på minst ett individ av en ukjent
øyenstikker som fløy og seilet ute over vannet,
for det meste ytterst ved vannliljekanten og videre utover. Etter at øyenstikkeren hadde gjort et
par streif nærmere land kunne vi ved hjelp av
kikkert slå fast at vi hadde oppdaget en ny lokalitet for den svært sjeldne toflekkøyenstikkeren
Epitheca bimaculata, en art som kan ha kommet
til Norge så seint som i løpet av de siste ti-femten
årene.
11. juli
Eidsberg var området vi ville kikke nærmere på
denne dagen, først og fremst Svarverudtjennet,
hvor BP hadde påvist bl.a. gulflekket metalløyenstikker for en del år siden. BP undersøkte et par
lokaliteter før vi møttes, først Engatjennet med
bl.a. funn av ca. 10 ind. av nettopp gulflekket
metalløyenstikker i tillegg til de vanligere rød
vannymfe, vanlig og variabel blåvannymfe, fireflekklibelle, svart høstlibelle, og muligens også
en toflekkøyenstikker. Ved Dugla fant han vanlig blåvannymfe, vanlig øyenstikker og torvmoseøyenstikker (exuvia), myrmetalløyenstikker
(imago & exuvia), og liten torvlibelle. Og så kom
vi til rosinen i pølsa denne dagen, og kanskje det
beste øyenstikker-resultatet noensinne gjort på en
dag ved en og samme lokalitet her til lands,
Svarverudtjennet «itself». Tilsammen atten -18arter ble funnet, og ytterligere en art ble temmelig sikkert observert! Av vannymfer fant vi blåvingevannymfe og rød vannymfe ved bekkeinnløpet i sørvest, mens rødøye vannymfe, vanlig, variabel og armert blåvannymfe C. armatum
fløy ved selve tjernet. Både vanlig og brun øyenstikker var på vingene, dessuten så vi temmelig
sikkert en hann av torvmoseøyenstikker, men
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dette fikk vi ikke bekreftet (høy vannstand - flytetorv...). Av gulflekket metalløyenstikker noterte
jeg mellom 30 og 40 individer, bortimot en firedobling av tidligere max-antall sett her. Også
vanlig metalløyenstikker og smaragdøyenstikker
var på vingene, disse patruljerer som regel langs
vannkanten, i motsetning til den gulflekkete som
foretrekker å fly litt fram og tilbake over våtere
partier av myr med høy strå-vegetasjon. En godbit synes jeg også det var da noen blekt blåpudrede
libeller dukket opp langs bekken i vest, det er
ikke hvert år jeg ser liten blålibelle Orthetrum
coerulescens. Fireflekklibelle fløy også her, det
samme gjorde de fire torvlibelle-artene: liten, stor,
østlig og vannlilje-. En uforglemmelig opplevelse
var det å ta en 10-minutters spasertur med håven
på en gjengroende våt eng med spredte busker i
utkanten av Svarverudtjennet, for å komme tilbake med innpå 10 individer av gulflekket metalløyenstikker mellom fingrene! De fikk forøvrig
friheten tilbake alle sammen, belegg var allerede
sikret. Det var også betryggende å se at bygging
av ei bru med en «Europavei» på, tvers over utløpsenden, hadde medført lite skade på bredder, vegetasjon og vannstand, forhåpentligvis også på
øyenstikkerfaunaen. Det sistnevnte bør følges opp
med flere besøk ved Svarverudtjennet i framtida.
Etter å ha blitt fornøyd her, stakk vi innom
Moentjenn ikke langt unna, og til vår overraskelse fløy det her 3-4 hanner av
toflekkøyenstikker ute over vannet, ytterst i
vannliljekanten. Det var dessverre umulig å fange
inn belegg, da de ikke kom inn til de skogbevokste
breddene. Rødøye vannymfe, vanlig blåvannymfe,
brun øyenstikker, smaragdøyenstikker og vanlig
metalløyenstikker fløy også fortsatt.
I ravinelandskapet på gården Garsegg finnes
en relativt nyanlagt stor skogsdam kalt «Olevann». Bred blålibelle Libellula depressa er tidligere blitt observert her, og folket på Garsegg
ønsket en undersøkelse av bl.a. øyenstikkerlivet
i dammen. En god del lenger tid enn «normalt»
ble brukt til å grave etter larver for å gjøre en så
god jobb som mulig, men det lyktes ikke å gjenfinne bred blålibelle. Derimot ble vanlig metall-
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vannymfe, vanlig blåvannymfe, vanlig, brun og
blågrønn øyenstikker, smaragdøyenstikker, vanlig metalløyenstikker, fireflekklibelle, svart og
gulvinget høstlibelle Sympetrum flaveolum påvist. En planteliste ble også tatt, bl.a. fant BP langstarr Carex elongata, en ny art for Eidsberg.
Begge salamanderartene fantes, samt en god del
nyforvandlede vanlig frosk Rana temporaria.
Tusen takk
til Svein Åstrøm for trivelig vertskap og omvisning ved besøket på Refsal, Torsnes, til Ove
Bergersen for bidrag med bilder og til Bjørn Petter Løfall for all velvilje, rom til rådighet for overnatting, gourmet-kokekunster, og for å ta seg tid
til å bli med i felt!

Fig. 3. Hunn av aloe-øyenstikker Aeshna viridi.
Arten, som er sterkt knyttet til vassaloe, er kjent
både fra Sverige, Danmark og Finland. Den ble
ikke påvist på Refsal gård på Torsnes, hvor landets eneste vassaloeforekomst av noen størrelse
finnes. Foto: Ove Bergersen, BioFoto
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Lokalitetsliste
Eidsberg, Dugla, PM 371 006 (WGS84) 11. juli
1999
Eidsberg, Engatjennet, PM 416 033 (WGS84) 11.
juli 1999
Eidsberg, Garsegg, «Olevann», PM 288 036 (ca.)
(ED50) 11. juli 1999
Eidsberg, Moentjenn, PM 420 043 (ED50) 11.
juli 1999
Eidsberg, Svarverudtjennet, PM 425 029 (ED50)
11. juli 1999
Fredrikstad (Borge), Torsnes, Refsal, steinkløftdam PL 164 606 (WGS84) 9. juli 1999
Fredrikstad (Borge), Torsnes, Refsal, to gravde
leiredammer PL 165 608 (WGS84) 9. juli 1999
Fredrikstad (Borge), Torsnes, Roppestad, to
skogsdammer PL 158 604 (WGS84) 9. juli
1999
Fredrikstad (Borge), Torsnes, Refsal, sjøbukta og
dammer PL 164 593 (WGS84) 9. juli 1999
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Marker, Nordre Brutjern, PL 53-54 97 (ED50)
8. juli 1999
Marker, Søndre Brutjern, PL 54 97 (ED50) 8.
juli 1999
Marker, Gjølsjø v/brua, PL 523 920 (ED50) 8.
juli 1999
Marker, tj. v/ Hølevann, PM 498 114 (ED50) 7.
juli 1999
Marker, myrtj. NV f. Jåvallseter, PM 513 148
(ED50) 7. juli 1999
Marker, Kisselbergmosen, PM 50 13 (ED50) 7.
og 10. juli 1999
Rakkestad, Dammyrtjenn, PL 45 85 (ED50) 8.
juli 1999
Rakkestad, Råmenta, PL 323 766 (WGS84) 9.
juli 1999
Sarpsborg, Isesjøen, steinbruddam v/ Rånes, PL
279 738 (ED50) 7. juli 1999
Trøgstad, Gyltetjernet, PM 388 143 (ED50) 11.
juli 1999
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Gamle bevarte herbarier, og Østfolds eldste
herbariebelegg
J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2000. Gamle bevarte herbarier, og Østfolds eldste herbariebelegg. Natur i Østfold 19(1): 17-27.
De eldste herbarier som fortsatt finnes ser ut til å være fra Italia fra midt på 1500-tallet. Fra
Norge finnes også beretninger om like gamle herbarier, men disse er ikke ivaretatt. De
eldste norske ivaretatte kollekter er trolig fra midten eller mot slutten av 1600-tallet. Fra
Østfold er det, så langt det har vært mulig å finne ut, Gunnerus’ innsamling av malurt fra
Halden 23. august 1771 som er fylkets eldste bevarte herbarieeksemplar. Dette oppbevares
ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. e-post: ingar.batvik@hiof.no

For folk som har sans for ektremer, det største,
det minste osv., og som i tillegg er biologer, er
det naturlig å spørre etter de eldste innsamlinger
som fortsatt eksisterer. Nå er ikke svaret så enkelt å fremskaffe som man skulle tro. Ingen av
våre museer har lett-tilgjengelige oversikter over
hva som ligger der. Deler av museumssamlingene
har unntak da de til og med kan være lagt ut på
internett (for eksempel sopp og lav), mens andre
er godt bortgjemte og vanskelig å fremskaffe. Mitt
inntrykk er at de zoologiske samlingene bare unntaksvis er dataregistrert. I de botaniske museene
har enkelte i de senere år dataregistrert mange
tusen belegg, mens andre snaut er kommet i gang
med slik registrering. På karplantesiden er det
imidlertid det nye tilfanget som gjerne
dataregistreres, mens det gamle blir liggende i
påvente av bevilgninger og kapasitet. I tillegg til
eskevis med karplanter innordnet i systematisk
rekkefølge, kan museene oppbevare spesialsamlinger av typemateriale (eksikater), jfr.
Eckblad & Sunding (1987), eller andre herbarier
innlimt i egne bøker slik at de vanskelig kan innsorteres i det øvrige løsarksystem. Slike kan ligge
innlåst i særskilte skap eller rom og tilsynelatende
bli liggende urørt i mange tiår.

Verdens eldste herbarier
I litteraturen kan vi finne en del om gamle innsamlinger og en tilhørende, relativt omfattende
korrespondanse, jfr. Dahl (1895) og Eckblad
(1983, 1986, 1988). I de aller fleste tilfeller er
imidlertid ikke materialet ivaretatt fram til våre
dager selv om det engang ble lagret for en tid.
Mange innsamlinger hadde som funksjon å skaffe
råmaterialer til naturmedisin som var de rådende,
tilgjengelige legemidlene. Molte Rubus
chamaemorus var for eksempel en art som ble
samlet både i Norge og utenlands og distribuert
til leger både i England og Tyskland som middel
mot skjørbuk på 1500-tallet og trolig også tidligere (Eckblad 1988).
Å presse planter gjorde det mulig å utveksle
forskningsresultater forskere imellom samt at de
tok relativt liten plass. De kunne i tillegg sendes
med post uten at de så lett gikk i stykker. Ifølge
Agnes Arber (1938) var den første som samlet et
herbarium den italienske professor Luca Ghini i
Bologna (ca 1490-1556). Han sendte tørkete
planter festet på papir til en samtidig italiensk
botaniker Mattioli i 1551. Arber mener imidlertid at Ghini må ha samlet seg et herbarium før
den tid, da det eldste herbarium som fortsatt ek-
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sisterer tilhørte hans elev Gherardo Cibo som man
vet begynte å samle planter allerede i 1532
(Eckblad 1983). Ifølge Eckblad (1983) var det
den tyske forsker Ernst H. F. Meyer (1857) som
fant fram til at det måtte være Luca Ghini som
oppfant herbarieteknikken. Morton (1981) opplyser at botaniske hager ble anlagt flere steder,
Luca Ghini fikk sin i Bologna i 1567. Gjenoppdagelsen av oldtidens klassiske botaniske verker
satte fart i interessen, og mange gamle verk ble
oversatt fra latin. Theofrastos (372-287 f.Kr.)
forelå for eksempel i oversettelse i 1483 (Eckblad
1983). Theofrastos regnes, sammen med Aristoteles (384-322 f.Kr.), som grunnlegger av botanikken som vitenskap.
Norges eldste herbarium
Det er sannsynlig herbarieteknikken oppsto flere
steder omtrent samtidig. I Norge kjenner vi til en
aktiv plantesamler som levde samtidig med Luca
Ghini. Den norske biskop Gjeble Pederssøn (ca
1490-1557) var nemlig en ivrig botaniker som
viste likhetstrekk med mange botanikkinteresserte den dag i dag. Hør bare hva hans elev,
presten Absalon Pedersøn, skriver i sin ”Oration
om Mester Gjeble” som foreligger i en håndskrift
publisert av professor Ragnvald Iversen (1963):
”Ja hand haffde saadan Behagelighed til Wrter,
saa at, saa tit hand enten drog i Visitatz eller vaar
hiemme, da tog hand altid Herbarium med sig,
oc naar hand fant nogle Wrter, (thi hand vaar
vindskibelig til at opsøge dennem, oc vilde vide
hvor mange slags Wrter her kunde findis i Norrig
at voxe, saavelsom i de andre Lande oc Riger) da
lagde hand dennem i Wrtebogen hos hver Wrtis
Figur” (jfr. Eckblad 1983). Denne Gjeble ble for
øvrig landets første protestantiske biskop i 1537
da han gikk over fra katolisismen like etter reformasjonen som ble innført i Danmark-Norge
med kongebud året før. Han var prest i Bergen
fra 1518 og senere biskop samme sted fra 1536
til sin død. Eckblad (1983) mener at hans herbarium ble anlagt i tiden fra 1537-1557 (hans
dødsår). Det er således god grunn til å mene at
nordmannen Gjeble Pederssøn hadde et like gammelt herbarium som han som regnes som opp-
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finneren av herbariekunsten, Luca Ghini.
Vi skal merke oss at i gamle skrifter regnes
begrepet herbarium som en urtebok og ikke bare
en plantesamling En urtebok var en bok med tegninger og beskrivelser samt en opplimt, tørket
plante for å vise hvilken type det var snakk om.
Etter at boktrykkerkunsten ble oppfunnet mot
slutten av 1400-tallet fantes det ganske snart
mange slike urtebøker. De er imidlertid gått tapt
så godt som alle sammen, i alle fall de eldste.
Landets eldste bevarte kollekt
Sopp-professoren Finn-Egil Eckblad har interessert seg for gamle herbarier og historien omkring disse (Eckblad 1983, 1986). Han har blant
annet funnet ut at et av de eldste kollekter fra
Norge som fortsatt eksisterer, er rød møkkmose
Splachnum rubrum (senere oppdelt i flere arter)
som befinner seg i museet i Oxford (Eckblad
1993). Kollektet ble samlet av Richard Wheeler
i ”Ports-groud” nær ”Long-sound”, men er, som
vanlig for gamle kollekter, udatert. Wheeler
sendte materiale til en apoteker i London, James
Petiver, som utga folioverket Musei Petiveriani i
flere bind. Dette verket inneholdt beskrivelser av
tilsendte naturalier fra ulike steder av verden.
Første bind ble trykt i 1695, og det inneholder
blant annet Wheelers røde møkkmose fra Porsgrunn. Innsamlingen må ha vært gjort senest i
1694, og belegget representerer således det eldste kjente mosekollekt fra Norge.
Nå finnes det trolig enda eldre karplantekollekter bevart fra Norge. Eckblad kan fortelle
at det finnes minst tre kollekter bevart etter den
tyske lege og botaniker, Otto Sperling (16021681) (meddelt 17.03.2000). Han praktiserte i
Bergen i tiden 1628-1631. Både i Bergen og på
sine reiser samlet han planter. På tur til København reiste han av og til landeveien og besøkte
da Elingård i Onsøy hvor rikskansler Jens Bjelke
(1580-1659) holdt til på den tiden. Sperling kan
derfor ha samlet planter fra Østfold, men ifølge
Eckblad synes det ikke som om noe av det gjenværende materialet er samlet fra vårt fylke
(Eckblad i manus). I 1634 reiste Sperling fra
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Norge til Danmark og ble en av kong Christian
IV leger samtidig som han ble utnevnt til Kongelig Botanicus og Forstander av kongens have.
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nere ble fullført av hans sønn Axel Blytt (Blytt &
Blytt 1874, 1876), til leger eller prester med sans
for skaperverket eller mer eller mindre tilfeldige
personer med interesse for naturaliesamlinger eller forskning. Axel Blytt (1843-1898) synes ikke
å ha samlet noe i Østfold før 1870 på tross av at

Hvor skal man lete?
På jakt etter det eldste herbarieeksemplar fra
Norge eller Østfold er det naturlig å lete etter gamle botanikere og deres innsamlinger.
Leter vi i landets botaniske
museer med hensyn på hva vi
kan finne for Østfold, vil vi
finne flere tusen belegg fra
1800-tallet samlet fra fylket. En
rask gjennomgang av kollektorer i mine tidligere datainnsamlinger om botanikken i
Østfold, viser at minst 35 forskjellige personer har bidratt til
å øke kunnskapen om karplantenes utbredelse i fylket i
forrige århundre, altså det 19.
århundre som går fra 18011900. (I år er vi inne i det siste
året i det 20 århundre, nemlig
år 2000. Milleniumsskiftet skjer
således ikke før neste år på tross
av hva mange vil ha det til).
Nå må jeg skyndte meg å si
at jeg ikke har full oversikt over
innsamlinger av karplanter
gjort i Østfold da jeg i min tidligere registreringsinnsats i botaniske museer har konsentrert
meg om de uvanlige artene. Det
kan derfor godt være det finnes
påstander og antagelser i denne
framstillingen som ved nærmere undersøkelser vil bli justert.
Innsamlerne var alt fra profesjonelle botanikere, som Mathias Numsen Blytt, som ga ut
første bind av Norges Flora i Fig. 1. Dette er det eldste herbarieeksemplar vi i dag kjenner fra
1861 (Blytt 1861), og som se- Østfold. Malurt samlet av biskop Johan Ernst Gunnerus i Halden
23. august 1771. Foto: J. Ingar. I. Båtvik
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han skrev sin første flora, lokalflora for Kragerø,
i 1857 bare 14 år gammel etter en reise sammen
med faren (Skarpaas 1999).
Trondheimskollekter i Oslo
Av de mest kjente samlerne av karplanter i fylket
fra forrige århundre er Elling Ryan (1849-1905).
Han har flere tusen innsamlinger fra Halden,
Onsøy, Fredrikstad og Hvaler fra 1870-årene og
fram til sin død i 1905. Ryans hovedherbarium
ligger i Trondheim, og bare unntaksvis er hans
mange kollekter dataregistrert så langt. Flere
medlemmer av Østfold Botaniske Forening har
ivret etter å få oversikt over dette materialet da
det for mange arters vedkommende representerer førsteinnsamlingen av arten i fylket. Vi har
fått i stand en avtale med Vitenskapsmuseet i
Trondheim som sender Østfoldkollekter til Oslo
for dataregistrering. Det tidkrevende arbeidet
foregår på Botanisk museum, Oslo og utføres på
fritiden. Arbeidet gir oss i alle fall en endelig
oversikt over hva som skjuler seg av gammelt
materiale samlet innenfor fylkesgrensene. Dette
til glede for våre oversikter over karplantenes
utbredelse i fylket og til nytte for herbariet i
Trondheim. Ryan samlet også moser, en samling
som er både omfangsrik og verdifull da mange
av hans funn er vanskelige å finne igjen i felt i
dagens Østfold.
Innsamlinger før 1870
Det var mange som samlet planter samtidig med
Ryan, altså fra 1870-årene og fram til omkring
århundreskiftet. Før 1870 blir innsamlingene
langt mer sparsomme. På 1860-tallet og framover samlet professor i zoologi, Robert Collett
(1842-1913), enkelte planter fra fylket. Han var
sønn av sin i mange sammenhenger mer berømte
mor, Camilla Collett. Robert Collett var nærmest
altetende når det gjaldt naturfagene. Hans interesser spente vidt fra zoologi i alle former, fra
invertebrater til store og små virveldyr, men også
geologi og botanikk (Nordgaard 1926). Hans kanskje mest spennende plantefunn fra fylket er vårvikke Vicia lathyroides fra Festningsholmen ved
Akerøya i 1865 og høstmarinøkkel Botrychium
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multifidum fra Eløya i Rygge i 1884 som begge
representerer førstefunn i fylket. Vårvikke finnes fortsatt på Festningsholmen, mens høstmarinøkkel er aldri senere funnet på Eløya (Båtvik
1992). Collett har en interessant og mye referert
framstilling av naturen på Hvaler fra 1860-tallet
(Collett 1868) og som hører til de eldste presise
angivelser vi har av naturfaglige forhold i fylket
av noe omfang.
1850-årene
På 1850-tallet finnes det svært lite samlet fra
Østfold. Overgartner ved Botanisk Museum i
Oslo, Niels Green Moe (1812-1892), har samlet
noe fra denne perioden fra fylket, men lite er datert. For eksempel skal han ha samlet åkergrisøre Hypochoeris glabra fra Halden trolig i 1850årene (Lye 1990). I tillegg samlet han stivt havfrugras Najas marina i Arekilen i 1856, men
denne er samlet herfra tidligere (Båtvik 1992). I
soppherbariet i Oslo ligger et mystisk kollekt av
misteltein Viscum album med påskrift ”Fredriksstad 1842, N. G. Moe”. Denne angivelsen kan
synes tvilsom da misteltein ikke er kjent fra Fredrikstad by verken før eller siden (men fra Onsøy).
I tillegg er den eldre enn de øvrige av hans innsamlinger fra Østfold. Det er for øvrig rustsoppen
på den som gjør at den ligger i soppherbariet.
Ellers sendte Moe mye av sitt materiale til Botanisk Museum i Bergen hvor det er relativt vanskelig tilgjengelig for Østfoldbotanikere.
1840-årene
På 1840-tallet finnes en rekke innsamlinger gjort
av lege, meteorolog og botaniker Hans Christian
Printz (1817-1910). Han var født i Halden, men
vi kjenner ikke kollekter fra ham i fylket før hans
omfattende innsamlinger i 1842 og i 1844. Disse
kom i stand som et resultat av et stipend Printz
mottok for nettopp å gjøre botaniske innsamlinger på Østlandet (Nordhagen 1952). Av hans mest
interessante funn bør nevnes eseltistel
Onopordum acanthium fra ”Kirkøe ved Bøbakke
i en sandbugt”. Dette funnet regnes som forløperen til forekomsten av eseltistel ved Hvaler prestegård som ble fredet allerede i 1914 og repre-

20

NATUR I ØSTFOLD 19(1) 2000

senterer således Norges første fredning av en art
(Båtvik 1992). Fredningen er imidlertid ingen
generell artsfredning da eseltistel bare ble fredet
på Hvaler prestegård. Av andre interessante funn
gjort av Printz bør nevnes storrapp Poa remota
fra Rakkestad, Spydeberg og Trøgstad, storkonvall Polygonatum multiflorum fra Trøgstad
og Onsøy, marehalm Ammophila arenaria fra
Hvaler, stavklokke Campanula cervicaria fra
Spydeberg, klokkesøte Gentiana pneumonanthe
fra Aremark, bakkesøte Gentianella campestris
fra Rakkestad, kystgrisøre Hypochoeris radicata
fra Halden, stjernetistel Carlina vulgaris fra
Akerøya, knollsoleie Ranunculus bulbosus fra
Fredriksten i Halden og ramsløk Allium ursinum
fra Onsøy – alle førstefunn i fylket (Båtvik 1992).
Printz var også den første som påviste finnmarkspors Ledum palustre i fylket (Hardeng 1997).
1830-årene
På 1830-tallet finnes få innsamlinger fra fylket.
Stifteren av Selskabet Havedyrkningens Venner,
senere Det Norske Hageselskap, Frederik Christian Schübeler (1815-1892), fant flere sjeldne
arter i fylket. Han var født i Fredrikstad der faren
var kjøpmann. Han utdannet seg til og lege og
var blant annet Henrik Wergelands privatlege i
mange år. Han ofret seg snart for botanikken hvor
han ble utnevnt til professor i botanikk i 1866
(Nordhagen 1958). En av hans store oppdagelser i Østfold var stivt havfruegras Najas marina
som han oppdaget som tjuetreåring i Arekilen på
Kirkøy i 1838. Samme år oppdaget han også
smalsøte Gentianella uliginosa fra Fredrikstad
uten nærmere stedsangivelse. Smalsøte er den
eneste karplanten i Østfold, ved siden av trådbregne Pilularia globulifera, som er internasjonalt rødlistet som ”sjelden” (rare) (DN 1992).
Senere oppdaget han hjortetrøst Eupatorium
cannabinum i Guttormsvauven på Vesterøy i 1840
som den første i fylket. Både stivt havfruegras og
hjortetrøst finnes fortsatt på de samme lokaliteter, mens Schübelers funn av smalsøte er umulig
å inventere på grunn av upresis stedsangivelse
(Båtvik 1992). Schübeler har for øvrig satt spor
etter seg i Fredrikstad ved at en gate er oppkalt
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etter han i Fjeldstadfeltet på Østsiden.
1820-årene
Før 1830 begynner innsamlingene i Østfold å bli
sparsomme. Professor i botanikk, Mathias Numsen Blytt (1789-1862), besøkte fylket vårt 19.20., 28.-30. juli og fra 2.-8. august 1827 ifølge
Wikstöm (1828) samt dato på Blytts herbariekollekter. Datering av Blytts innsamlinger er for
øvrig vanskelig da han bare unntaksvis noterte
dato på sine kollekter. Detaljopplysninger om slikt
samlet han i sin originale interfolierte flora (innlagte blanke ark for notater) samt i sine feltbøker.
Det finnes også ett kollekt tolket til dato 1838
fra Østfold som trolig stammer fra M.N. Blytt,
jfr. fjellrapp Poa alpina hos Båtvik (1992). Blytt
har imidlertid en innsamling av fjellrapp fra
”Fredriksstad” datert 7.1827 på samme kollekt
som et funn av samme art fra Skien (HbO
152633). Tidligere var det ikke uvanlig at innsamlinger av samme art fra forskjellige steder ble
montert på samme ark. Da skjønner vi at opplysninger om Østfoldbotanikk lett kan bli oversett
da kollektet kan være sortert inn under andre fylker. Dagens dataregistrering innebærer også at
slike miksete kollekter blir adskilt samt at materialet gjennomgår en revisjon for å sikre en mest
mulig korrekt bestemmelse. Feil og misforståelser kan man imidlertid aldri sikre seg mot. Kan-

Fig. 2. Slik så Gunnerus’ sirlige håndskrift ut.
Datoen for innsamlingen må vi imidlertid til hans
flora for å finne ut av. Foto: J. Ingar I. Båtvik
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skje kan det ha skjedd en tolkningsfeil av Blytts
fjellrapp-kollekt med tilhørende etikett fra 1838,
eller en etikettombytting en eller annen gang, da
jeg ikke har funnet annet belegg for at Blytt besøkte Østfold på denne tiden. Helt utelukket er
det imidlertid ikke da veien fra Tøyen til Østfold
ikke var lang. Da innsamlete gressarter i Østfold
er under dataregistrering for tiden, er det ikke
mulig å sjekke dette kollektet nærmere nå. Blytts
innsamlinger er uansett blant de eldste kollekter
fra fylket. Blytt nevner fylket vårt (Smaalenene)
relativt hyppig i sin flora (Blytt 1861, Blytt &
Blytt 1874, 1876). Han siterer da nøyaktig sin
kilde, men et eventuelt tilhørende herbarieeksemplar har oftest vært vanskelig å finne. Særlig interessante arter er Blytts førstefunn av
myrflangre Epipactis palustris i Arekilen og gul
hornvalmue Glaucium flavum fra Akerøy og
Spjærøy, alle på Hvaler (Båtvik 1992).
Presten og naturforskeren, Søren Christian
Sommerfelt (1794-1838), var sogneprest og botaniker i Ringebu. Han gjorde flere reiser i Norge
hvor han samlet en mengde planter både karplanter og kryptogamer. Han besøkte også Østfold, men heller ikke han var nøye med å tidfeste
sine belegg. Hans sønn, Christian Sommerfelt
(1819-1903), har også belagt en rekke planter fra
fylket i sin tid som sogneprest i Trøgstad, men
hans innsamlinger er fra tidsrommet etter 1870.
Faren, Søren Christian, samlet blant annet gul
hornvalmue fra ”Hvaløerne” og smalsøte fra Fredrikstad, men dato foreligger altså ikke. Innsamlingene må være gjort senest i 1838, hans dødsår.
Kanskje var han med Mathias Numsen Blytt da
gul hornvalmue ble påvist i Østfold på Akerøy
og Spjærøy i 1827 ved siden av at han også besøkte Vestlandet dette år (Eckblad 1962). Blytt
blir ansett som den første som samlet gul hornvalmue i fylket i 1827 (jfr. Båtvik 1992), men
muligens var dette sammen med Søren Christian
Sommerfelt. Det kan virke usannsynlig at
Sommerfelts funn er eldre da hans navn ikke er
nevnt i Blytts flora under omtalen av gul hornvalmue. Funnet av smalsøte er heller ikke enkelt
å tidfeste. Det er Schübeler som anses som den
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første som oppdaget denne arten i fylket i 1838
(Båtvik 1992). Sommerfelts udaterte belegg kan
gjerne være eldre da han jo døde i 1838, og
Eckblad (1962) forteller at de siste 10-11 år av
sitt liv var Sommerfelt sterkt plaget av nervefeber
(thyfoidfeber). Det er sannsynlig at det går an å
finne ut når Sommerfelt var i Østfold, og om han
var på tur med Blytt og Schübeler, men jeg har
ikke lagt særlig arbeid i dette da det finnes eldre,
daterte belegg fra fylket før Sommerfelts tid.
Perioden 1801-1820
Tidligere enn 1820 må vi ty mer og mer til litteraturen for å finne botanikere som kunne ha samlet noe i Østfold. Det er flere til dels betydelige
naturforskere som besøkte fylket i det 18. århundre og så vidt inne på det 19., men enten er deres
innsamlinger bortgjemt i egne avlukker, for dårlige for montering på dagens herbarieark, ikke
daterte eller etiketterte, eller så er de rett og slett
gått tapt. Det siste er vel i de fleste tilfeller riktig
skulle jeg tro.
I 1807 reiste, senere professor i botanikk,
Christen Smith (1785-1816), på en lengere reise
i Norge sammen med blant andre botanikkprofessoren i København og mangeårig redaktør
av Flora Danica, Jens Wilken Hornemann (17811860) (Dahl 1895:37). De besøkte også
”Hvaløerne” hvor Smith noterte blant andre
olavsstake Moneses uniflora (”Pyrola uniflora”),
harerug Bistorta viviparum (”Polygon. vivipar.”)
og broddbergknapp Sedum reflexum. Ingen av
disse opplysningene er merkelig nok nevnt i
Blytts flora (Blytt 1861, Blytt & Blytt 1874, 1876)
som tyder på at artslista til Smith var lite kjent.
Dahl (1895:90) nevner også flere mer vanligere
arter etter Hvaleroppholdet og legger til at disse
opplysninger er funnet i brevs form oppbevart på
Botanisk Museum i København. Jeg har ikke klart
å finne noe materiale som kan skrive seg fra denne
turen, men en skal ikke se bort fra at det eksisterer. Mye av Smiths samlinger havnet i London,
blant annet det meste av hans Afrikakollekter
samlet på en tur hvor han for øvrig døde av malaria bare 31 år gammel (Dahl 1895:39). Jeg har
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bare sporadisk fått sjekket Østfoldmateriale i
London. Mest trolig er det lite å finne der uten at
det finnes dubletter i Norge, men en skal ikke se
helt bort fra at noe originalt materiale kan finnes
fra denne tiden.
Den 12. mai 1808 kom dansken, Johan Anton
Adrian Wolf(f) (1787-1867), til Kristiania i Norge
for å tjenestegjøre som ”kompagni- og
bataillonskirurg” i forsvaret (Dahl 1895:94). Han
gjorde flere reiser i Norge hvor han samlet planter. I 1816 reiste han til Romsdalen og senere til
Bergen som distrikslege. Flere av hans funn er
meddelt professor J.W. Hornemann, og senere
nevnt i Blytts norske flora. Wolf forteller i brev
til Hornemann, faktisk datert 30. februar 1820
(bemerk datoen!) at han blant annet besøkte
”Schieberg i Smaalenene”. Herfra nevner han
blant annet griseblad Scorzonera humilis, nevnt
i Blytts flora (Blytt & Blytt 1874:616). Jeg har
imidlertid ikke klart å finne noe herbariekollekt
av griseblad fra Wolfs hånd, men hans oppdagelse skjedde trolig en gang mellom 1808 og
1816.
I Blytts flora (Blytt & Blytt 1876:1241) angis
krattlodnegras Holcus mollis fra Svinesund med
Wolf som kilde. Fægri (1960:75) antyder at dette
må være landets eldste funn av arten gjort omkring 1810. Det er sannsynlig Fægri har rett i
denne antagelse, men funnet duger ikke som fylkets eldste herbariekollekt da jeg ikke har klart å
finne igjen Wolfs krattlodnegras i våre museer
uten at jeg dermed har sagt at det ikke finnes. I
Wolfs brev til Hornemann går det heller ikke fram
at han samlet noe ved Svinesund, men han forteller at ”her opgives kun de Planter, hvilke jeg
bestemt kjender, og hvorpaa de kan stole” (Dahl
1895:94).
I Blytts (1861:269) flora nevnes storak
Cladium mariscus fra ”Skeeberg Præstegaard”
med Wolf som kilde, men Blytt selv dro finnestedet i tvil i det han antok kollekten kunne
stamme fra Danmark. Tidligere konservator Ove
Dahl ved Botanisk Museum i Oslo antyder innsamlingen kan stamme fra Kristiansandskanten
og dreie seg om en forveksling med Engelharts
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opplysninger herfra (Dahl 1895:97). Mistanken
skyldes at storak senere ble påvist med sikkerhet
i dette området i 1873 såpass nær byen at
Engelhart ”burde ha sett den” (Fægri 1960:51).
Hans Engelhart (1775-1842) var sogneprest og
senere stiftsprost på Sørlandet, men med stor interesse av botanikk. Han forlot Norge i 1822 for
å ta i mot prestekall i Danmark hvor han bodde
til sin død i 1842 (Wiberg 1870). I botanikeren
Rickard Flors (1813:35) omtale av Engelharts
botaniske virksomhet og i Dahls (1895) siterte
brev fra Engelhart til J.W. Hornemann i Danmark, synes det ikke som om han besøkte Østfold. Han samlet imidlertid et stort herbarium på
minst 450 arter fra Kristiansandsområdet i tiden
1804-1808. I Flors etterlatenskaper på Botanisk
Museum i Oslo fantes en liste som Engelhart
hadde laget over sine samlinger fra Kristiansand
(Dahl 1895:4). I denne listen er ikke storak med.
Det er derfor sannsynlig at Wolfs storak-kollekt
stammer fra Danmark slik Blytt (1861:269) og
senere Holmboe (1923:4) antyder (jfr. også Båtvik 1992).
Perioden 1780-1800
Sogneprest Peter Vogelius Deinboll (1783-1874)
skriver i brev til professor J.W. Hornemann, datert 24. juli 1816, at han hadde med følgesvennen
Christian Frederik Gottfried Bohr (1773-1832)
på en botanisk reise til Vestlandet. Denne Bohr
var egentlig organist, men hadde stor interesse
av naturfagene. Han var musikklærer i Halden
fra 1790 og senere organist i Fredrikstad fram til
1797 hvor han så dro til Bergen (Dahl 1895:13).
Ifølge Flor (1813:41) hadde Bohr samlet seg et
herbarium som blant annet inneholdt de relativt
uvanlige artene firling Crassula aquatica
(”Tillaea”), gulltvetann Lamiastrum galeobdolon
(”Galeobdolon luteum”) og tannrot Cardamine
bulbifera (”Dentaria bulbifera”), alle langt vanligere på Østlandet enn på Vestlandet. Christen
Smith, han som døde i Afrika, forteller i brev til
Hornemann, datert 6. oktober 1812, at han gjennomgikk herbariet til Bohr i hans hjem i Bergen.
Smith mente plantene var samlet i området omkring Bergen, men i samlingen fantes for eksem-
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pel vasskryp Peplis portula (”Peplis P”), en art
som ikke er kjent vestpå i det hele tatt. Det er
derfor ikke usannsynlig at Bohr kunne ha samlet
flere av sine kollekter i den tiden han oppholdt
seg i Østfold. I Blytts flora nevnes flere av Bohrs
antatte Bergensfunn med en viss tvil, for eksempel firling (”Bulliardia aquatica”) ”opgives for
Bergen (Bohr if. Hornemann)” (Blytt & Blytt
1876:892) og gulltvetann (”Lamium
galeobdolon”) ”den skal være fundet ved Bergen af Overlærer Bohr” (Blytt & Blytt 1874:739).
Vasskryp er derimot ikke nevnt for Bergen i det
hele tatt. Deler (hele?) av Bohrs samling ligger
på Botanisk museum, Oslo da Blytt gjennomgikk
den der uten å finne alle de oppgitte arter den
skulle inneholde (Dahl 1895:58).
Jeg har ikke klart å finne udaterte gamle funn
av vasskryp fra Østfold samlet av Bohr på Botanisk museum, Oslo. Det finnes imidlertid noe
materiale fra Bohrs hånd på Botaniske museum,
Oslo da det ligger en udatert kollekt av trådbregne
Pilularia globulifera med stedsangivelse bare
”Bergen”. Trådbregne var nevnt i Smiths brev
fra 1812 som en av plantene han så i Bohrs samling, for øvrig en art som ikke var kjent i Østfold
på den tiden. Blytt (1861:33) nevner dette funnet
med en viss tvil da han skriver at ”efter Hornemann er den fundet ved Bergen af Boer”. I floraens senere tillegg nevnes trådbregne fra Bergen,
men med Koren som informant (Blytt & Blytt
1876:1238). Uansett sannsynlighet, forvekslinger, misforståelser eller tvilstilfeller så har jeg
ikke klart å finne noe herbarieeksempar fra Bohr
sikkert samlet i Østfold.
Før 1780
Fra denne perioden finnes enkelte personer vi er
sikre på samlet og beskrev planter fra Østfold.
Den mest betydelige er prest, lokalhistoriker og
naturforsker Jacob Nikolaj Wilse (1735-1801).
Han skrev sitt berømte hovedverk ”Physisk,
oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi
Norge” i 1779 med mange angivelser av planter
fra området (Wilse 1779). Senere i 1791 kom før-
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ste hefte av del I av ”Topographisk Beskrivelse
af Edsberg Præstegjeld”. Del II ble fullført i 1796
(Wilse 1796), men noen del III, som Wilse også
arbeidet med, ble aldri utgitt (Anker & Ljoså
1983). De fleste botaniske angivelser er rimeligvis fra indre deler av fylket hvor han tjenestegjorde som prest både i Spydeberg og i Eidsberg.
Hans opplysninger skyldes i hovedsak egne naturfaglige studier, og en skal ikke undres over at en
og annen feilopplysning forekommer med de
mangelfulle hjelpemidler han rådde over.
Dessverre har det ikke lyktes å finne igjen noe
ivaretatt materiale fra Wilses hånd i norske museer. Nå ville det ikke være usannsynlig at hans
eventuelle samlinger kunne finnes i København
da han hadde et nært samarbeid med biologer
der. Dessuten hadde han slekt i Danmark (født
på Jylland). En henvendelse dit i sakens anledning førte imidlertid heller ikke fram (B. P. Løfall
meddelt). Personlig synes jeg det er merkelig at
det ikke skal finnes noe materiale etter en så vidt
betydelig naturforsker som Wilse i en eller annen bortgjemt nisje, helst i København, men så
langt har det ikke lyktes å fremskaffe noe ivaretatt plantemateriale etter ham.
Samtidig, og til dels før Wilse, levde landets
store naturforsker og biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). Ove Dahl har brukt mye tid på
å fortelle om ”Biskop Gunnerus’s virksomhet
fornemmelig som botaniker tilligemed en oversigt
over botanikens tilstand i Danmark og Norge
indtil hans død” i de mange artikler i det Kongelige norske Videnskabs Selskaps Skrifter i Trondhjem fra 1888-1911, jfr. Kleppa (1973:5). Her
gjengis mange av Gunnerus’ brev, de personer
han brevvekslet med og mange av hans reiser og
funn som til slutt førte fram til Norges første flora,
Flora Norvegica i to bind (Gunnerus 1766, 1772).
Bind II utkom egentlig i 1776 hvor det ble tilrettelagt av Gunnerus’ brorsønn Niels Dorph
Gunnerus etter sin onkels bortgang (Nordgård
1931:101). Denne floraen er vanskelig tilgjengelig da de få eksemplarer som finnes oppbevares nedlåst og er utilgjengelig for den alminnelig
interesserte. Det ryktes også at flertallet av de
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eksemplarer som finnes er så fillete eller
inkomplette at de knapt er lesbare. Ved
Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes en fotokopi
av floraen. Denne er også fillete, men stort sett
lesbar. Gunnerus’ flora mangler register og er
derfor vanskelig å finne fram i. I floraen henvises til et stort tilhørende herbarium som i dag
oppbevares i et eget avlukke ved museet i Trondheim. Ved siden av Hans Strøms moseherbarium,
som også oppbevares i Trondheim, representerer
disse to de eldste bevarte herbarier vi har i Norge
(Eckblad 1983).
Som biskop reiste Gunnerus på visitasreiser
hvor han samtidig samlet mye fra naturen. Hans
bispedømme strakte seg fra Romsdalen i sør til
Russegrensen i nord. Det er derfor ikke å vente
at det finnes noe særlig fra Østfold etter Gunnerus. Jeg har sett etter Østfoldopplysninger i
Gunnerus’ flora uten at jeg skal påstå jeg har funnet alle i den relativt tungt tilgjengelige, latinske
teksten. Jeg fant imidlertid to angivelser fra Østfold, begge fra Halden. Floraen angir hvilket
herbariekollekt som hører til ved hjelp av et nummer. Jeg fikk tilgang på skapet med Gunnerusplanter i Trondheim for å lete etter de angitte
nummer. Den første arten, en bjørnebærart Rubus
fruticosus, nå oppdelt i flere taxa, fant jeg ikke
igjen i herbariet, bare et tomt ark med nummeret
på (Gunnerus 1772:17). Om denne er lagt andre
steder, utlånt og ikke returnert eller oppspist av
tyvbiller eller klannere i årenes løp, blir bare spekulasjoner. Jeg fant den i alle fall ikke.
Endelig et herbarieeksemplar
Den andre arten er malurt Artemisia absinthium,
og kollektet finnes fortsatt (fig. 1). Den er oppmontert på et tykt, filtaktig papir med ujevne
kanter og viser Gunnerus’ sirlige håndskrift (fig.
2). I floraen finnes angivelse av finnested og dato:
”Artemisia absinthium. Habitat in norvegia
australi; a me in dioecesi agershusiensi passim,
copiosissimo vero omnium in cæmenterio antiqvo
fridrichshaldensi, a. 1771, d. 23. aug. visa.”
(Gunnerus 1772:141). Dette betyr omtrent; ”malurt, voksested i det sydlige Norge, overalt i Akers-
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hus distrikt (stift), rikelig i en forkastet steinhaug
i Halden, besøkte stedet 23. august 1771”. Endelig en angivelse med tilhørende ivaretatt kollekt.
Eldre kollekter enn denne har det ikke lyktes meg
å finne.
Nå har det vært naturskildrere og samlere av
ulikt format i Østfold før Gunnerus. For eksempel omtaler amtmann i Smålenene, Balthazar
(Baltzer) Seckman (Sechmann) Fleischer (17031767), flere plantearter angivelig fra fylket
(Fleischer 1745). For det første benyttes
førlinneiske navn på artene slik at det kan være
tvil om hvilke arter som omtales. For det andre
er det stor usikkerhet omkring hvorvidt funnene
virkelig ble gjort i Norge da mange danske funn
ofte er blandet med norske i gamle plantesamlinger, og for det tredje mangler som regel
presise lokaliteter slik at en umulig kan sjekke
forekomstene i felt. Nå er det sjelden disse eldgamle innsamlingene/angivelsene inneholder
annet enn trivielle arter. Som kollekt betraktet er
de derfor nærmest verdiløse utover deres antikvariske verdi knyttet til historie og alder.
En annen interessant naturskildrer er professor i teologi, naturhistoriker og litterat, Erik
Pontoppidan (1698-1764). Han oppholdt seg i
Østfold da han for eksempel var huslærer på Tomb
Herregaard i tiden 1719-1720 under general Barthold Heinricks von Lützows tid på Tomb (17011729) (Veum 1964:118, Båtvik 1996:455). I forkant av sine mange beskrivelser av natur- og
kulturforhold i Norge (Pontoppidan 1752), er det
rimelig å anta han hadde betydelige naturaliesamlinger. Felles for både Fleischer, Pontoppidan
og eventuelt andre samtidige er at jeg ikke har
klart å finne noe ivaretatt materiale etter dem.
En skal imidlertid ikke se bort fra at noe kan finnes i de mange gjemmer av gammelt, mer eller
mindre ugjennomgått, materiale i museene i København, Uppsala, Tyskland eller England.
Gunnerus’ malurt fra Halden fra 1771 kan således vise seg å ikke være fylkets eldste ivaretatte
herbarieeksemplar, men slik ser det ut i dag.
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Vers først i april
Du må ikke komme hit ennå, linerle.
vi sliter med vinter og snø.
Og lerka ho hutrer fortvilt over jordet,
og ser verken strå eller frø.
Du må ikke synge så høyt ennå, svarttrost.
Hvert tre spriker nakent og bart.
Blant fonner av tung og våt snø uti skogen
er landet vårt slett ikke klart.
Du må ikke vente deg åpent vann ennå,
du spove på vei imot nord.
Du lokkes av lyset, du flyr imot håpet,
men her er det lite som gror.
Men gløden i måkenes skrik den er ny
der de svever på solhvite seil.
En hasselbusk støver fra blekgule rakler,
- det er kanskje jeg som tar feil?

Torunn Båtvik
6. april 2000
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Nye busk- og bladlav 1999. Lav i Østfold 8
BJØRN PETTER LØFALL

Løfall, B.P. 2000. Nye busk- og bladlav 1999. Lav i Østfold 8. Natur i Østfold 19(1): 29-33.
I 1999 ble spisslav Cladonia acuminata, falsk snømållav Melanelia septentrionalis og frynseskjold Umbilicaria cylindrica funnet nye for Østfold. Spisslav vokste på sildreberg v/Glomma,
på Lystadtangen, Skiptvet. Falsk snømållav ble funnet på rognegreiner ved Rogndalen i
Sarpsborg. Frynseskjold vokste på steinblokk på Brattåsen, Halden og Sæter ved Øyeren,
Trøgstad. Snøskjerpe Cetraria delisei og fjellgaffellav Cladonia subfurcata som tidligere er
rapportert fra Østfold, er bekreftet med innsamlinger.
Bjørn Petter Løfall, Åslivn. 20B, 1890 Rakkestad, e-post: bpl@c2i.net

Metode og materiale
I 1999 samlet forfatteren omtrent 1150 belegg,
og skrev ca. 150 krysslister med drøye 5 500 registreringer av lav i Østfold. I tillegg ble registreringene av lav på Rune H. Økland sine myrkryss-

lister fra 1976 og 1983 lagt inn i Norsk Lavdatabase, NLD. Pr. 1. mars 2000 foreligger det
knapt 24 000 registreringer av makrolav fra fylket. Både innsamlinger og kryssliste-

Fig. 1. Frynseskjold Umbilicaria cylindrica. Illustrasjon fra Volkmar, W. 1995. Die Flechten BadenWürtembergs, Teil 2. (forstørrelse ca. 4x).
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registreringer er tilgjengelig på NLD (http://
www.toyen.uio.no/botanisk/lavherb.htm).
Målsettingen min har vært å samle flest mulig arter i hver Østfoldkommune. Pr. 1. mars 2000
er det i gjennomsnitt samlet 153 arter i hver kommune. I Hobøl er det samlet 127 arter som er lavest registrerte antall i fylket, mens Rakkestad
har flest med 181 arter. I Østfold er det kjent 241
arter etter artsutvalget til Krog m.fl. (1994) og
Tønsberg (1995).
Makrolav er nå trolig den nest beste kartlagte
”organismegruppe” i Østfold, sannsynligvis bare
forbigått av fugl. Imidlertid er tilgjengeligheten
til informasjonen på makrolav langt bedre enn
fugl, og andre organismegrupper. Det er nok å
forholde seg til én kilde for å få fatt i ca. 98% av
opplysningene om lav i Østfold (NLD). For å
oppnå tilsvarende kunnskapsnivå på karplanter
må en ha mer enn 100.000 registreringer av de
drøyt 1.500 registrerte artene i Østfold. I de offentlige samlingene finnes det nå ca. 15.000 registreringer av karplanter fra fylket.
De nye Østfold-artene
Spisslav Cladonia acuminata
Spisslav ble funnet på sildreberg v/Glomma på
Lystadtangen i Skiptvet den 18. august 1999. Arten vokser på marken, særlig på kalkrikt substrat
(Krog m.fl. 1994). I Sverige skal den finnes eksponert på marka, på grus og småsten, iblant på
sand, mose og blottlagt jord (Hallingbäck 1995).
Lokaliteten i Skiptvet består av fattig berg (gneis)
som oversildres av næringsrikt vann fra overliggende marine avsetninger (leire). Spisslav er
foreløpig funnet kun på en lokalitet, men er sannsynlig oversett. Det er mange arter begerlav
Cladonia spp. som vokser på sildreberg langs
Glomma, men begerlavene er ofte dårlig utviklede. De bestemmes derfor oftest ved hjelp av
kjemisk analyse på laboratoriet til Botanisk museum, Oslo.
Falsk snømållav Melanelia septentrionalis
Falsk snømållav ble funnet på en åkerholme med
yngre løvtrær ved Rogndalen i Sarpsborg den 24.
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oktober 1999. Arten er kjent fra barken på løvtrær, ofte or eller vier, i innlandet fra lavlandet
til over 1000 meter (Hallingbäck 1995, Krog m.fl.
1994). På lokaliteten i Sarpsborg vokste falsk snømållav på barkkledde greiner av rogn. Falsk snømållav ligner mye på den langt vanligere arten
snømållav Melanelia olivacea som i hovedsak
vokser på bjørk (Krog m.fl. 1994). Imidlertid er
snømållav funnet på flere løvtrearter i Østfold
uten at preferanse for enkelte løvtreslag. Begge
arter kan derfor tenkes å vokse side om side på
samme tre i Østfold.
Frynseskjold Umbilicaria cylindrica
Frynseskjold (fig.1) ble først funnet på en eksponert steinblokk i Brattåsen naturreservat, Halden
25. april 1999. Senere ble den funnet på en eksponert steinblokk v/Øyeren nær Sæter i Trøgstad. Begge forekomstene, som er svært små, ble
funnet på fattigberg (gneis). Arten skal være vanlig i hele Norge (Krog m.fl. 1994). I Sverige er
den rapportert fra blokker og klipper av silikatstein på eksponerte klipper i fjellet og ras- og
bergbranter, bergheller og murer. Den angis som
temmelig alminnelig bare sør til ”nordre Mellom-Sverige” (Hallingbäck 1995). Frynseskjold
er funnet spredt i de svenske landskapene
Värmland, Dalsland og Bohuslän (Hasselrot
1953). Frynseskjold ble ettersøkt på seks tidligere kjente lokaliteter i sørvestre Sverige, alle med
negativt resultat. Også andre nordlige lavarter i
sørvestre Sverige har forsvunnet fra flere kjente
lokaliteter (Ekman 1997).
Eldre funn bekreftet
Snøskjerpe Cetraria delisei og fjellgaffellav
Cladonia subfurcata er tidligere angitt fra Østfold (Økland 1989a, 1989b). Disse ble imidlertid
ikke regnet som Østfold-arter før de ble kontrollerbare (Løfall 1998). Materiale av begge artene
er nå levert til lavherbariet, Botanisk hage og
museum, Oslo. Begge artene ble funnet på nye
lokaliteter i 1999.
Snøskjerpe Cetraria delisei
Snøskjerpe ble første gang samlet i Østfold 28.
juni 1983 på Finnmosan i Rømskog av Rune H.
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Fig. 2. Utbredelse av snøskjerpe Cetraria delisei i Østfold. Fylte sirkler er belagte funn. Åpne sirkler
er publiserte, ikke belagte funn. Kryss er krysslisteregistreringer.
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Økland. Den ble funnet på ytterligere 6 andre
myrer nordøst i Østfold (jfr. Økland 1989a)
samme år. I 1999 ble den funnet over torvmose
på fastmatte i fattigmyr på Langvikmåsan, Rømskog. Figur 2 viser utbredelsen i Østfold.
Snøskjerpe vokser i tette tuer eller matter på
marka, særlig snøleier, vanlig i fjellet og nordlige trakter, mer sjelden i lavlandet (Krog m.fl.
1994). I Sverige angis den på marka på torv og
blant torvmose i snøleier, åpen nedbørsmyr og
”hällmark” (grunnlendt skogsmark med mye berg
i dagen) (Hallingbäck 1995). Den er kjent fra 25
lokaliteter i sørvestre Värmland, Sverige, alle på
myr (Fransson 1972). I svensk sammenheng har
arten sin sørvestligste forekomst nord i Dalsland
(Hasselrot 1953).
Fjellgaffellav Cladonia subfurcata
Fjellgaffellav ble samlet for første gang i Østfold
den 30. juni 1983 på Gåsemosan i Rømskog av
Rune H. Økland. Arten ble funnet på ytterligere
to lokaliteter samme år (jfr. Økland 1989a). Den
ene lokaliteten er Kisselbergmosen i Marker, hvor
fjellgaffellav ble registrert flere steder etter grundige vegetasjonsstudier (Økland 1989b). I 1999
ble fjellgaffellav gjenfunnet på Kisselbergmosen
og på en lokalitet i Sarpsborg. På Kisselbergmosen vokste den blant torvmose i en stor torvmosetue på nedbørsmyr. I Sarpsborg ble fjellgaffellav funnet på berg med tynt humuslag i fattig furuskog. Arten er trolig oversett siden den er
vanskelig å skille fra andre langt mer utbredte
arter.
I Norge er fjellgaffellav kjent som marklevende, særlig langs kysten og til fjells (Krog
m.fl. 1994). I Sverige angis den fra mark med
torv, dy og humus samt blokker og ”hällmark”.
Habitatene er åpen nedbørsmyr, bergbranter,
bergheller og snøleier (Hallingbäck 1995). Arten er kjent fra sju lokaliteter i sørvestre
Värmland, Sverige, hvorav seks funn er fra myr
og ett funn på ”hällmark” (Fransson 1972). I Sverige er arten påvist sør til Småland, og de fleste
sørsvenske forekomstene finnes på myr (Hasselrot 1953).
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Takk
Førstekonservator Einar Timdal, Botanisk hage
og museum, Oslo, takkes for bestemmelse og
kontroll av innsamlet materiale. Rune Halvorsen Økland har overlevert sine innsamlinger til
lavherbariet Botanisk hage og museum, Oslo slik
at opplysningene er tilgjengelig på NLD. Bård
Andersen, Aremark har vært guide til fine lokaliteter. Naturfondet i Østfold har dekket noe av
reiseutgiftene. Fylkesmannens miljøvernavdeling
har gitt tillatelse til å samle inn lav i naturreservater.
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Innsamlet materiale og krysslisteregistreringer
Angivelser av alle refererte funn er tilgjengelig fra NLD (http://www.toyen.uio.no/botanisk/
lavherb.htm) med unntak av to litteraturangivelser. Nummeret i klammeparentes referer til journalnummeret i Botanisk hage og museum, Oslo.

SNØSKJERPE Cetraria delisei
Marker, Rødenes, Lindtjernmosen, UTM(ED50):
PM 48 12, 165 m o.h., i regressiv fastmatte,
ombrogen, 06.07.1983, Økland, Rune H. RHØ
159/83 [O-L41095].
Marker, Rødenes, Spernesmosen, UTM(WGS84):
PM 50 01-02, 140 m o.h., 06.07.1983, Økland,
Rune H. RHØ 166/83 [O-L41097].
Marker, Øymark: Store Bredmose, UTM(ED50): PL
59-60 82-83, 180 m o.h., myr, 07.07.1983,
Økland, Rune H. rhø-m70 [Kryssliste].
Rømskog, Rømskog: Finnmosen, UTM(ED50): PM
63 30, 250 m o.h., i regr. fastmatte, ekstremfattig, 28.06.1983, Økland, Rune H. RHØ 52/83
[O-L41124).
Rømskog, Myr NV f Tjernmoen, UTM(ED50): PM
57 29-30, 180 m o.h., myr, 05.07.1983, Økland,
Rune H. rhø-m64 [Kryssliste].
Rømskog, Myr NW f. Nedgropa, UTM(ED50): PM
57 29, 175 m o.h., i ombrotrof fastmatte,
05.07.1983, Økland, Rune H. RHØ 150/83 [OL41094].
Rømskog, Langvikmåsan nord, UTM(WGS84): PM
620 257, 290 m o.h., over torvmose på fastmatte i
fattigmyr, 24.07.1999, Løfall, Bjørn Petter bplL5606, bpl-5607 [O-L43567, O-L43568].
Publiserte, ikke belagte funn:
Marker, N Kisselbergmosen, UTM(ED50): PL 50
13-15, 290-305 m o.h. (Økland
1989a, 1989b).
Marker, Langrasta/Fossemyra UTM(ED50): PM 4546 13-14, 135 m o.h. (Økland
1989a).
SPISSLAV Cladonia acuminata
Skiptvet, Lystadtangen, UTM(WGS84): PL 244 908,
30 m o.h., på sildreberg i Glommas øvre flomsone, 18.08.1999, Løfall, Bjørn Petter bpl-L5839
<Note: TLC 17/12-1999: Norstictic, atranorin.
Det. Einar Timdal> [O-L43801].

FJELLGAFFELLAV Cladonia subfurcata
Marker, Kisselbergmosen sørøst (naturreservat),
UTM(WGS84): PM 507 136, 300 m o.h., blant
torvmose på myr, 10.07.1999, Løfall, Bjørn Petter bpl-L5476 [O-L43436].
Rakkestad, Berbymosen, UTM(ED50): PL 42-43 9394, 185 m o.h., myr, 01.07.1983, Økland, Rune
H. rhø-m51 [Kryssliste].
Rømskog, Rømskog, Gåsemosen, UTM(ED50): PM
62 23, 245 m o.h., i ombrotrof fastmatte,
30.06.1983, Økland, Rune H. RHØ 82/83 [OL41121].
Sarpsborg, Sætertjennet, sørvest for, UTM(WGS84):
PL 176 848, 190 m o.h., på berg med tynt humuslag, 15.08.1999, Løfall, Bjørn Petter bpl-L5833
<Note: Conf. Einar Timdal> [O-L43795].
FALSK SNØMÅLLAV Melanelia septentrionalis
Sarpsborg, Rogndalen, UTM(WGS84): PL 260 826,
90 m o.h., på rognegreiner (Sorbus aucuparia),
åkerholme, 24.10.1999, Løfall, Bjørn Petter bplL6182 <Note: Conf. Einar Timdal> [O-L44144].
FRYNSESKJOLD Umbilicaria cylindrica
Halden, Brekke sluse, nordøst for (Brattåsen naturreservat), UTM(WGS84): PL 464 597, 150 m
o.h., på steinblokk, fattig furuskog, 25.04.1999,
Løfall, Bjørn Petter/Andersen, Bård bpl-L4941
<Note: Sparsomt, kun ett ind. halvparten samlet,
TLC 21/12-1999: None> [O-L42902].
Trøgstad, Sæter, vest for, UTM(WGS84): PM 265
267, 110 m o.h., på eksponert steinblokk, odde,
06.02.2000, Løfall, Bjørn Petter bpl-L6438
<Note: TLC 9/2-2000: None. Conf. Einar Timdal> [O-L44400].

33

Demonstrasjonsåker med gamle ugress på Tomb i Råde
J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2000. Demonstrasjonsåker med gamle ugress på Tomb i Råde. Natur i Østfold
19(1): 34-42.
I 1994 ble ideen om å demonstrere gamle, utgåtte åkerugras i en kornåker forsøkt satt ut i
livet. En rugåker av gammel sort med ugressene klinte, rugfaks og bokhvete ble anlagt ved
siden av husmannsplassen Hallingsås på Tomb. Åkeren ble ødelagt av sau i 1995 og 1996,
men sto fint i 1997. I 1998 og senere ble åkeren lagt brakk på grunn av manglende arbeidshjelp. En slik åker skaper arbeid til mer enn en person skal den fungere som tiltenkt. Det er
tatt vare på frø slik at nye forsøk kan gjøres, gjerne på Tomb, hvor forholdene burde ligge
godt til rette.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. e-post: ingar.batvik@hiof.no

Tomb Jordbruksskole er i dag en privateid skole
med drift fra 1939. Det var Den Norske Indremisjon som kjøpte Tomb herregård med tanke på å
drive skole for landbrukere. Også i dag drives
kunnskapsformidling omkring jord- og skogbruk
på Tomb, men i tillegg er allmennfag, som vi kjenner fra den øvrige videregående skolen i landet,
blitt en del av hverdagen for elever og ansatte.
Skolen gir således flere tilbud som gir elevene
generell studiekompetanse eller fagutdannelse
som agronom etter tre år. På fire år kan elever
som velger det få med seg begge deler. Egne valg
med vekt på arbeidshest eller hvordan starte egen
bedrift, tilbys i løpet av studiet. Skolen tilbyr også
et ettårig agronomkurs myntet på artianere eller
personer over 19 år med behov for landbrukskompetanse.
Hvor bør en ugresshage ligge?
I tillegg til skole og gårdsdrift forvalter Tomb i
dag restene etter et langt større gods fra tidligere
tidsepoker (Bassøe m.fl. 1968, Eliassen 1997,
Reese Larsen 1999). Noe av arven er en storslått
park, både naturpark og plenpark, med tilhørende
damanlegg og gamle, tunge løvtrær. Den gamle
herregårdsdriften innebar at Tomb tidligere hadde
nær 30 husmannsplasser som vi i dag bare finner
restene igjen av (Steinsli & Skullerud 1995). En

av disse husmannsplassene er bygd opp igjen sør
i naturparken både for å vise noe av husmannsvesenets enkle kår, men også for å ha et sted til
arrangementer med datidens spartanske
fasciliteter. Det er for eksempel ikke innlagt elektrisk strøm på stedet. Husmannsplassen heter i
dag Hallingsås og består av et hovedhus, låve og
utedo omgitt av en skigard. Plasseringen er velvalgt i enden av en merket sti fra internatbygningen på Tomb, via en gammel hasselallé,
forbi et kenotafium til minne om en av godseierhustruene, langs naturparkens store trær, forbi
et gårdsmuseum og så er man på husmannsplassen. Stedet er mye benyttet av ulike grupper fra
førskole til avslutningsarrangementer med deltagere fra alle kategorier og aldre. Her må være
stedet å anlegge en gammeldags åker med tilhørende gamle, sjeldne åkerugress. Det er jo forfedrenes enkle rammer og forutsetninger som ellers preger stedet.
Lunken mottagelse
Ideen som ble lansert for kollegiet ved Tomb fikk
en lunken mottagelse. Ugress er noe som landbrukere flest forbinder med ensidige problemer,
kjemiske bekjempningsmidler og intensiv jordbearbeiding. Dette kan være med å forklare den
manglende interesse for prosjektet. Nå var det jo
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ikke dagens ugress med tilhørende problematikk
som skulle demonstreres, men de mer eller mindre utgåtte ugressene som få i dag har kjennskap
til, altså forfedrenes ugressflora. Flere av disse
regnes som borte fra norsk landbruk i dag. Tidligere tiders manglende rensemetoder, jordbearbeiding og gjødsling skapte grunnlag for spesielle arter, arter som få i dag har opplevd. Det
var disse artene som var tenkt skulle demonstreres sammen med de tilhørende kornsortene. Derfor passer også et slikt ugressfelt særlig godt ved
siden av en husmannsplass som jo skal vise en
del av forfedrenes kår.
Nå er det vel slik med mange ideer at en ikke
riktig ser hva det dreier seg om før en prøver dem.
Jeg forsto raskt at en realisasjon av ideen ville
jeg komme til å bli ganske alene om, en antagelse den senere erfaring skal gi meg rett i. Jeg
fikk imidlertid anledning til å forsøke med et areal
på østsiden av husmannsplassen som da nylig var
satt opp etter samråd med primus motor for gjenreisningen av husmannsplassen og tidligere rektor ved skolen, pensjonist Gunnar Steinsli (90 år
i 2000). Jeg skrev om dette i TombInfo uke 37,
1994 (et lokalt, ukentlig rundskriv til alle ansatte
ved Tomb om kommende arrangementer, diskusjoner og beskjeder).
Arealet var høsten 1994 et engareal som sauene i naturparken beitet. Dette ble sprøytet med
glyfosat samme høst i et forsøk på å få bort mye
av planteveksten. Dette ble gjentatt våren 1995
med håp om å få en lettere jord å arbeide med. I
tillegg måtte mye av torva tas bort for å få det
skrint nok slik at disse nøysomme ugressene
kunne trives, og helst uten for stor konkurranse
fra moderne ugress. Samtidig ble det satt fram
ønske om hjelp til å gjerde ute sauene fra arealet.
Hvilke arter bør demonstreres?
Høiland (1993) nevner i alt 33 arter som regnes
som truete, kulturbetingete åkerugress i Norge.
Artene hadde sine preferanser overfor de ulike
kornsortene, gjødslingsforhold, fuktighet etc. Skal
en anlegge en slik demonstrasjonsåker, må en
sette sammen arter som også i tidligere tider hørte
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sammen. Dette må deretter bestemmes ut fra
hvilke arter som det er mulig å anskaffe. En
utrydningstruet art er rimeligvis ikke så enkel å
anskaffe, i alle fall ikke i noen mengde. Ikke minst
er det viktig å vite hvilke av de eldre kornsorter
som det i dag er mulig å få tak i.
Alt nybrottsarbeid må begynne i det små, så
også med dette prosjektet. Her gjaldt det å se
hvilke 3-4 arter en burde starte med for så eventuelt å øke omfanget etter hvert. For det første
måtte det avgjøres hvilken type åker vi kunne få
til. Skal det være en havreåker bør ugressene
kornblom Centaurea cyanea og gullkrave
Chrysanthemum segetum inngå. Disse markerte
ugressene som farget åkeren blå og gul kunne
være et vakkert syn. Våre forfedre så neppe det
vakre i disse ettersom mye ugress tok plass og
næring fra kornet. Kornblom kan enkelt anskaffes fra blomsterhandlere, men det er den fylte
typen, ikke den opprinnelige med enkle blomster en får kjøpt. Den gamle, opprinnelige formen er faktisk svært vanskelig å få tak i med
enkle midler. Gullkrage er en art vi fortsatt har
en del av i Østfold, jfr. Engan (1995), og som det
derfor ikke er så viktig å få vist fram i denne
åkeren.
En rugåker hadde tradisjonelt en annen ugressflora. Av aktuelle ugress for oss er klinte
Agrostemma githago og rugfaks Bromus
secalinus. Begge disse skapte betydelige problemer for våre forfedre nettopp i rugåkeren. Disse
ga åkeren et rødt innslag fra klinte sammen med
de elegante toppene fra rugfaksen. Både klinte
og rugfaks kan skaffes fra Sørøst-Sverige hvor
det flere steder gis tilskudd for å vise fram den
gamle ugressfloraen i såkalte allmueåkrer (Aronsson m.fl. 1995).
Arter fra valmuefamilien var også vanlig tidligere som brakkvalmue Papaver dubium, klubbevalmue P. argemone og kornvalmue P. rhoeas.
Disse inngikk både i havre- og rugåkeren, helst
der det var skrinn jord. Et besøk til Øland eller
Gotland viser oss fortsatt valmuer i kornåkrene.
I tillegg til gamle kornsorter hadde våre forfedre andre nytteplanter enn hva vi holder oss med
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i dag. En av disse var bokhvete. Her var to arter i
bruk, bokhvete Fagopyrum esculentum og vill
bokhvete F. tataricum. De ligner hverandre, men
den ville bokhveten har mindre blomster og mer
markert trekantete blad. Vi kjenner lite til deres
historie i Norge utover at de ble benyttet delvis
som erstatning for eller i blanding med korn fra
riktig gammel tid (Høeg 1976). Vi vet imidlertid
at de snart ble sett på som ugress. Bokhvete kunne
således være interessant å demonstrere om det
lot seg å gjøre å anskaffe frø.
De utvalgte ugressene
Klinte
Klinte er en ettårig urt fra nellikfamilien. Den
kan bli opptil en meter høy og har lillarøde, store
blomster. I andre enden finnes en opptil 20 cm
pelerot. De praktfulle blomstene er luktløse og
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støttes av lange, spisse begerblader. På tross av
sitt vakre utseende, er blomstene selvpollinerte.
Dette fører lett til liten genetisk variasjon og gir
liten evne til å motså endrete miljøbetingelser.
Frøene er mørke, nyreformete og vortete.
Klinte er kjent for å mangle frøbank da alle
frø spirer med en gang de kommer i jorda. Slik
hurtig og unison frøspiring passer bra i en kornåker hvor en høster når kornet er modent. Klintefrø blir da med såkornet både under såing og ved
høstingen. I vill natur har arten vanskelig for å
klare seg da frøene mangler hemningsmekanismer knyttet til gunstig temperatur eller klima.
Som frøene av kornsortene vil klintefrø spire temmelig hurtig bare de kommer i jorda. Slik sett er
klinte svært godt tilpasset korndyrkingens syklus.
Spiringsforsøk har imidlertid vist at klintefrø
kan beholde en god spiringsevne om kapslene

Fig. 1. Torunn Båtvik forsvinner nesten i rugåkeren som sto mannshøy ved husmannsplassen Hallingsås
i august 1997. Lille Jørgen ses foran på potetjordet hvor potetene nylig er tatt opp. Foto : J. Ingar I.
Båtvik.
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lagres tørt inntil syv år. Så godt som alle frø spirer inntil fem års lagringstid. Det 6. året går spireprosenten ned til 88, og det 7. året spirer bare 35
%. Det 8. året spirer ingen frø lenger ifølge
Korsmo (1925:219). Korsmo gjengir videre tyske
forsøk som viser at klintefrø ikke overvintrer i
jorda, men småplanter kan overleve om ikke vinteren blir for streng.
Svensson & Wigren (1986) regner med at
klinte kom til Norden i yngre steinalder eller i
bronsealder. Tidligere var klinte et relativt vanlig ugress først og fremst i høstrug, men kan tilfeldig spre seg til ruderatmark. Klinte forekom
tidligere som åkerugress i nesten hele landet, men
var vanligst i sørøst. Blytt & Blytt (1876) forteller at klinte var ”alm. østenfjelds til 1000-1200
fot over Havet i Slidre, ... sjeldnere vestenfor Lindesnes, ... nordenfjelds til Talvik, vel udviklet og
blomstrende, ... ved Vardø fundet engang i
Mængde, men den kom ei til fuld Udvikling af
Blomsterne” (s.1066). Høiland (1993) forteller
at klinte, ifølge herbariebeleggene i norske museer, viser at arten var relativt vanlig fram til
midten av 1920-tallet. Mot slutten av 1930-åra
gikk den svært brått tilbake, og siden 2. verdenskrig later det ikke til å ha vært noen livskraftige
populasjoner i landet. Siste belagte funn som åkerugress er fra 1944 i Rakkestad i Østfold, men
som ruderatplante er den funnet fram til 1989 i
Oslo. Ifølge egne notater fra Østfold er vårt eldste herbarieeksemplar av klinte samlet fra Onsøy
i 1882. Det finnes imidlertid overraskende lite i
norsk tradisjon om dette iøynefallende ugresset
(Høeg 1976, Høiland 1993). Bibelens kjente lignelse om å skille klinten fra hveten (jfr. Matt. 13,
24-30) har for øvrig intet med vårt ugress å gjøre,
men sikter trolig mot den giftige gressarten
svimling Lolium temulentum som gjorde melet
”sunhedsskadelig” om det ble for stor innblanding av den (Reichborn-Kjennerud 1930, Høeg
1976).
Klinte regnes i dag som utgått fra vår flora
(Direktoratet for Naturforvaltning 1999). I Sverige regnes den som sårbar (Aronsson m.fl. 1995).
Dens raske tilbakegang og utgang må ses i lys av
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at arten mangler evne til å bygge opp frøreserver,
moderne frørensning, selvpollinering kan gi rene
linjer med lite genetisk variasjon, og arten er følsom overfor kjemiske ugressmidler (Svensson &
Wigren 1983, Høiland 1993).
På Gotland i Sverige er klinte en av artene
som de forsøker å ta vare på i såkalte allmueåkrer hvor det gis prosjektstøtte fra WWF (World
Wildlife Fund) nettopp for å kunne ivareta denne
delen av forfedrenes arv (Aronsson m.fl. 1995).
Et slikt vakkert ugress passer godt å demonstrere
i den planlagte åkeren hos oss.
Rugfaks
Rugfaks er som klinte først og fremst et åkerugress knyttet til høstrug. Det kan bli meterhøyt
og har korte, karakteristiske snerp. Sannsynligvis kom rugfaks til Norden allerede i yngre steinalder, og da neppe som ugress, men som matplante (Svensson & Wigren 1985, 1986). At kornene ble benyttet av mennesker til mat eller som
dyrefor, også i norsk tradisjon helt opp til vårt
århundre, kan Høeg (1976) fortelle om.
Rugfaks krever fuktig jord. Som klinte mangler den evne til å bygge opp frøreserver. Den
angis ikke som tilsvarende sårbar overfor kjemisk
bekjempelse, men tåler i liten grad kunstgjødsel
(Høiland 1993).
I eldre floraer regnes rugfaksen som
”almindelig, især i Rugagre, til Indherred i
Trondhjems Stift, dog kun i de lavere Egne” (Blytt
1861:152). I mer moderne tid er den oppgitt fra
Østlandet og langs kysten til Brønnøy og Lurøy i
Nordland samt fra Salangen, Målselv og Tromsø
i Troms (Lid & Lid 1994). Den regnes normalt
for en ettårig plante (Lid & Lid 1994), men da
mange høstsådde åkrer ikke gir blomstring hos
rugfaks før sommeren året etter, inngår den blant
de toårige hos Korsmo (1925). Korsmo (s.17)
forteller videre at flere ugress setter frø før sæden høstes, og at de derfor er særlig plagsomme.
Som et eksempel på dette nevnes at rugfaks (han
kaller arten for øvrig glattfaks) kan ”på sine steder forekomme i meget stor mengde så vel i høstrug som i høsthvete”. Videre angis rugfaks som
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et så besværlig ugress, særlige i sørøstlige deler,
at kornet kan ha innblanding av opptil 25 % fakskorn. Dette skal gjøre melet gråere og bitrere på
smak (Korsmo 1925:245). Høeg (1976:255) forteller også at ”rugen kunne gå over til å bli fakse
i dårlige år”. Rugfaks var plagsom i hele den tempererte region i Europa og i Nord-Amerika
(Korsmo 1925).
Med utgangspunkt i innsamlet materiale i
norske museer, fant Høiland (1993) at arten var
vanlig fram til 1930-tallet, men fra 1940 og framover ble den mer og mer sjelden. Det siste belagte ugressfunn er fra 1954 fra Halden i Østfold, men som ruderatplante finnes et belegg fra
Skien i Telemark fra 1979. Fra egne notater hentet fra museene går det fram at rugfaks også er

Fig 2. Klinte lyste opp med sine store, røde blomster mellom rugaksene. Foto: J. Ingar I. Båtvik
august 1997.
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samlet i Østfold så sent som i 1970 ved Mølla i
Moss. Det eldste vi har fra fylket er fra Halden i
1873 og oppbevares i Trondheim.
I Sverige fantes rugfaks over hele landet, men
er i dag bare kjent fra enkelte lokaliteter i sør
med hovedvekt på Øland og Gotland (Svensson
& Wigren 1985). Rugfaks dyrkes i allmueåkrer i
Sørøst-Sverige, og mottar støtte av WWF. Dens
største trussel er frørensning og konkurranse fra
mer effektive kornsorter. I Sverige er den rødlistet som sårbar (Aronsson m.fl. 1995). Fra norsk
flora regnes den som utgått (Direktoratet for Naturforvaltning 1999).
Som vi forstår er rugfaks et godt eksempel på
et ugress som våre forfedre hadde et nært om enn
ikke så godt forhold til. I dag hvor dette er så
godt som utryddet, er det en velvalgt art å vise
fram for moderne jordbrukere.
Bokhvete
Bokhvete er en bredbladet urt fra syrefamilien.
Blomstene er små og lyse og sitter i tette knipper
som danner lange, slappe klaser. Frøene er en
trekantet nøtt med vinger som er tilpasset vindspredning omtrent som hos en høymol Rumex
spp. Det forekom som nevnt to arter. Den ekte
bokhveten var opprinnelig en matplante, mens
den ville bokhveten var mindre ønsket og ble nok
raskt betraktet som et ugress. Fra Sverige forteller Hylander (1970:94) at bokhveten omtales allerede av Leche i en floraoversikt fra 1744 (Prim.
Fl. Scan.). Ellers er det lite å finne om dyrkingen
av bokhvete i norsk tradisjon (Høeg 1976). Dette
tyder på at bruken av dyrket bokhvete opphørte
tidlig, men de var kjent som ugress i våre forfedres åkerbruk fram til mellomkrigsårene. Blytt
& Blytt (1874:519) angir begge artene bare som
ugress. Den ville formen var vanligst. Den angis
som ”alm. Ugræs i Agrene” i sørøst, ”tem.alm. i
indre Sogn ud til Balestrand”, videre opp til
”Throndhjem og Ørkedalen”. Flere steder i Russland og Ukraina er det imidlertid vanlig med
dyrking av bokhvete fortsatt (lege Peter Telesh
og snekker Valentin Pavlynk meddelt okt. 1999).
Dagens museer viser herbariebelegg av begge
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artene som ugress nord til Trøndelag, og at de
etter 1930 ble svært sjeldne (Høiland 1993). Høiland angir det siste belegg av bokhvete fra Oslo i
1939, men jeg har sett den som ruderatplante på
Øra ved Fredrikstad 6.9.1974 (priv. herb.). Den
ville bokhveten finnes som belegg siste gang fra
Buskerud i 1954 ifølge Høiland (1993). Det eldste herbarieeksemplar fra Østfold av vill bokhvete
synes å være fra Nabbetorp i Fredrikstad fra 1897,
mens dyrket bokhvete er belagt tidligst fra 1879
fra Halden.
I dag regnes både bokhvete og vill bokhvete
som utgått fra norsk flora (Høiland 1993). I Sverige er ingen av artene tatt med i listen over truete eller utgåtte arter (Aronsson m.fl. 1995), men
de regnes begge som tilfeldig og sjeldne (Mossberg m.fl. 1992).
Tiltak mot uønsket bokhvete lærte man seg
tidlig da Korsmo (1925) opplyser at man snart
forsto å legge kornet i vann. Dette kunne skille
mesteparten av bokhvetefrøene fra såkornet da
frø fra bokhvete fløt, i alle fall en stund, og kunne
således skummes av. Ellers er så vidt storbladete
arter svært utsatt for sprøytemidler, og den effektive utryddelsen av bokhveten er naturlig å se i
lys av den kjemiske ugressbekjempelsen.
Vanskelig å skaffe frø
På Øland og Gotland finnes som nevnt enkelte
demonstrasjonsåkrer med gamle kornsorter og
deres tilhørende ugress. Etter flere henvendelser
til Gotland lot det seg gjøre å anskaffe frø fra en
gammel rugsort. Denne opptrådte nærmest som
toårig ved at den første året bare satte stor bladrosett, mens den det påfølgende år satte aks. Det
fortelles at de gamle lot rugen bli beitet ned av
sau i løpet av høsten, mens året etter var det viktig å holde sauen unna.
Frø av klinte fikk jeg av selvlært botaniker,
adjunkt og lokalhistoriker Svein Åstrøm fra Torsnes. Han hadde tatt med seg nærmere 10 kg
klintefrø fra Gotland for en del år siden. Nå har
klintefrø som nevnt en begrenset spiredyktighet,
men med omtrent ti kilo burde iallfall noe spire,
trodde jeg, på tross av en alder på over 7 år. Rug-

Demonstrasjonsåker med gamle ugress på Tomb i Råde

faks var mulig å anskaffe fra svenske blomsterbutikker da gresset benyttes som prydplante. Det
kan godt være det er mulig å bestille den hos
norske blomsterhandlere også, men flertallet av
de firmaer jeg kontaktet, kunne ikke hjelpe meg.
Jeg fikk også tak på noe frø fra kornvalmue, men
disse ble ikke sådd i 1995 av frykt for at de ville
komme til å dominere i rugåkeren. Flere frøsorter forsøkte jeg ikke dette året.
Sauen tok åkeren i 1995
Etter jordfresing ble et gjerde satt opp omkring
de 120 kvadratmeterne. Jeg benyttet gjerdestaur
og sauenetting. Egen grind ble også laget samt

Fig. 3. Den mer uanselige rugfaksen fantes det
også rikelig av mellom rugen. Den hadde en mer
markert grønn farge sammenlignet med rugens
mer blåaktige skinn. Foto: J. Ingar I. Båtvik august 1997.
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at alle hjørnene ble forsterket med skråstaurer.
Jeg tenkte også å lage et opplysningsskilt ved
åkeren, men ville vente til åkeren tiltrakk seg oppmerksomhet. Et slikt skilt ville øke den pedagogiske verdien av prosjektet.
Både rug, klinte og rugfaks ble håndsådd i rikelige mengder i 1995. Etter en stund spirte rugen og strakk seg til et par desimeter. Rugfaksen
kom også, men spirende klinte så jeg ikke. Jeg så
derimot en rekke andre ugress av moderne sorter. Mye tid gikk derfor med til å luke åkeren for
meldearter, tistler, brennesle, kveke og vassarv.
Håpet var at jeg skulle få til en så vidt god avling
at jeg ville bli selvforsynt med ønskelige ugressfrø. Rugen kunne jeg jo ikke høste før året etter.
Familien og jeg reiste bort i ferien. Åkeren sto da
ganske bra med unntak av klinte. Ikke en eneste
spire av klinte på tross av omtrent 10 kilo frø
spredd på et åkerareal på 120 kvadratmeter. Etter at frøene var spredd så åkeren helt svartprikkete ut av klintefrø før jeg rakte ned frøene.
Dette forteller litt om klintens manglende lagringskapasitet.
Da familien kom hjem fra en 14 dagers ferie
hadde sauene trengt seg gjennom gjerdet og ødelagt hele åkeren. Ingen hadde sørget for å holde
sauene ute mens vi var på ferie. Nå var ikke dette
så katastrofalt for rugens del, den skulle kunne
tåle dette. Verre var det for rugfaksen som tilsynelatende ble totalt ødelagt.
«Same procedure» i 1996
Neste år ble gjerdet forsterket. Pålene ble satt
dypere og flere støttestag ble etablert. Nye frø
måtte anskaffes. Rugfaks ble på nytt kjøpt fra
Sverige, men nå var de verre å få tak i. Det ble
opplyst at det gikk så lite av denne arten at de
vurderte å ta den bort fra sortimentet. Jeg kjøpte
derfor opp alt jeg fikk tak i av rugfaks med tanke
på eventuelt flere uheldige år.
Mine undersøkelser i Sør-Sverige gjorde at jeg
kom i kontakt med Leif Lindbloms Frøväxter. En
av hans underleverandører synes det var svært
interessant at man i Norge ville forsøke med en
slik åker. Dette var visstnok det første forsøk her
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i landet. I naturfaglig sammenheng ligger vi som
regel langt etter svenskene, så også i denne sammenheng. Underleverandøren ville gjerne hjelpe
til, og han sendte meg en halv kilo klintefrø fra
egen avling. Da han hørte at vi i tillegg kunne
tenke oss bokhvete her, sendte han like godt med
7 hekto bokhvetefrø også. Frø av bokhvete og
klinte er egentlig kostbare, men han spanderte
disse på oss på Tomb, ja, vi fikk ikke betale portoen en gang. I brev fra ham ville han kun ha et
bilde av åkeren i fullt flor som takk.
Frøene ble sådd, og åkeren så etter hvert riktig fin ut. Det samme skjedde imidlertid nå som
året før. Sauene brøt seg inn og ødela mye av
avlingen. Sauen står i alminnelighet og trykker
på gjerdet da de ser det frodige gresset på innsiden sammenlignet med det mer snaubeitete arealet på utsiden. Når mange sauer står og trykker
kan et relativt solid gjerde gi etter. Dette skjedde
så vidt sent i sesongen at mye av både klinte og
rugfaks allerede hadde frødd seg. Dessuten oppdaget jeg dette relativt snart slik at jeg fikk avverget de store ødeleggelsene.
Vellykket 1997-sesong
Året etter ble det lite gjort med åkeren annet enn
å sørge for enda bedre gjerder. Dette året fikk jeg
noe hjelp av praksisavdelingen ved Tomb. Vi fikk
også et lite tilskudd fra fylkets kulturlandskapsmidler som i sin helhet gikk til gjerdearbeidet.
Dette året sto åkeren riktig fin (fig. 1). Rugen
hadde mannshøye strå i august, klinten lyste opp
med sine røde blomster (fig. 2), rugfaksen nikket
elegant (fig. 3) og kortvokste bokhveter (fig. 4)
kunne skimtes lavt mellom stråene. Sør for åkeren hadde hestekar Jørgen Kvarme satt poteter
med hest sammen med elever fra skolen, noe som
passet godt inn i dette miljøet.
Ved siden av de utsådde artene fantes også
mange av dagens ugress. Jeg luket flittig på forsommeren, men attraktive ugress lot jeg stå. Dermed sto det rikelig av åkerstemor Viola arvensis,
tranehals Erodium cicutarium, frømelde
Chenopodium polyspermum og blåmelde C.
glaucum i åkeren. De to sistnevnte er relativt

40

NATUR I ØSTFOLD 19(1) 2000

Demonstrasjonsåker med gamle ugress på Tomb i Råde

sjeldne da de er innført i ny tid, mens de øvrige
levde nok ved siden av klinte, rugfaks og valmuer fra gammelt av. Et problem var å få bukt
med et stort antall tistler, både åkertistel Cirsium
arvense og veitistel C. vulgare. Brennesle Urtica
dioica og burot Artemisia vulgaris var også leie
ugress. Disse sistnevnte artene viste at jorda nok
var for næringsrik i forhold til mine ønsker.
Flere personer må til
Året 1997 tok jeg vare på rikelig med frø fra alle
interessante ugress ved siden av rugfrø. Samtidig ga jeg Tomb beskjed om at skulle vi opprettholde denne demonstrasjonsåkeren og gi den en
markedsføring jeg mente den fortjente, må flere
personer inn i arbeidet da åkeren var svært arbeidskrevende. For det første er jorda for nitrogenrik. For det andre inneholdt den store frøreserver
av uønskete arter som spirte nå som det ble rotet
i jorda. Det blir for mye arbeid for én person om
både gjerder, grinder, uønskete ugress og skilting skal holde en rimelig god standard. I tillegg
må mye arbeid foregå i skoleferien. Fjøsdriften
ved Tomb må som kjent gå også om sommeren,
og det var nærliggende å be om bistand fra dem.
Interessen var imidlertid så liten at jeg bestemte meg for å la den ligge brakk i 1998. Likevel kom det opp både rugfaks, noe klinte og en
og annen bokhveteplante, men de trivielle,
nitrogenkrevende artene var på sterk frammarsj.
Både bokhvete og klinte ble således å finne i enkelte elevers herbarium på tross av forbud om
plukking her. Skulle disse artene dukke opp en
eller annen gang herfra fra dette tidspunkt, kjenner vi i alle fall opprinnelsen. Potetåkeren til
Kvarme sto imidlertid relativt fin dette året.
Det ble ikke mer hjelp å få med åkeren. I 1999
så den derfor ut som en alminnelig brakklagt åker
med mye grove ugress, nærmest en slags
ruderatmark. Poteter ble heller ikke satt. Lite eller intet var å finne av de utsådde ugressene. I
dag, våren 2000, er stedet høvlet for plantevekst,
gjerdet er borte, og det blir vel innsådd engarter
slik at sauen kan få igjen beitet.
Jeg synes fortsatt det var forsøket verdt med

Fig. 4. I august 1997 fantes også rikelig med
bokhvete i rugåkeren. Den ble ikke mer enn omkring 40 cm og trivdes best i utkanten av den
høyvokste åkeren. Foto: J. Ingar I. Båtvik

dette demonstrasjonsfeltet for gamle ugress. Det
ble nok mer arbeid med den enn jeg hadde ønsket, og det var for liten hjelp å få. Nå er vel dette
litt typisk for dagens landbruk at det som ikke
lønner seg innen relativt snevre og kortsiktige
rammer, kan være vanskelig å få til. Men her på
Tomb, med en stor arbeidsstokk og med elever
som skal lære om så mangt, en skole med
forvalteransvar for en rik kulturarv, og med et
livssyn som gir en ekstra tyngde til dette ansvaret, burde dette ha vært liv laga. Om noen skulle
få lyst til å forsøke med noe tilsvarende, har jeg
tatt vare på en del aktuelle frø. Men vi kan ikke
vente så altfor lenge da spiredyktigheten går ned
for hvert år som går.
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Dyresen, A. 2000. Nattsangere i Østfold 1999. Natur i Østfold 19(2): 43-56.
I 1999 ble det gjennomført en telling av nattsyngende fuglearter i Østfold. Innsamling av
data foregikk via Østfoldnett som er e-postlista for fugleinteresserte i Østfold. 1999 utmerket seg ikke med hensyn til artsmangfold eller sjeldenheter, men med det høye antall registrerte individer for mange arter. Flere arter ble registrert med rekordantall for fylket. Det ble
registrert bl.a. 16 vaktler, 16 åkerrikser, 5 myrrikser, 48 nattravn, 30 nattergal og 103 myrsangere.
Arve Dyresen, Smedbakken, 1621 Gressvik, tlf. 69 33 44 50, 907 32 062, e-post:
adyresen@online.no

Rekordantall
Nå kan man selvfølgelig spørre om det egentlig
var et rekordår vi opplevde i 1999, eller var det
kanskje andre forhold som var årsak til at så store
antall ble registret. Svaret er nok et både og. Her
er det nærliggende å sammenligne med resultatene fra nattsangerregistreringene 1994-96. Da
ble alle revirhevdende hanner registrert i løpet
av 2-3 uker i slutten av mai og begynnelsen av
juni. Kun få registreringer ble tatt med ut over
denne perioden.
I 1999 ble alle revirhevdende arter medregnet
for hele sommersesongen. Vi hadde en jevn og
god innrapportering av syngende/ spillende hanner helt til midten av juli. Dermed ble muligheten større for at en del fugler kan ha blitt registrert to eller flere ganger.
Nattsangerprosjekt og tellinger på Østfoldnett
Det omtalte nattsangerprosjekt på midten av 1990tallet engasjerte mange personer. Uten å kunne
dokumentere det har jeg et bestemt inntrykk av
at prosjektet har vært med til å øke interessen for
nattsangere i fylket.
I 1999 foregikk innrapporteringen hovedsakelig på Østfoldnett, e-postlista for fugleobservasjoner i Østfold. I løpet av sesongen ble

det regelmessig på e-postlista sendt ut sammendrag over statusen for nattsangerne. Dette har
nok stimulert aktiviteten for fortsatt nattlytting
og innrapportering. Fokuseringen på nattsangere
både gjennom nattsangerprosjektet og Østfoldnett-tellingene har, sammen med den generelle
aktivitets- og kunnskapsøkningen, utvilsomt
medvirket til at det i dag innrapporteres flere, og
for noen arters vedkommende betydelig flere
revirhevdende individer nå enn på 1980-tallet
og begynnelsen av 1990-tallet.

Fig. 1. Elvesanger var den ene av to godbiter i
1999. Foto: Jon Ludvik Hals.
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Dekning av fylket
Dekningen av fylket var i 1999 bedre enn under
noen av prosjektårene 1994-96. Det skyldes i
hovedsak Per Tangen som nedla et enormt nattlig lyttearbeid. Det kan ikke ha vært mange timene den karen sov fra slutten av mai og ut sommeren. Han anslår å ha brukt omtrent 30 feltdøgn (-netter!) på registreringene. Det er mye
takket være denne innsatsen at vi kan presentere
så høye maksimumstall for mange arter. Per Tangen besøkte også deler av fylket som tidligere har
vært dårlig undersøkt for nattsangere. Dette gav
flere spennende registreringer, spesielt for åkerrikse og myrsanger.
Vi fikk allikevel også noen hull i 1999, selv
om de var færre enn tidligere. Her vil jeg nevne
deler av Vannsjøområdet og indre deler av Iddefjorden. På sistnevnte lokalitet har vi tidligere
fått innrapportert inntil 55 rørsangere.
Både utvidet telleperiode, økt interesse for
nattsangere og svært god dekning av fylket, er
faktorer som må medregnes når tallene fra i 1999
skal sammenlignes med tidligere år.
Resultatene
Hovedresultatet fra tellingene presenteres i tabell
1. Jeg har også forsøkt å få en oversikt over det
høyeste antall som er registrerte for den enkelte
art fra tidligere år. Her har jeg som kilde benyttet
meg av LRSK-rapporter og resultatene fra tidligere nattsangertellinger (Dyresen 1995, 1996,
1998, Frostad 1998, Frostad & Viker 1999, Frølandshagen 1996, 1997, Johansen & Viker 1999,
Viker 1987, 1988, 1989, 1991, 1992a, 1992b,
1995, Viker & Ludviksen 1986).
Tallene må taes med all mulig forbehold. Registreringer for et enkelt år kan bli presentert i
flere påfølgende LRSK-rapporter, etter hvert som
registreringene blir meldt LRSK. Jeg har også
opplevd at samme registrering er presentert i ulike
rapporter. Dette gjør det krevende å få full oversikt over det enkelte år. Det bør også nevnes at
jeg ikke har gått lengre tilbake enn 15-20 år. For
komplett oversikt over nattsangertellingene i
1999 se tabell 6.
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Tabell 1. Resultatene fra nattsangertellingene
1999, og høyeste antall av arten registrert før
1999.
Art
Ant. 1999 Høyeste ant. tidl. år
Vaktel
16
8 (1989)
Vannrikse 4
9 (1995)
Myrrikse
5
4 (1995)
Åkerrikse 16
8 (1995)
Nattravn
48
26 (1995)
Nattergal
30
24 (1992)
Sørnattergal 1*
1 (1998)*
Gresshoppesanger
5*
2 (flere år)
Elvesanger 1*
2 (1994,1995)
Sivsanger
14
17 (1995)
Myrsanger 103
77 (1995)
Rørsanger 106
255 (1995)
* Observasjonene er ennå ikke ferdigbehandlet
av LRSK / NSKF
Artsgjennomgang
Vaktel Coturnix coturnix
Vaktel er en av mange vinnere i 1999. 16 registrerte spillende hanner er et utrolig antall og en
dobling av tidligere høyeste registrering. 8 fugler ble hørt i 1989 og 7 i 1996. I 1998 ble det
hørt 5 fugler.
Det er velkjent at vaktelen opptrer invasjonspreget enkelte år. Dette bestemmes delvis av næringstilgangen syd i Europa. På 1980-tallet ble
arten ikke registrert årviss i fylket, og på starten
av 1990-tallet ble et antall på et par registreringer regnet for å være svært bra. For hele landet
ble det i 1994 innrapportert kun 12 vaktler
(Myklebust m.fl. 1998), i 1995 var tallet oppe på
42, mens det i 1996 ble registrert 22 (Myklebust
m.fl. 2000). På grunn av de omtalte årlige variasjoner, er vaktelen en fugl som må følges over tid
for å se sikre tendenser.
Selv om vi tar høyde for både de naturlige årlige svingninger og de øvrige usikkerhetsfaktorer
som er nevnt ovenfor, er det grunn til å tro at
arten er i frammarsj i fylket. Så vidt jeg kjenner
til er det aldri gjort konkrete hekkefunn. Men det
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er ikke urimelig å anta at med så mange revirhevdende hanner, vil det også forekomme hekking eller forsøk på hekking. Det blir spennende
å følge utviklingen til arten i årene framover.
Første individ i 1999 ble registrert 8. juni.
Hovedtyngden ble hørt fra slutten av juni til
midten av juli, som også er den perioden vaktelen vanligvis påtreffes. De fleste fuglene ble funnet i området Augeberghølen, Rygge, Kurefjorden, Rygge og Tomb, Råde. At hele tre individer ble hørt i indre deler av fylket er uvanlig.
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og en i Gjølsjøen, Marker. De siste årene har antallet svingt mellom 2-9 fugler, med topp i 1995.

Vannrikse Rallus aquaticus
Til nattsangertellingene ble det innrapportert kun
fire spillende vannrikser. 1999 må derfor kunne
kalles et gjennomsnittsår. De fire fuglene var jevnt
fordelt i fylket med en i Arekilen, Hvaler, en ved
Guslund, Sarpsborg, en i Kallaksjøen, Trøgstad

Myrrikse Porzana porzana
For myrrikse ble det et svært godt år med fem
spillende individer. Dette er det meste som er registrert for fylket. Så sent som på første halvdel
av 1990-tallet var ikke myrriksa regnet for å være
årviss, og i 1990, 1991 og i 1994 ble fuglen ikke
innrapportert. Siden 1995 har den imidlertid vært
registrert årlig med fra 2-4 individer, inntil toppåret i 1999. Registreringene fordeler seg slik: en
fra Rokkevannet, Halden, en fra Åkebergmosen,
Råde, en fra Fløvik, Marker og en fra henholdsvis Rokkevannet og Hærsetsjøen i Trøgstad. På
landsbasis ble det innrapportert kun 8 individer i
1994, 17 i 1995 og 26 i 1996 (Myklebust m.fl.
2000).

Fig. 2. Fordeling av spillende hanner av vaktel i
10 kilometers ruter i Østfold.

Fig. 3. Fordeling av spillende hanner av åkerrikse i 10 kilometers ruter i Østfold.
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Åkerrikse Crex crex
Åkerriksa var kanskje den nattsangerarten som
overrasket mest i 1999 med hele 16 individer.
Den har ikke vært regnet som årviss, men er nå
innrapportert hvert år siden 1994. Tidligere
toppår var 1995 med 8 individer.
Mange nedlagte kollektivbruk i Øst-Europa
har medført at mye av det som tidligere var
jordbruksareal nå ligger brakt. Dette har gitt svært
gunstige hekkebetingelser for åkerriksa i disse
landene, og bestanden har økt kraftig. Ikke minst
gjelder dette Polen. Denne bestandsøkningen er
en medvirkende årsak til at de fleste land i VestEuropa de siste årene kan melde om en økning i
antall spillende hanner. Norge hadde i 1999 sitt
beste år totalt siden åkerrikseprosjektet ble startet med mellom 100-110 innrapporterte fugler.
Selv om Rogaland fortsatt holder stand som det
viktigste fylket, med over 50 fugler og 5 hekkinger
i 1999, skyldes økningen på landsbasis ikke minst
en merkbar økning på Østlandet. Ved siden av
Østfolds 16 individer, ble det meldt inn 11 fra
Akershus, 3-4 fra Hedmark og 2-3 fra Oppland,
(Asbjørn Folvik pers. medd.). Det er nærliggende
å tro at dette er fugler som kommer østfra, først
og fremst fra Polen.
Vi hadde dessuten i 1999 en sterk indikasjon
på hekking. Fuglen som ble oppdaget ved
Hærsetsjøen, Trøgstad 5. juni, spilte jevn fram
til 9. juni da den brått ble stille. Det ble antatt at
fuglen hadde forlatt området. Den 11. juli ble
fuglen ved en tilfeldighet oppdaget på nytt. Per
Tangen skremte opp fuglen i det han nesten holdt
på å tråkke på den. Det er vanlig at åkerriksene
blir svært tause når de går til hekking, og den
eneste måten du da kan oppdage dem på, er nettopp ofte ved å gå rett på dem. Det er derfor en
mulighet for at fuglen har vært i området hele
tiden og hekket der. Reiret ville i tilfelle ha ligget utenfor oppdyrket område, så sjansene for en
eventuell vellykket hekking er gode.
Det skal heller ikke så veldig stor innsats til
fra grunneiernes side for at mulighetene for vellykket hekking skal øke. Hvis høyet slås mens
fuglen ligger på reir, vil den alltid skremmes av

NATUR I ØSTFOLD 19(1) 2000

Fig. 4 Spillende åkerrikse. Foto: Kendt Myrmo.
på noen meters avstand og tilkjennegi reiret. Ved
å la det stå igjen en liten høydott rundt reiret, har
det vist seg at fuglen kan komme tilbake og fortsetter rugingen.
Slått som foregår litt senere på sommeren dreper mange ungfugl. Den tradisjonelle måten å
slå en åkerlapp på, ved å begynne ytterst og fortsette inn mot sentrum, gir eventuelle kyllinger
små sjanser til å unnslippe jordbruksredskapet.
Ved å starte i den ene enden av jordet, og fortsette parallelt over til den andre siden, vil fuglene
følge slåtten og kunne gjemme seg i randsonen.
Ved funn av reir, eller mistanke om hekking, er
det viktig å komme i hyggelig dialog med grunneieren omkring dette problemet.
12 av fjorårets 16 åkerrikser ble registrert i
indre deler av fylket, innenfor Raet. Dette er kanskje enda mer oppsiktsvekkende enn det høye
totalantallet. Hele 6 fugler ble registrert i Eidsberg kommune, fire av disse innenfor en radius
av noen få kilometer. Dette er områder som tidligere har vært mangelfullt undersøkt for nattsangere.
Nattravn Caprimulgus europaeus
Endelig fikk vi gjennomført en nattravnregistrering hvor også deler av indre Østfold ble
godt undersøkt. Resultatet ble som ventet, et stort
antall fugler ble registrert, noe som gav ny toppnotering for fylket på 48 individer.
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Fig. 5. Fordeling av spillende hanner av nattrafn
i 10 kilometers ruter i Østfold.

Fig. 6. Fordeling av spillende hanner av nattergal i 10 kilometers ruter i Østfold.

Under nattsangertellingene fra 1994-96 ble det
kun registrert 0-3 fugler i de kommunene som
helt ligger innenfor Raet. Dette året var tallet 25.
Rakkestad var representert med hele 21 registreringer. Dette skyldes først og fremst at Per Tangen gjennomførte en omfattende registrering og
ringmerking av nattravn her. Per Tangen ringmerket 9 fugler og fikk to kontroller av fugl merket i 1997 (Per Tangen pers. medd.).
Den norske hekkebestanden er anslått til å
være mellom 100 og 1000 par (Solheim 1994).
Nattravnen er ikke glad for å ha menneskelig
aktivitet for tett på seg, og holder seg derfor gjerne
litt tilbaketrukket fra steder med stor ferdsel. Selv
om spillet høres langt, kan det derfor allikevel
være vanskelig å registrere revirhevdende hanner i større sammenhengende skogsområder. 48
registreringer, med flere potensielle lokaliteter
som ikke ble tilfredsstillende undersøkt, er derfor veldig bra.

Nattergal Luscinia luscinia
30 syngende hanner av nattergal er ny rekord for
fylket, men er ingen dramatisk økning i forhold
til tidligere år. Trolig var 1999 et gjennomsnittsår for nattergalen, og økningen skyldes vel
snarere den før omtalte gode dekningen enn en
reell økning. Faktum er at antall syngende nattergal har holdt seg forbausende stabilt det meste
av 1990-tallet. Tabell 2 viser antall revirhevdende nattergal i Østfold 1992-99.
Tabell 2. Antall revirhevdende nattergal i Østfold 1992-99.
År
Antall
År
Antall
1992
24
1996 22
1993
22
1997 ?
1994
16
1998 19
1995
22
1999 30
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Sørnattergal Luscinia megarhynchos
Sørnattergal er en av to virkelige sjeldenheter i
1999. Terje Gustavsen oppdaget 7. juni en syngende sørnattergal ved Lysakermoa, Eidsberg.
Dessverre ble fuglen bare hørt denne ene kvelden. Verken denne, eller sørnattergalen ved Nesparken, Moss 2.-4. juni 1998, er ennå ferdigbehandlet av NSKF. Sørnattergalen er tidligere registrert 3 ganger i fylket, i 1988, 1989 og 1992,
alle ganger på Akerøya (Viker 1995).
Gresshoppesanger Locustella naevia
Fem gresshoppesangere ble hørt i fylket i 1999
og karakteriseres som et høyt antall. Flere av disse
var aktive og sang vedvarende i flere uker, så alle
som ønsket det fikk god anledning til å høre dem.
Med et par unntak er gresshoppesangeren hørt
årlig i fylket siden 1985. Det har dreid seg om 12 individer, med en topp i 1989 på tre. Fuglen
foretrekker frodige og fuktige områder, gjerne
med høyt gress og takrør. Slike biotoper finner vi
fortsatt noen steder i Østfold. Med den økte
besøksfrekvens som registreringene tyder på,
skulle også mulighetene for å gjøre hekkefunn
være til stede. Skårakilen, som er den lokaliteten
hvor fuglen oftest er blitt hørt, burde være en lokalitet som faller i smak.
Av fjorårets fem registreringer ble tre gjort i
Fredrikstad kommune. Det gjelder en fra 5-16.
juni ved Kjennetjernet, Onsøy, en ved Enhus, Kråkerøy den 24. juni og en i første halvdel av juni
(dato ukjent) fra Årum Søndre, Borge. I tillegg
sang det en på Tombsletta, Råde i perioden 7-18.
juni, og en ved Østby, Rakkestad fra 5. juni – 1.
juli. Fuglen fra Rakkestad ble fanget og ringmerket.
I Norge har gresshoppesangeren sitt kjerneområde på Jæren, hvor man har estimert bestanden til å være på 30-40 par (Berg 1994). På landsbasis ble det i 1995 registrert 38 og i 1996 35
syngende hanner (Myklebust m.fl. 2000).
Elvesanger Locustella fluvuatilis
Elvesangeren (fig.1) var den andre godbiten i
1999. En fugl ble oppdaget i Fuglevikbukta på
Kråkerøy, Fredrikstad den 13. juni og ble hørt på
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stedet fram til den 24. juni. Dette er det 5. eller
6. funnet av arten i fylket. En registrering fra
1995 innrapportert til nattsangerprosjektet er
ennå ikke meldt LRSK (Per-Arne Johansen pers.
medd.). Arten ble første gang registrert i Østfold
i 1992 (Pettersen 1994). Elvesangeren har på
1990-tallet vist en økning i opptredener både her
i landet og i våre naboland (Jensen m.fl. 1998,
Høyland m.fl. 2000). Det er derfor ikke usannsynlig at det er en art vi, bokstavelig talt, vil høre
mer til i årene framover.
Sivsanger Acrochephalus schoenobaenus
I 1999 ble 14 syngende hanner registrert. Det
overgåes bare av toppåret 1995 hvor 17 fugler
ble registrert (Frølandshagen 1997). Antall revirhevdende individer har på 1990-tallet ligget jevnt
på 7-9 fugler, med unntak av årene 1995 og 1999.
Tabell 3 viser antall revirhevdende sivsangere i
Østfold årene 1991-99.

Fig. 7. Fordeling av spillende hanner av sivsanger i 10 kilometers ruter i Østfold.
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Tabell 3. Antall revirhevdende sivsangere i Østfold 1991-99.
År
Antall
År
Antall
1991
9
1996 7
1992
9
1997 ?
1993
7
1998 9
1994
9
1999 14
1995
17
Tross variasjonene er tallene gjennomsnittlig
høyere enn i en del år på 1980-tallet, hvor antall
innrapporterte var helt nede på 3-4 individer.
Skårakilen har i alle år vært fuglens viktigste
lokalitet i fylket. 4-6 syngende hanner har ikke
vært uvanlig. I perioden 1997-99 har det derimot kun blitt registrert 2-3 individer. Det kan
være en tilfeldighet, men det er en negativ trend
som det er viktig å følge nøye videre.

Fig. 8. Fordeling av spillende hanner av myrsanger i 10 kilometers ruter i Østfold.

Fig. 9. Syngende sivsanger. Foto: Arve Dyresen.

Myrsanger Acrochephalus palustris
”Tresiffergrensa” ble sprengt i 1999 da hele 103
syngende hanner av myrsanger ble logget inn.
Dette viser at fuglen har et godt fotfeste i fylket.
Tabell 3 gir en oversikt over revirhevdende myrsangere 1991-99.
Tabell 4. Antall revirhevdende myrsangere i Østfold 1991-99.
År
Antall
År
Antall
1991
45
1996 63
1992
38
1997 ?
1993
51
1998 56
1994
64
1999 103
1995
77
Årsaken til det høye antallet skyldes trolig først
og fremst den gode dekningen. Dette resulterte i
flere ”nye” områder hvor fuglen ble oppdaget.
12 syngene hanner ble registrert i Hobøl kommune langs Hobølelva. Her har det ikke vært lyttet noe større etter nattsangere tidligere. Dette
var de første registreringer av nattsangere fra
denne kommunen, i alle fall etter og med årene
1994-96 og 1998-99. Det støtter tidligere antagelser om at det synger mang en myrsanger langs
de mange bekkefarene som skiller åkerlappene
flere plasser i fylket. Dette er typiske
myrsangerbiotoper. Det gjelder bare å oppsøke
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og undersøke disse.
Året 1999 gav en god indikasjon på statusen i
fylket. Vi har allikevel grunn til å tro at en del
fugler unngikk de lyttende ører. Den årlige antall revirhevdende hanner ligger derfor trolig på
mellom 100 og 130.
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Rørsangeren har aldri vært en rapporteringsart
til LRSK. Vi har derfor kun nattsangertellingene
å støtte oss til når det gjelder antall revirhevdende hanner i fylket. Tabell 5 viser resultatene
1994-99.
Tabell 5. Antall revirhevdende rørsangere i Østfold 1994-99.
År
Antall
År
Antall
1994
230
1997 ?
1995
255
1998 50
1996
187
1999 106
Rørsangeren er kanskje en noe ”kjedelig” art, og
det virker ikke å være lett å få folk til å rapportere den. Flere lokaliteter og områder som tidligere har huset til sammen over 50 syngende fugler, ble ikke undersøkt i 1999. Derfor er jeg svært
i tvil om hvordan disse tallene skal tolkes. Tallene bør i alle fall inspirere til registrering og
innrapportering av rørsangere i år 2000. For
skulle tallene indikere en dalende tendens, er det
svært viktig å få det bekreftet raskt.
Nattsangertellinger 2000
Når dette leses er trolig nattsangersesongen i full
gang. Registreringer på Østfoldnett viste seg å
være svært effektivt i 1999. Regelmessige sammendrag stimulerer og gjør det mulig under sesongen å følge utviklingen og se hvilke områder
som er undersøkt, eller gjenstår å undersøke. De
positive erfaringene gjør at vi forsøker det samme
også i år.
Den gode 1999-sesongen gjør det ekstra spennende å følge de forskjellige arter for å kunne
underbygge en eventuell bestandsendring. Vil
åkerriksa fortsette der den slapp i 1999? Var det
høye antall vaktler kun resultat av naturlige sving-

Fig. 10. Fordeling av spillende hanner av rørsanger i 10 kilometers ruter i Østfold.
ninger? Vil vi ytterligere kunne underbygge antagelsen om at det i fylket er mellom 100 og 130
revirhevdende myrsangere? Vil vi snart kunne
finne den første hekkende gresshoppesangeren?
Nytt av året er at vi inkluderer treleke i ”det
gode selskap”. I Østfold har treleka et av sine
viktigste hekkområder. Det er anslått at fylket
huser 50-75% av landets hekkebestand (Viker
1994b). Vi har derfor et nasjonalt ansvar for å
kartlegge og følge utviklingen til bestanden. Registreringen av trelerker via Østfoldnett er allerede i gang når dette skrives.
1999 var året da nattsangerne invaderte fylket, sang fra annenhver busk, og holdt det gående til langt inn i siste halvdel av juli. Det gav
en klang som fortsatt ringer i ørene, som kanskje
vil gi gjenlyd i mange år framover og som inspirerer til fortsatte nattlige lytteturer i lyse sommernetter. God nattsangersesong!
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Deltagere
Følgende bidro med registreringer i 1999:
ADY = Arve Dyresen, BPL = Bjørn Petter Løfall,
BFR = Bjørn Frostad, CJA = Christer Jakobsen,
DVO = David Vogt, ESØ = Eivind Sørnes, GHA
= Geir Hardeng, HMØ = Harald Mørken, JRA =
Jan Rune Asbjørnsen, LPS = Lasse Patric Simensen, MNI = Morten Nilsen, MVI = Morten Viker, OWK = Ola Wergeland Krog, PAJ = Per Arne
Johansen, POS = Per Otto Suther, PTA = Per
Tangen, REI = Roar Eilertsen, RBO = Rune
Botnermyr, SEN = Stein Engebregtsen, TEN =
Torfinn Engdal, TGU = Terje Gustavsen, THU =
Tore Hunn, TPE = Tommy Pedersen, ØHA =
Øyvind Hagen, ÅSF = Åge Sten Fredriksen.
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Tabell 6. Samtlige tellende nattsangerregistreringer i 1999. Det betyr at for hver lokalitet er kun den
datoen nevnt da arten første gang ble registrert, eller den datoen det ble registrert flest individer av
arten på lokaliteten.
Dato
08.06.1999
22.06.1999
10.07.1999
15.06.1999
10.07.1999
09.07.1999
14.07.1999
16.07.1999
14.06.1999
16.06.1999
25.06.1999
09.07.1999
10.07.1999
16.07.1999
16.07.1999
19.06.1999
11.07.1999
11.07.1999
18.07.1999
18.07.1999
15.06.1999
18.06.1999
12.07.1999
09.07.1999
10.07.1999
17.06.1999
16.07.1999
05.06.1999
16.07.1999
18.05.1999
12.07.1999
01.07.1999
11.07.1999
11.07.1999
26.06.1999
14.06.1999
27.06.1999
24.06.1999
24.06.1999
24.06.1999
02.06.1999
07.06.1999

Art
Antall
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
2
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Vaktel
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
2
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Åkerrikse
2
Åkerrikse
1
Åkerrikse
1
Myrrikse
1
Myrrikse
1
Myrrikse
1
Myrrikse
1
Myrrikse
1
Vannrikse
1
Vannrikse
1
Vannrikse
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
2
Nattravn
1

Lokalitet
Mineberget
Holm, Torsnes, Borge
Smedbakken
Svingen
Torp S
Rygge st.
Mølvik
Rossnesbukta
Tombsletta
Arneberghølen
Augeberghølen
Nordre Åker Ø
Burum
Nordre Hov
Slappen, Skønhaug
Kviller V
Karterud
Rova Ø
Glomsrud
Filtvedt
Svingen
Søndre Hvitsten
Pytterud, Rødnessjøen
Mølvik
Huseby S
Horneskilen, Skjeberg
Søndre Solberg
Hersetsjøen
Solberg, Skjønhaug
Rokkevannet
Fløvik
Åkebergmosen
Kallaksjøen
Hersetsjøen
Arekilen
Guslund, Skjeberg
Kallaksjøen
Vetserby
Nordre Ertevann
Fjellstua
Kjennetjernet
Bossum, Huseby
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Kommune
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Halden
Rakkestad
Rygge
Rygge
Rygge
Råde
Råde
Råde
Råde
Råde
Trøgstad
Trøgstad
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Halden
Hobøl
Marker
Rygge
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Trøgstad
Trøgstad
Halden
Marker
Råde
Trøgstad
Trøgstad
Hvaler
Sarpsborg
Trøgstad
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Fredrikstad
Fredrikstad

Observatør
SEN
HMØ
ADY
OWK
PTA
ÅSF, RBO
PAJ, ÅSF
SEN, PTA
TGU
HMØ
RBO
PTA
ADY
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
POS
POS
OWK
PTA
PTA
PTA
ADY
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA, TGU
PTA
MPE
PTA
PTA
PAJ, ÅSF
POS
PTA
PTA
PTA
PTA
RBO
PTA
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Dato
08.06.1999
10.06.1999
16.06.1999
18.06.1999
20.06.1999
11.06.1999
10.07.1999
26.06.1999
12.07.1999
12.06.1999
13.06.1999
19.06.1999
19.06.1999
19.06.1999
19.06.1999
21.06.1999
22.06.1999
22.06.1999
22.06.1999
23.06.1999
23.06.1999
02.07.1999
03.06.1999
08.06.1999
08.06.1999
11.06.1999
13.06.1999
17.06.1999
17.06.1999
17.05.1999
26.05.1999
11.06.1999
20.05.1999
21.05.1999
22.05.1999
22.05.1999
28.05.1999
10.05.1999
20.05.1999
20.05.1999
30.05.1999
03.06.1999
03.06.1999
11.06.1999
11.06.1999

Art
Antall
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
6
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
2
Nattravn
1
Nattravn
2
Nattravn
3
Nattravn
1
Nattravn
4
Nattravn
2
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattravn
1
Nattergal
1
Nattergal
6
Nattergal
1
Nattergal
2
Nattergal
1
Nattergal
1
Nattergal
1
Nattergal
2
Nattergal
2
Nattergal
1
Nattergal
1
Nattergal
1
Nattergal
2
Nattergal
1
Nattergal
1
Nattergal
3

Nattsangere i Østfold 1999

Lokalitet
Sølberg, Onsøy
Ytterstad, Onsøy
Skjærviken, Borge
Thorsø, Borge
Åsgård, Kråkerøy
Rokkevannet
Bergsjøen
Arekilen
Kvernekasa N
Elnessjøen
Skantebygda
Bøn
Rådashytta
Vestre Hiesten
Budalen
Tostenåsen
Gåsa
Frøne
Stråmyr
Lemmyr
Nøtteholen Ø
Eng NV
Tomb jordbruksskole
Arneberghølen
Sønsterød, Tombsletta
Krysstjern, Skjebergmosen
Solberg, Skjeberg
Gunnarstorp, Skjeberg
Horneskilen, Skjeberg
Tyrihjellåsen
Rauer, Onsøy
Sørbrøden
Spjærholmen
Spjær, Spjærøy
Herføl N
Herføl midtre
Huser, Asmaløy
Reierbukta, Søndre Jeløy
Søsters Hvile
Telemarkslunden
Kanaholmen 200 N
Årefjorden
Dilling
Værne kloster
Kureåa
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Kommune
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Halden
Halden
Hvaler
Marker
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Råde
Råde
Råde
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Askim
Fredrikstad
Halden
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Moss
Rygge
Rygge
Rygge
Rygge
Rygge
Rygge
Rygge

Observatør
PTA
ADY
THU
JRA, HMØ
PAJ, ÅSF
PTA, POS
PTA
PAJ, ÅSF
PTA
PTA, POS
TGU
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
TPE
PTA
PTA
GHA
PTA
PTA
PTA
GST, CHA
BFR
PTA, POS
MVI
MVI
BPL
OWK
MVI, CJA
RBO
OWK
OWK
ØHA
RBO
RBO
RBO
RBO

Arve Dyresen

Dato
07.06.1999
10.06.1999
17.06.1999
07.06.1999
05.06.1999
10.06.1999
24.06.1999
05.06.1999
07.06.1999
13.06.1999
30.05.1999
03.06.1999
13.06.1999
07.06.1999
12.06.1999
12.07.1999
31.05.1999
12.06.1999
10.06.1999
08.06.1999
12.06.1999
11.07.1999
04.06.1999
07.06.1999
08.06.1999
08.06.1999
08.06.1999
09.06.1999
10.06.1999
10.06.1999
11.06.1999
16.06.1999
17.06.1999
10.07.1999
11.07.1999
27.05.1999
11.06.1999
12.06.1999
12.06.1999
12.06.1999
12.06.1999
14.06.1999
14.06.1999
14.06.1999
16.06.1999
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Art
Antall
Nattergal
1
Nattergal
1
Nattergal
1
Sørnattergal 1
Gresshoppes. 1
Gresshoppes. 1
Gresshoppes. 1
Gresshoppes. 1
Gresshoppes. 1
Elvesanger 1
Sivsanger
1
Sivsanger
2
Sivsanger
1
Sivsanger
1
Sivsanger
1
Sivsanger
3
Sivsanger
1
Sivsanger
1
Sivsanger
1
Sivsanger
1
Sivsanger
1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 5
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2

Lokalitet
Kommune
Augeberghølen
Råde
Råde krk
Råde
Grimstad V
Råde
Lysakermoa
Eidsberg
Kjennetjernet
Fredrikstad
Årum Søndre, Borge
Fredrikstad
Langsomh. Enhus, Kr.øy Fredrikstad
Østby
Rakkestad
Sønsterød, Tombsletta
Råde
Fuglevikbukta, Kr.øy
Fredrikstad
Kjennetjernet
Fredrikstad
Skårakilen
Fredrikstad
Alshusbukta, Kr.øy
Fredrikstad
Rokkevannet
Halden
Store Holm V
Halden
Gjølsjøen
Marker
Stomperudtjern
Rakkestad
Røssegg
Rakkestad
Augeberghølen
Råde
Skjeberg st.
Sarpsborg
Kallaksjøen
Trøgstad
Homstvedt
Eidsberg
Mossik, Onsøy
Fredrikstad
Skårakilen
Fredrikstad
Øraveien, Mineberget
Fredrikstad
Bossum, Huseby
Fredrikstad
Haldenveien v/ Esso, Borge Fredrikstad
Kjennetjernet
Fredrikstad
Visterflo
Fredrikstad
Årum Søndre, Borge
Fredrikstad
Kjennetjernet 300 m S
Fredrikstad
Skinnerflo S
Fredrikstad
Buskogen, Kr.øy
Fredrikstad
Skårasletta
Fredrikstad
Fjærå, Onsøy
Fredrikstad
Rokkevannet
Halden
Sørbrøden
Halden
Ystehede, Havstad
Halden
Englekor, Berg krk.
Halden
Heier, Iddesletta
Halden
Idd krk.
Halden
Heier V
Halden
Ystehedekilen
Halden
Vik
Halden
Røssneskilen
Halden
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Observatør
RBO, RTA
PAJ, ÅSF
ESØ
TGU
RBO,MNI,HMØ
DVO
TEN (via MNI)
POS, PTA
PTA
ÅSF
ØHA
BFR
ÅSF
TGU
PTA, POS
PTA
TGU
PTA, POS
PAJ, ÅSF
PTA
PTA, POS
PTA
ADY
PTA
SEN
PTA
SEN
RBO
PAJ, ÅSF
DVO
ADY
TGU
ÅSF
ADY
ADY
PTA, TGU
PTA, POS
PTA, POS
PTA, POS
PTA, POS
PTA, POS
PTA
PTA
PTA
PTA
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Dato
10.07.1999
10.07.1999
14.07.1999
18.06.1999
18.06.1999
18.06.1999
18.06.1999
18.06.1999
18.06.1999
21.06.1999
21.06.1999
02.07.1999
02.07.1999
12.07.1999
05.06.1999
12.06.1999
13.06.1999
12.06.1999
21.06.1999
10.07.1999
30.05.1999
03.06.1999
03.06.1999
03.06.1999
03.06.1999
08.06.1999
08.06.1999
28.05.1999
30.05.1999
05.06.1999
07.06.1999
08.06.1999
10.06.1999
10.06.1999
11.06.1999
17.06.1999
18.06.1999
10.07.1999
07.06.1999
08.06.1999
12.06.1999
13.06.1999
13.06.1999
13.06.1999
14.06.1999

Art
Antall
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 3
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 2
Myrsanger 2
Myrsanger 2
Myrsanger 2
Myrsanger 3
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 2

Nattsangere i Østfold 1999

Lokalitet
Kommune
Kasa V
Halden
Søndre Ulset, Rokkev.
Halden
Voll, Iddesletta
Halden
Bilitt
Hobøl
Årås N
Hobøl
Søndre Hvitsten
Hobøl
Elvestad S
Hobøl
Nordre Hvitsten NØ
Hobøl
Elvestad N
Hobøl
Neset
Hobøl
Støttum Ø
Hobøl
Tisbjørnrud
Hobøl
Holstad SV
Hobøl
Gjølsjøen
Marker
Kambo
Moss
Grønlidammene, Jeløya
Moss
Reierdammen, Jeløya
Moss
Vatvet V
Rakkestad
Sæves
Rakkestad
Nordby SØ
Rakkestad
Rossnesbukta, Kurefjorden Rygge
Dilling
Rygge
Årefjorden
Rygge
Taskenbekken, Kurefjorden Rygge
«Lille Rygge», Rygge st. Rygge
Ekeby
Rygge
Rygge krk. - Rygge st.
Rygge
Augeberghølen 200m N
Råde
Skinnerflo N
Råde
Tombsletta
Råde
Augerghølen midtre - S
Råde
Råde st.
Råde
Heiabekken
Råde
Ml. Enebekk & Missingm. Råde
Arneberghølen Ø
Råde
Arneberghølen V
Råde
Holme, Krogstadfjorden
Råde
Huseby S
Råde
Hafslundsøy
Sarpsborg
Skjeberg st.
Sarpsborg
Grimsøykilen
Sarpsborg
Isesjøen SØ
Sarpsborg
Isesjøen N
Sarpsborg
Søndre Tveter
Sarpsborg
Guslund, Skjeberg
Sarpsborg
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Observatør
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
RBO
RBO
RBO
PTA, POS
POS
PTA
ØHA, RBO
RBO
RBO
RBO
PTA
PTA
PTA
ADY
ØHA
ADY
PTA
PTA
BFR
PAJ, ÅSF
RBO
PTA
PTA
ADY
TGU
PTA
TGU
PTA
PTA
PTA
PTA

Arve Dyresen

Dato
17.06.1999
23.06.1999
02.07.1999
01.07.1999
28.05.1999
28.05.1999
30.05.1999
30.05.1999
07.06.1999
10.06.1999
10.06.1999
10.06.1999
13.06.1999
16.06.1999
16.06.1999
18.06.1999
20.06.1999
10.07.1999
11.06.1999
14.06.1999
14.06.1999
09.06.1999
01.07.1999
28.05.1999
31.05.1999
08.06.1999
08.06.1999
08.06.1999
12.06.1999
28.05.1999
28.05.1999
17.06.1999
02.07.1999
14.07.1999
27.05.1999
10.06.1999
13.06.1999
13.06.1999
17.06.1999
03.06.1999
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Art
Antall
Myrsanger 2
Myrsanger 1
Myrsanger 1
Rørsanger
2
Rørsanger
5
Rørsanger
5
Rørsanger
1
Rørsanger
5
Rørsanger
2
Rørsanger
8
Rørsanger
2
Rørsanger
1
Rørsanger
1
Rørsanger
2
Rørsanger
2
Rørsanger
1
Rørsanger
4
Rørsanger
6
Rørsanger
5
Rørsanger
2
Rørsanger
6
Rørsanger
4
Rørsanger
3
Rørsanger
2
Rørsanger
3
Rørsanger
1
Rørsanger
1
Rørsanger
1
Rørsanger
1
Rørsanger
2
Rørsanger
4
Rørsanger
6
Rørsanger
3
Rørsanger
2
Rørsanger
3
Rørsanger
5
Rørsanger
1
Rørsanger
1
Rørsanger
2
Rørsanger
1

Lokalitet
Horneskilen, Skjeberg
Kallaksjøen
Kjesebotn, Vannsjø
Lundebyvannet
Skårakilen, Onsøy
Kjennetjernet, Onsøy
Gropa, Selbak
Ørakanalen
Skårasletta
Fuglevikbukta, Kr.øy
Visterflo
Kjølberg bru, Onsøy
Alshusbukta, Kr.øy
Søndre Grav
Sorgenfrigropa
Skinnerflo S
Glombo, Kr.øy
Hestholmen, Øra
Rokkevannet
Torpebukta, Ystehede
Ystehedekilen
Gjølsjøen
Stikletjern
Søndre Blytjern
Stomperudtjern
Elnessjøen
Vatvet V
Fredheim
Nordre Blytjern
Skinnerflo N
Augeberghølen
Arneberghølen
Tombsletta
Krogstadfjorden
Holmen, Grimsøy
Isesjøen N
Isesjøen SØ
Isesjøen Ø
Horneskilen Skjeberg
Dillingsundet
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Kommune
Sarpsborg
Trøgstad
Våler
Eidsberg
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Halden
Halden
Halden
Marker
Marker
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Råde
Råde
Råde
Råde
Råde
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Våler

Observatør
PTA, PAJ, ÅSF
PTA
PTA
PTA
ADY
ADY
CJA
CJA
PTA
PAJ
PAJ, ÅSF
ADY
ÅSF
BRF, LPS, SEN
BFR, LPS. SEN
PTA
PAJ, ÅSF
PAJ, ÅSF
PTA, POS
PTA
PTA
PTA
PTA
TGU
TGU
PTA, POS
PTA
PTA
PTA, POS
ADY
ADY
PTA
PAJ, ÅSF
PAJ, ÅSF
TGU
TGU
PTA
PTA
PAJ, ÅSF
BFO

Ulvetreff i grenseland
LENNART FLØSETH

Fløseth, L. 2000. Ulvetreff i grenseland. Natur i Østfold 19(1): 57-60.
Den 5.-6. februar 2000 ble det arrangert et ulvetreff med 19 ulveentusiaster i Budalsvika,
Lundsneset/Tresticklan. Forfatteren forteller om opplevelser fra sporingen og diskusjonene
om ulven i Østfold
Lennart Fløseth, Balaklava 7, 1513 Moss

Innledning
Helgen 5. - 6. februar 2000, ble det takket være
enkelte ildsjeler som Jens Petter Wold fra Fredrikstad og Ronny Berntzen fra Sarpsborg, arrangert et treff for fylkets etterhvert mange ulveentusiaster. Treffet ble avholdt i grenseland, nærmere bestemt i Budalsvika i traktene ved
Tresticklan Nationalpark (Sverige) og Lundsneset
(Norge). I disse grensetraktene etablerte det seg
et ulvepar i 1996, og disse har siden holdt til her.
Man har sterke indikasjoner på at alfaparet har
hatt valpekull både i 1997, 1998 og 1999.
Ulveflokkens territorium fordeles med ca. 65 %
på svensk side og 35 % på norsk side av riksgrensen (Johnny Eriksen pers. medd.). Ulvene har
de siste årene blitt observert av flere, og enkelte
har også fått gleden av å filme eller fotografere
noen av dem. Ulveflokken i området består av 5
individer (Wabakken 2000).
I alt 19 interesserte skulle sette hverandre
stevne her inne på hytta til Tistedalen Friluftslag,
som for øvrig er tilsluttet Den Norske Turistforening. Sjøl om hytta ikke akkurat er blant denne
foreningens best besøkte hytter i nasjonal sammenheng, vitner gjesteboka om en jevn strøm av
besøkende, såvel av svensker som nordmenn.
Traktenes ulvefamilie ser ikke ut til å ha lagt noen
demper på friluftslivet, snarere tvert i mot.
De siste forberedelser
Noen dager før ulvetreffet virker sporforholdene
lovende. Nysnø og et par, tre minusgrader er jo

perfekte forhold for helgetur i ulveland. Men fredag setter plussgradene og sørvesten inn, og nedbøren går etterhvert over i regn. Lørdag morgen
er grå, regntung og sørgelig snøfattig, altså ikke
de beste forutsetninger for vellykket ulvesporing.
Men pytt, avgårde skal vi. Det kribler i bena etter å komme avgårde, og hverken Dan Bendixen
eller jeg har tenkt til å la en tur som denne gå fra
oss. Lange skogsturer er i grunnen helsebot for
både vonde knær og rygger, og skulle vi være så
heldige å få se «skautassen», ville det vel i grunnen ha vært en ålreit tur. Det eneste vi godt kan
være foruten akkurat der og da er øsende regn,
og en vinter det ikke lenger er mulig å begripe
seg på.
Stemningsrapport fra lørdagen
Vel framme i Halden treffer vi Johnny Eriksen,
som har fått det ærefulle oppdraget å lose oss
mossinger trygt inn til Budalsvika. Sammen kjører vi til Kornsjø og videre noen km inn på svensk
side. Johnny peker og forteller med iver i stemmen hvor han har sett og ikke sett ulver. Dan
Bendixen og jeg kommer til at det må være et
rikholdig utvalg av denne Canis lupus i omegnen, ja, vi blir litt oppspilte der vi sitter og venter på snart å få se skapningen i skogkanten langs
veien. Etter en 10 minutters tid svinger vi inn på
en grusvei som fører oss nordover til noen ødemarker langs et «träsk». Her sitter vi i bilen for å
se an været litt. Som bestilt sprekker skydekket
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opp, regnet slutter og sola får skikkelig tak.
Vi følger skogsbilveien videre langs «träsket
och ån», og gjørma i veien er såpass bløt at fotefar fra eventuelle ulver vil være lette å se. Det er
usedvanlig stille, bevergnag i åa med beverspor
på sandbankene, en flaggspett og en gruppe
«kjerrmeiser» er alt vi ser og hører. En rask oppringning til Ronny Berntzen avslører at deres
gruppe har sett kongeørn inne i Tresticklan. Vi
har ikke gått langt før vi finner ulvemøkk, ca. 15
- 20 cm lange gråsvarte ull-/hårdotter med beinog knokkelrester. De ligger på rekke og rad, vi
teller vel en 10 - 15 til sammen over en strekning
på ca. 500 meter. Ingen ulvespor i gjørma og
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mangel på ammoniakklukt fra ekskrementene
forteller om spor som ikke er ferske.
Mens vi rusler langs veien tilbake til bilen
igjen, har Johnny Eriksen flere artige historier
på lager. Han forteller om den gangen en nær
venn fra Halden som hadde sett ulven på 10 meters hold før den hadde dreiet 90 grader og lagt
på sprang som om det sto om dens liv. Artig var
det også å høre om fylkesmiljøvernsjef Rune
Bergstrøms møte med ulvene i januar 1998, der
to av dem krysset veien rett foran bilene med en
delegasjon fra Fylkesmannen. Ulvene drev skikkelig PR for seg sjøl da, for fylkesmiljøvernsjefen
hadde tidligere ikke sett vill ulv.

De fleste deltakerne samlet i Budalsvika før hjemreise søndag 6. februar 2000. Fra venstre på bilde
Magne Staal, Gunnar Solberg, Sture Landsverk, Dan Bendiksen, Johnny Eriksen, Line Stabell, Bård
Haugsrud, Frank Hansen, Steinar Nordmoe (m/lue), Per Glad m/bart, Åshild Karlsen, Kent Inge
Olsen, Jens Petter Wold (bakerst til høyre) og Ronny Berntsen (m/caps). Foto: Lennart Fløseth.
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Ulvetreff i grenseland

Til Dals Ed
Senere på dagen kjørte vi til Dals Ed og langs et
stykke av Stora Le. Her inne åpenbarte det seg et
vakkert fjordlandskap med skogsbygder så langt
øyet kunne se. I bergveggene her hekket det vandrefalk i 1999. Bilturen ender kl. 14.30 i utkanten av Tresticklan nationalpark ved Råbocken.
Herfra har vi 3,5 km å gå inn til Budalsvika på
norsk side. Sola står lavt i det vi begir oss innover, vel vitende om at vi kan stå ansikt til ansikt
med ulveflokken så lenge vi har vinden i mot
oss. Det er ingen andre spor å se i gjørma langs
stinettet, fint, for da visste vi jo at vi var alene.
Etter 2,5 km får vi øye på noen digre avtrykk i
gjørma på stien mellom Norra Märdetjärn og
Halletjärn. Måling av sporavtrykkene viser at de
er 10 cm lange og 8,5 cm brede. De ligner utvilsomt på avtrykkene etter et hundedyr, og sannsynligheten er større for at disse avtrykkene er
satt av en ulv framfor ei bikkje i disse øde skogstraktene. Ulven har fulgt stien et stykke i nordlig
retning og sporene er mest trolig avsatt samme
dag, for det tunge regnfallet natta før og i
formiddagstimene ville nok ha visket ut sporets
ytterkanter om de var eldre.

En halvtime senere når vi hytta i Budalsvika, og
vi håndhilser på kjente og ukjente i det lille som
er igjen av dagslys. Det har begynt å blåse opp
og skye til igjen.

Fra venstre Gunnar Solberg, Ronny Berntzen og
Johnny Eriksen ved informasjons-tavlene ved
inngangen til Tresticlan Nationalpark, 6. februar
2000. Foto: Lennart Fløseth.

Sannsynlige ulvespor, Tresticklan, 05.02.2000, kl.
15.30. Foto: Lennart Fløseth.

Kveldsdiskusjonen
Utover lørdagskvelden går diskusjonene livlig
rundt langbordet. Alle presenterer seg, og det
viser seg at alle er for ulv, ingen overraskelse
kanskje. Tre av deltakerne er faktisk også småviltjegere og to av dem har sågar med seg sine hunder på turen. Ulven omtales med selvfølgelighet
som medskapning i naturen, dette er tydeligvis
forumet for «Ja til biologisk mangfold» og «lenge
leve livsformene». Samtidig uttrykkes det stor
forståelse for de som lider tap som følge av rovdyrangrep i husdyrbesetningene.
I løpet av kvelden kommer det fram mange
interessante opplysninger. Gunnar Solberg fra
Skiptvet kan fortelle om sambygdinger som har
sluttet å hilse på ham fordi han har uttalt seg
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positivt om ulv. Det var jo det samme som å banne
i kjerka i de indre bygder i løpet av fjoråret. Som
bankfunksjonær har han også opplevd at gamle
kunder har snudd når de har sett ham sitte i kassa.
Tore Hoell kan fortelle om hvordan han som
eneste representant fra naturvernsiden i fylkets
rovviltutvalg står alene om sine standpunkter og
motarbeides i hver eneste sak.
Hoell opplyser videre at Landbruksdepartementet har trukket seg ut av et forskningsprosjekt i Nord-Trøndelag som tok sikte på å finne
ut alle årsakene til tap av sau på utmarksbeite.
Bevilgningene til prosjektet opphørte da departementet fikk en foreløpig statusrapport som blant
annet konkluderte med at rev har større predasjon
på sau enn tidligere antatt.
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Utover kvelden blir det skikkelig uvær. Trekronene svaier og det faller en del snøflinger, men
neste morgen er skogen fremdeles snøfri. Før
avreise søndag morgen, blir deltakerne foreviget
på tunet, før vi bryter opp i smågrupper og går
tilbake i hver våre retninger. Noen av deltakerne
slår følge med Johnny Eriksen, Dan Bendixen
og undertegnede for å se på sporene i Tresticklan.
Etter nattens nedbør er de nå ytterligere utvisket
i kantene. Deretter bærer ferden for vår del videre mot Råbocken, og reisen hjem.
Litteratur
Wabakken, P. 2000. Ulveflokker og ulvepar i SørNorge, vinteren 1999/2000. Høgskolen i Hedmark, rapport 4-99/00.

Ulv. Tegning: Anne H. Rising
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Rød nøkkerose i Stordammen ved Fredrikstad
JØRN ENGER & J. INGAR I. BÅTVIK

Enger, J. & Båtvik, J.I.I. 2000. Rød nøkkerose i Stordammen ved Fredrikstad. Natur i Østfold 19(1): 61-64
I 1997 ble det oppdaget en rød nøkkerose i Stordammen ved Fredrikstad. Dette er tolket som
en spontan forekomst da den ikke ligner på noen av de mer kjente kultivarer. Forekomsten
har vokst seg større i de påfølgende år. Den vokser sammen med hvit nøkkerose sørvest i
dammen. Det er kjent andre røde nøkkeroser i Norden, men dette ser ut til å være landets
første spontane forekomst av rødblomstret, stor nøkkerose Nymphaea alba spp. alba f.
purpurea.
Jørn Enger, Unnebergvn. 3, 1613 Fredrikstad. e-post: jorn.enger@nrk.no
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. e-post: ingar.batvik@hiof.no

Senhøstes i 1997 ble Jørn Enger gjort oppmerksom av Martin Bjerre Andersen på en trolig forvillet kultivar av vannlilje med rød blomsterfarge
i Stordammen i Fredrikstad. Planten hadde en rød
blomst i begynnelsen av september dette året.
Bjerre Andersen var fra flere besøk hjemme hos
Enger kjent med diverse kultivarer, også røde, i
hagedammen hos Enger på Trosvik. På avstand
kunne nøkkerosen minne om typene ”James Brydon”, ”Froebeli” eller ”Escarboucle”, alle
kultivarer som omsettes blant hagedamentusiaster.
I 1998 besøkte Enger selv Stordammen for å
se nøyere på planten. Hans kone, Anne-Ma, hadde
observert den i blomstring i august. Enger fant
den blomstrende 16. og 23. august, totalt tre blomster, alle med sterk rød farge.
Neppe kultivar
Enger syntes ikke dette så ut som noen utplantet
kultivar. For det første vokste planten relativt langt
ute i dammen og på uvanlig stor dybde for en
kultivar. Skal man først plante ut en nøkkerose,
skal det mye arbeid og anstrengelser til, og med
dårlige odds, om man vil plassere den så langt ut
og så dypt. For det andre er planten svært lik stor
nøkkerose Nymphaea alba ssp. alba som vokser
i mengde inntil og like i nærheten. For det tredje
er den ikke særlig lik noen av de aktuelle

kultivarer Enger har god kjennskap til. Av kultivarene minner den mest om den franske
”Escarboucle”, en sort som også kalles verdens
vakreste vannlilje.
Det kan altså se ut som en spontan forekomst
i Stordammen. Slike plutselige endringer kan
skyldes relativt enkle mutasjoner som kan gi
anthocyanfarge også til kronbladene og ikke bare
på bladundersidene som normalt er rødlige hos
de hvite nøkkerosene, jfr. Sæther (1982:45). Om
teorien er riktig, bør det være stor nøkkerose som
dannet utgangspunktet da det er denne som dominerer i Stordammen. Tilsvarende mutasjoner
er kjent spontant forekommende et par steder i
Sverige samt i Finland.
Røde nøkkeroser tidligere i Norden
I Norge er det tidligere kjent en forekomst av
rød nøkkerose fra Løypmotjønna i Nærøy i NordTrøndelag (Aas 1954). Denne forekomsten synes meget gammel da tidligere botanikksensor
ved Mære Landbruksskole, Johan Aas, kan fortelle at folk i Nærøy har kjent til forekomsten i
alle fall i femti år, altså fra omkring århundreskiftet. En kan da undres over at ikke botanikere
har vist større interesse for denne tidligere.
Aas fikk sendt noe av materialet for nærmere
bestemmelse til professor Olav Gjærevoll i Trond-
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heim. Han mente det måtte dreie seg om en form
av kantnøkkerose Nymphaea candida på grunnlag av antall arrstråler, som var 15, tydelig begerkant, furer på arrstrålene, konvergerende nerver
i bladflikene, alt typisk for kantnøkkerose. Fremfor alt mente Gjærevoll forekomsten hadde kantnøkkerosens pollenkorn (med lave vorter). Eksemplaret hadde litt mange arrstråler (burde hatt
maksimalt 12), men variasjonen er stor hos
nøkkeroser slik at noe avvik må kunne tolereres.
Han mente en kunne se bort fra at dette dreide
seg om en hybrid da det bare var normale pollenkorn å finne (Aas 1954). Blomsten beskrives med
purpurrød farge på de innerste kronbladene, de
midterste er lysere, mens de ytterste er rosa til
lysrosa med nesten hvite spisser.
Senere har undersøkelser av Nærøyforekomsten
blitt beskrevet som en antatt hybrid-mutasjon
mellom hvit nøkkerose og kantnøkkerose
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Nymphaea alba x candida (f. rosea) hovedsakelig på grunnlag av lav fertilitet og pollenkarakterer (Sæther 1982). Professor og konservator Reidar Elven mener vi ikke bør akseptere
krysninger i egentlig forstand mellom disse da
hele komplekset viser jevne overganger. Forekomsten fra Nord-Trøndelag bør vi derfor anse som
en rød form av kantnøkkerose (Lid & Lid 1994).
Enger har interessert seg særlig for denne røde
forekomsten. Han har mottatt en bit fra denne i
1991 som stammer fra dyrkingsforsøk i Botanisk
Hage på Tøyen eller fra Landbrukshøyskolen på
Ås. Den står årlig både stor og flott i hagedammen
på Trosvik, og blomstrer tidligst av samtlige 15
vannliljearter og kultivarer som finnes der, vanligvis i siste halvdel av mai.
I Sverige har man kjent til røde vannliljer lenger
enn i Norge. Den ble først oppdaget i 1856 i den
lille innsjøen Fagertärn i tidligere Askersund

Fig.1. Kolonien av røde nøkkeroser på nært hold. Merk at også noen av bladene har rødlig skjær.
Foto: Jørn Enger 11.8.1999.
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Prestegjeld i Nerike (= Närke) (Hartman 1861,
Fries 1879). Forekomsten, som er bestemt til en
rød form av stor nøkkerose N. alba ssp. purpurea
omtales med at ”der er ikke hidtil fundet nogen
Varietet der i Skjønhed kan maale sig med den
svenske røde Nökkeblom” (Schübeler 1888:345).
Schübeler forteller også at han mottok i 1868 en
bit til Tøyen botaniske have av dennes rotstokk
som tok til å blomstre noen år etterpå. Den har
senere bredt seg betydelig i hagen på Tøyen.
Schübeler (1888:346) kan også fortelle at fra
Sveits opprettholder denne formen sin røde farge
også etter frøformering, jfr. Anonym (1878). For
øvrig er det kjent røde nøkkeroser fra Finland
(Lagerberg m.fl. 1955) og fra Lappland i Sverige
(Erixon 1980). Sæther (1982) kan fortelle om
rødlige kronblader hos nøkkerose også fra Vågsøy
i Nordfjord ved siden av en sekundær spredning
fra Nærøyforekomsten til Hamarvatnet i Skogn
hvor Aas plantet den ut (Aas 1954). I Hamarvatnet blomstret den i alle fall fram til 1981
(Sæther 1982).
Nøkkerosen i Stordammen
Den røde nøkkerosen i Stordammen er markert
høstblomstrende da den kommer senere i blomst
enn sine hvite slektninger omkring. Den 11. august 1999 besøkte Enger dammen sammen med
Øystein Selenius. Den hadde da to blomster i fullt
flor, mens to var avblomstret. Det fantes flere
knopper, totalt omkring 8-10 blomster inklusive
knoppene. Den hadde i 1999 ikke spredd seg noe,
men virket mye kraftigere og frodigere enn året
før. Rotstokken var blitt større, og alle stengler
og bladstilker kom fra samme rotstokk. Blomstene var dyprøde/blodrøde, og også bladene
hadde et svakt rødskjær. Planten sto på 1,60 meters dyp helt i sørvest i utkanten av en bestand
med hvit nøkkerose.
Den røde forekomsten er den sørligste forekomsten av vannliljer på østsiden i Stordammen.
Den er ikke så lett å se fra land da utsikten mot
voksestedet er delvis dekket av kratt. Forekomsten står i en lysåpen vik ca 25 meter nord for
fundamentet til det gamle pumpehuset. Det er re-
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lativt kort avstand til en flittig benyttet turvei mot
øst og en liten badeplass i nord. Det er intet spesielt å bemerke til vegetasjonen omkring. Her finnes triviell flaskestarr Carex rostrata og innslag
av blærerot Utricularia sp.
Stordammen er et ca 500 meter langt og drøye
100 meter bredt vann, som ble demmet opp i forbindelse med mølledrift på 1800-tallet. Mot nord
går Stordammen over i Stordamsmyra. Den ble
fredet som naturreservat i 1978. På myra vokser
blant annet orkidéen smalmarihand Dactylorhiza
traunsteineri, jfr. Båtvik (1992:54).
Enger har ofte vært ved Stordammen i forbindelse med sine tidligere undersøkelser av amfibier i Østfold sent på 1960-tallet og inn på 1970tallet. I det samme området var det den gang svært
store forekomster av spissnutet frosk. Flere bilder finnes også fra denne vika i dammen, men de
fleste ble nok tatt på et tidspunkt hvor bladene til
nøkkerose ennå ikke var kommet opp. Enger har
senere ofte besøkt dammen til ulike årstider, men
har ikke merket noe spesielt ved blad eller blomster hos nøkkerosene her. Det er derfor usannsynlig at forekomsten har vært her mer enn de
siste 3-4 år.
Systematisk plassering
Enger sendte et eksemplar til Båtvik for nærmere
beskrivelse og en vurdering av systematisk plassering, 16. august 1999. Nøkkeroser er variable
med jevne overganger i viktige karakterer der
ulike former møtes. I dag regnes derfor som nevnt
de hvite vannliljene til samme art, hvit nøkkerose N. alba, men hvor vi skiller mellom tre
underarter (Lid & Lid 1994). De viktigste kriterier regnes for å være den unge fruktens form
samt antall arrstråler per blomst. Vortenes form
på pollenkornene kan også benyttes. Hos den største varianten, stor nøkkerose N. a. ssp. alba, er
frukten bredest øverst, og den skal ha 15-25 gule
arrstråler. Vest- og sørlandsvarianten, smånøkkerose N. a. ssp. occidentalis, har jevnbred
frukt og 9-15 gule arrstråler, mens kantnøkkerose
N. a. ssp. candida har frukt som er bredest nede
samt 8-12 røde eller gule arrstråler.
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Det tilsendte eksemplaret fra Stordammen
hadde en blomst med dyp purpurrød farge.
Kronbladene hadde relativt jevnt utbredt rødfarge,
men hvor de ytterste hadde grønnere farge på
utsiden slik det vanligvis er hos nøkkeroser. Eksemplaret hadde 16 rødgule arrstråler og en fruktknute som tydelig var bredest øverst. Pollenkornene viste avlange vorter, alt typisk for stor
nøkkerose. Med dens røde blomster blir identifikasjonen Nymphaea alba spp. alba f. purpurea.
Eksemplaret befinner seg nå på Botanisk Museum, Oslo.
Ennå er det usikkert om dette dreier seg om
en spontan mutasjon med utgangspunkt i de hvite
nøkkerosene i Stordammen eller om det er en eller
annen som har tatt på seg det meget vanskelige
arbeid å plante ut en rød form på nesten 2 meters
dyp. At noen skulle ha kastet uti frø i dammen av
røde kultivarer, er usannsynlig da kultivarene så
godt som alltid er sterile. Imidlertid finnes det jo
beskrivelser av frøformerte, røde nøkkeroser fra
Mellom-Europa, jfr. Anonym (1878). Forhåpentligvis vil vi ved hjelp av denne artikkelen få respons om noen kjenner nærmere til dens opprinnelse, men for oss ser dette funnet ut som den
første spontane forekomst av rødblomsret, stor
nøkkerose Nyphaea alba
ssp. alba f. purpurea i
Norge.

Båtvik, J.I.I. 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. Oversikt over
utvalgte arter med lokalitetsangivelser og
litteraturreferanser. Fylkesmannen i Østfold,
miljøvernavd. Rapp. 6-1992:1-281.
Erixon, G. 1980. Röd form av nord-näckros i
södra Lappland. Svensk Bot. Tidskrift 74:1-4.
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Fig. 2. De røde og hvite nøkkerosene vokser side om side i Stordammen.
Foto: Jørn Enger 11.8.1999.
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Ornitologen Johan Andreas Thome og botanikeren Elling
Ryan - 150 års jubileum
GEIR HARDENG

Hardeng, G. 2000. Ornitologen Johan Andreas Thome og botanikeren Elling Ryan - 150 års
jubileum. Natur i Østfold 19(1): 65-69.
Den 12. september og 24. oktober 1999 var det 150 år siden henholdsvis Johan Andreas
Thome (1849-1912) og Elling Ryan (1849-1905) ble født. De to vennene, som skulle følge
hverandre hele livet, ble født samme høst i Nord-Trøndelag (Stjørdal og Sparbu) og utdannet seg til farmasøyter (cand.pharm). De samarbeidet i 30 år (1875-1905), ved Gresvik
Kemiske Fabrik (oxalsyrefabrikk), og var pionèrer innenfor hvert sitt fagfelt i Østfold. Thome
viet sin fritid til fuglene - og Ryan sin tid til plantene.
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy, e-post: geir.hardeng@fm-os.stat.no

Elling Jacobsen Ryan (1849-1905)
Ryan flyttet til Østfold i 1871, da han begynte
som farmasøyt ved apoteket i Halden, den gang
Fredrikshald. Han var med og startet Oxalsyrefabrikken på Gressvik ved Fredrikstad i 1874, der
han virket til sin plutselige død i Rhindalen i
Tyskland under en forretningsreise 25. april 1905,
bare 55 år gammel.
Ballastflora
Ryan fattet særlig interesse for ballast-plantene
ved Fredikstad. Mange skuter reise på den tiden
ut med trelast og vendte hjem med jord som ballast for å stabilisere båtene på tilbakereisen. Der
jord og sten ble tømt, spirte det opp en rekke fremmede arter. Ved Fredrikstad ble det etter hvert
notert ca 200 ballastplanter, hvorav et 20-tall som
tidligere ikke var sett i Norge (Johansen 1988).
Fortsatt finnes den trolig fineste ballastfloraen i
landet på Røds bruk rett sør for gamle Fredrikstad mekaniske verksted.
Kalkkarse
Ryan fant dessuten kalkkarse for første gang i
Norge, en liten og fortsatt sjelden vårblomstrende
art knyttet til skjellsandbanker noen steder i kystØstfold. Arten står i dag oppført som sjelden (R)
på den nasjonale rødlista fra 1998.

Amatørbryologen Ryan
Ryans største botaniske skriftlige innsats var
knyttet til moser. Sammen med moseeksperten
Ingebrigt S. Hagen forfattet han en stor avhandling i Det Kgl. Norske Videnskabs Selskabs Skrifter (nr.1, 1896), med tittelen Iakttagelser over
Mosernes Udbredelse i den sydvestlige Del af
Smaalenenes Amt (Hagen & Ryan 1896). Av Norges 1064 mosearter er nærmere 500 funnet i
Fredikstad-distriktet, ikke minst pga Ryans innsats.
«Uheldig valg»
Arten Brachytecium ryanii, tidligere kalt graslundmose, ble beskrevet av sokneprest Chr.
Kaurin i 1888 og oppkalt etter Ryan. Arten har i
ettertid imidlertid vist seg å være identisk med
en tidligere beskrevet art, B. campestre. Denne
ble beskrevet i 1853 og har dermed navneprioritet foran B. ryanii, som nå altså skal hete
B. campestre (Frivoll & Blom 1997:38).
Ryan nybeskrev Scapania kaurini fra Dovre i
1889, oppkalt etter Kaurin og senere gitt norsk
navn hettetvebladmose. Det vises for øvrig til ytterligere omtale av Ryan i et tidligere nummer
av tidsskriftet skrevet av Øivind Johansen (1988).
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Bildet viser et kollekt (belegg) av B. ryani på
Botanisk museum i Oslo, samlet av Ryan ved Åle
i Onsøy 1.3.1891. Foto: Bjørn Petter Løfall.

Johan Andreas Thome (1849-1912)
Johan Andreas Thome var født 12.9.1849 og døde
22.7.1912. Foreldrene het Frantz Anton Wilhelm
(1816-1898) og Bertha Sophie (1829-1886), født
Richter (Thome & Johannesen 1966). Johan Andreas var eldst av 12 barn. Han interesserte seg
helt fra guttedagene for naturen, en arv han videreførte fra faren som var insektsamler.
Yngvar Hagens morfar
Thome giftet seg med Alfhild Schrøder, som ble
99 år. De fikk bl.a. barna Wilhelm Adolf (18911972) også han ivrig ornitolog, og Fransiska
Antonette (1886-1955) gift Hagen, mor til viltforskeren Yngvar Hagen (1909-1993), (jfr. Hardeng 1993:29). Wilhelm Thome var for øvrig til
stede på stiftelsesmøte for Østfold Ornitologiske
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Elling Ryan (1849-1905) var utdannet farmasøyt
og gjorde en stor innsats innenfor botanikk i kystØstfold, særlig med ballast-planter og moser. Han
var for øvrig ordfører i Onsøy kommune fra 1901
til sin død.

Forening i Fredrikstad den 2. desember 1971 (jfr.
Hardeng 1996:105).
En foregangsmann
Johan A. Thome var en foregangsmann i utforskningen av fuglelivet i kyst-Østfold. Før hans tid
foreligger tilfeldige data, om vi ser bort fra Robert Colletts Hvaler-reise i juni 1865. Thome var
den første som systematisk samlet og skrev ned
observasjoner fra fylket. Hans omhyggelig førte
notatbøker er et eksempel til etterfølgelse. Observasjoner, ankomstdatoer for trekkfugl, eggmål,
eggenes form, farge og antall i ulike kull osv. kan
ennå lett leses i originalversjon ved håndskriftsamlingen på Universitetsbiblioteket i Oslo.
Thomes mange data er blitt et meget verdifullt
kildemateriale.
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Fra årene 1875-1910 da han fartet omkring i fylkets kyststrøk, foreligger ellers få opplysninger.
Store faunaendringer
De betydelige endringene i faunaen siden den
gang kan anes i hans notater. De er fra en tid da
f.eks. havørn, åkerrikse, hortulan, lunde og lomvi
hekket i Østfold, mens en rekke noe mer vanlige
arter i dag den gang ikke hekket her. Han besøkte Øra, Arekilen på Hvaler; Skårakilen,
Seutelva, og Ålekilene ved Fredrikstad, sistnevnte
i dag ødelagt av utfylling og industri. Det var
ellers øyene i skjærgården han hadde forkjærlighet for, særlig Akerøya, Søsterøyene, Asmaløy,
Rauøy og Missingene.
Onsøy-bonden undret seg nok. En mann med
børse, langkikkert og samleveske, som midt i travleste våronna så etter fugler i Ålekilene nær
Gressvik i Onsøy, der Thome var bosatt. Ålekilene
var den gang en meget rik våtmarkslokalitet.
Mange av Onsøys småbekker, som Thome drakk
av med sitt lille sammenleggbare sølvbeger, er
forlengst spolert som drikkevannskilder, og en
del av dem er lagt i rør.
Få publikasjoner
Det var ikke underlig at Thome egenhendig bare
rakk å utgi et par større artikler (Thome 1882 og
1883). Arbeidet på fabrikken, eggsamlingen som
han nitidig stelte, feltturene, samt ikke minst 9
barn født i årene 1884-1900 må ha krevd mye,
og ikke minst må han ha hatt en særs forståelsesfull kone!
Thomes venn, ornitologen Andreas Bredal
Wessel (1858-1940) skrev om ham :
«Og det må betegnes som et virkelig tap for norsk
ornithologi, at det ikke blev ham selv forundt å
gi en samlet oversikt over de resultater som forelå
fra hans nitide utmålinger og veiinger av norske
egg-kull, eller et bearbeidet utdrag av den lange
række dagbøker, som han helt siden år 1881
hadde ført over sine iakttagelser innen fugleverdenen» (Wessel 1926-28).
Wessel publiserte noen opplysninger fra
Thome. Likevel er det først og fremst professor
Robert Collett (1842-1913) som Thome korre-

Johan Andreas Thome (1849-1912) var som Ryan
også utdannet farmasøyt. Ved siden av sitt arbeide var han en pioner innen utforskingen av
fuglefaunaen i Østfold.
sponderte med, som bidro til at litt av materialet
kom inn i litteraturen. I flere arbeider nevnes ofte
Thome, f.eks. i Collett (1894). I «Norges Fugle»
(v/ Ørjan Olsen 1921, jfr. Viker 1983) finner vi
også Thomes iakttagelser. Han har nesten like
stor del i enkelte av Colletts arbeider som Collett
selv (Broch 1954). Thome hadde forøvrig kontakt med ornitologene Hans Eiler Støren Bahr
(1821-1901) i Stavanger og Even Anthon Thomas Landmark (1842-1931).
Ivrig eggsamler
Thomes materiale omfatter en av landets største
eggsamlinger. Han målte, veide og journalførte
eggkull og bidro dermed med data, jfr. f.eks.
Hagen (1942 og 1952). Det meste av Thomes
eggsamling er på Zoologisk museum i Oslo. Slike
samlinger har med rette dårlig klang i dag, men
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Thome virket i en tid da naturen var lite utsatt
for miljøpåvirkning. Den gang var innsamling
av egg og fuglejakt til alle årstider akseptert og
lovlig. Vi fikk vår første jaktlov i 1899.
Thome foretok også ekskursjoner flere steder
i landet, f.eks. til Fokstumyra på Dovre, der han
gjorde verdifulle iakttagelser (Berntsen 1977).
Dagboksnotater fra hans Lofoten-reise i 1897 er
delvis publisert (Aarvak 1993).
Naturinteressert familie
J.A. Thomes sønn, Wilhelm, var forstmann, pelsjeger i Kanada og senere pelsdyroppretter
(Thome og Johannesen 1966). Wilhelm Thome
har i likhet med faren etterlatt seg fyldige notater fra fylket, som er i privat eie, særlig fra de
siste årtier av sitt liv. Dessverre er disse opplysningene i meget liten grad kommet inn i litteraturen, og selv publiserte Wilhelm bare en notis
om mulig hekking av lomvi på Søster i Onsøy
(Thome 1966).
Det var flere ornitologer i familien til Thome.
Yngvar Hagen skriver i forordet til boka, «Rovfuglene og viltpleien» (Hagen 1952) : «Det er
for meg en særlig glede også å nevne den norske
ornitolog, min bestefar, fabrikkbestyrer Joh. A.
Thome (død 1912). De samlede opptegnelser fra
hans lange forskerliv er stilt til min disposisjon
av hans sønn, forstkandidat W. Thome.»
Thomes notater publisert
Thomes notater er et voluminøst materiale, sirlig ført for hver måned og hvert år. Dessuten skrev
han fyldige årssammendrag. En gammelt kopisett av hans notater hos Yngvar Hagen dannet
det første grunnlag for innlegging av deler av
notatene på data i en ordrett og «moderne» utgave. Senere ble bedre kopier fremskaffet, slik at
alle årssammendrag samt små utdrag av Østfoldnotatene fra de 35 årene 1875-1910 nå er publiset
i regi av miljøvernavdelingen, fylkesmannen i
Østfold (Cumming & Hardeng 1995, Apenes
1995, Carlsen 1995). Thome-rapporten behandler stoffet kronologisk. Rapporten har et register
for arter og stedsnavn kommunevis, der 13 av
Østfolds kommuner er representert.

Thomes egne årssammendrag, samt små utdrag
av Østfold-notatene fra 1875-1910 er publisert i
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingens
rapportserie.
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Hagestanksopp Mutinus ravenelii i Østfold, utbredelse og
økologi
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Båtvik, J.I.I. 2000. Hagestanksopp Mutinus ravenelii i Østfold, utbredelse og økologi. Natur
i Østfold 19(1): 70-76.
Hagestanksopp kommer opprinnelig fra Amerika, men ble oppdaget i Europa omkring 1940.
I Norge finnes de eldste innsamlinger fra Rygge i 1954, men en ble først klar over arten i
1975. Totalt finnes per i dag 37 kollekter av hagestanksopp ved våre museer, de fleste fra
Østfold. I fylket er arten kjent fra 18 lokaliteter, ikke alle med tilhørende belegg. Hagestanksopp er knyttet til hager, plener og vekstbenker. Det er sannsynlig den er kjent fra flere
steder i fylket, men så langt mangler vi gode opplysninger om dette.
J.Ingar I.Båtvik, Tomb, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Innledning
Stanksopp er sopp som de fleste sopp-plukkere
eller andre turfolk har et forhold til. Har man ikke
sett slike før, gjør de første en opplever et inntrykk som man senere ikke glemmer så lett. Det
er først og fremst lukta som utgjør det sterkeste
inntrykket i alle fall i første omgang. Senere oppdager man likheten med det mannlige kjønnsorgan, og som gjorde at Linne selv ga den vanligste stanksoppen vår det latinske navnet Phallus
impudicus som betyr den uforskammete stive penis. En kan vel bare spekulere på hva folk som
sluttet seg til signaturlæra (læren om at f.eks.
nyreformete blad hjalp mot nyrelidelser, gule
blomster mot gulsott, osv) måtte mene denne
kunne benyttes til, men en viss peiling kan vi nok
ha.
Studerer man stanksoppen ytterligere kan man
lett bli fascinert av dens sporespredning med åtselfluer (derfor den råtne lukta), dens raske utvikling fra hekseegg til ferdig utviklet fruktlegeme,
og til dens sammenfall, gjerne fra timer til et døgn
senere. Forsøker man for eksempel å få et bilde
av en stanksopp i fullt utviklet skrud, har man
kort tid på seg før nedbrytningsprosessene får tak
og den blir lite fotogen. Det er gjerne snakk om
få timer, jfr. Ryman & Holmåsen (1984:580).

Hekseegget kan spises
Den stygge lukta av stanksopp gjør at en neppe
kommer på å smake på slikt. Den store hvite foten, hekseegget (fig. 3), er imidlertid meget
smakelig, vel og merke før soppen (reseptaklet)
skyter i været. Egget består av en indre geleaktig
hinne (endoperidiet) og en ytre, tørrere hud
(eksoperidiet). Det smaker reddik av den. Tynne
skiver kan gjerne snittes av og spises rå ute.
Stanksopp i nærheten gir seg lett tilkjenne på
grunn av lukta, og da kan det ofte være en finner
hekseegg ikke langt unna den illeluktende modne
soppen. Den vanlige store stanksoppen er ofte
ikke så vanskelig å finne langs kysten i fuktige
løv- eller barskogslier gjerne i kratt over sandholdig jord. Om de andre stanksoppene i Norge
har spiselige hekseegg, kjenner jeg ikke til. Disse
er i alle fall mindre og dermed mindre attraktive
å spise.
Flere arter stanksopp i Norge
Fram til 1950 var bare to ville stanksopparter
kjent fra Norge, nemlig vanlig stanksopp Phallus
impudicus og dvergstanksopp Mutinus caninus.
Ytterligere en art stanksopp, Lysurus
australiensis, var kjent fra et tomatgartneri på
Finnøy i Rogaland i 1942. Denne ble opprinne-
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lig identifisert av Jørstad (1944). Soppen har senere fått navnet Lysurus cruciatus som regnes
som gyldig navn på soppen (se liste over godkjente soppnavn i Norge på http://
www.toyen.uio.no/botanisk/sopp).
I de to-tre første år på 1950-tallet ble to arter
til kjent fra familien stanksopp (Phallaceae), nemlig sandstanksopp Phallus hadriani og blondestanksopp Dictyophora duplicata (Eckblad &
Wischmann 1953). Den sistnevnte er senere ført
til slekten Phallus under navnet P. duplicatus (jfr.
listen på internett). En viktig forskjell på slektene er at hos Phallus er sporemassen fordelt på
en klokkeformet, løstsittende, nettmasket hatt,
mens hos slekten Mutinus forekommer den illeluktende sporemassen i øverste del av selve stilken (Eckblad & Wischmann 1953).

Hagestanksopp i Østfold, utbredelse og økologi

Hagestanksopp oppdaget i 1975
I 1975 var daværende konservator Gro Gulden
og senere sopp-professor Klaus Høiland på tur
til Halden hvor de ble forevist en liten stanksopp
som til nå var ukjent i Norge. Den var rosa av
farge på stilken (reseptaklet), karminrød på sporemassen (gleba) og spesielt illeluktende (Høiland
1977). Denne viste seg å bli den første identifiserte hagestanksopp i landet. Den minnet mest
om dvergstanksopp M. caninus, men denne er
mer lysbrun med svart sporemasse i toppen. Nå
er dette karakterer som ikke bevares på tørket
herbariemateriale, og oppdagerne kjente behov
for å sjekke alt herbariemateriale av dvergstanksopp med tanke på forveksling med hagestanksopp som ingen tidligere hadde vært oppmerksom
på. Ganske riktig, flere av innsamlingene viste

Fig. 1. Hagestanksopp fra plen på Jeløy 8.1998. Foto: Anne Rising (= A. H. Lindquist)
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seg å være hagestanksopp identifisert på
sporestørrelse og fasong (Høiland 1977).
Har vært her siden 1954
Det eldste herbariebelegg av hagestanksopp i
Norge viste seg å være fra Rygge i Østfold fra
1954. Materialet er dårlig, men det er trolig denne
arten som ble funnet der. Senere, i 1957, ble den
påvist både i Sarpsborg og i Svelvik i Vestfold,
senere også i Farsund i Vest-Agder i 1960. For
alle disse kollektene foreligger enten umodent
eller sparsomt materiale, slik at identifikasjonene
mangler helt sikre observasjoner. Senere viste den
seg i et gartneri i Trondheim i 1965 (Høiland
1977). Sjekker vi antall innsamlinger av hagestanksopp (http://www.toyen.uio.no/botanisk/
sopp, oppdatert 20.12.1999), finner vi 37 kollekter fra Norge med følgende fordeling: Akershus
(5), Aust-Agder (1), Buskerud (1), Oppland (1),
Oslo (5), Sør-Trøndelag (1), Telemark (2), VestAgder (2), Vestfold (5) og Østfold (14). Det er
altså i Østfold som hagestanksopp har fått det
beste fotfestet. Hagestanksopp oppgis å være totalregistrert slik at vi må regne med at alle innsamlingene ved museene er med.
Opprinnelig amerikaner
Hagestanksopp er opprinnelig en amerikansk art.
Arten ble beskrevet av Berkeley (1855) for nesten 150 år siden. Til Europa ble den først sikkert
oppdaget i 1942, men dårlig materiale av en
ukjent stanksopp var innsamlet i 1937 (Ulbrich
1943). Typisk for denne stanksoppen er at den
trives i godt gjødslet, åpen jord. Høiland (1977)
påpeker det påfallende i at hagestanksopp bare
forekommer i hager eller parker, langs veikanter,
på plener eller i vekstbenker, altså utelukkende
der mennesker har bearbeidet og gjødslet jorda.
Det er det samme inntrykket vi sitter igjen med i
dag etter ytterligere funn av hagestanksopp.
Mange av funnene er knyttet til hageplanter vi
sjelden finner forvillet, og det er vel sannsynlig
at hageplanter med klump er en viktig
spredningskilde. I alle fall er dens norske navn
velvalgt.
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Østfold-funn
Som nevnt ble den først oppdaget i Rygge i 1954
etter en revisjon av stanksoppmaterialet ved våre
museer. Dette er således det eldste materialet vi
har av hagestanksopp i Norge. Det var en ikke
ukjent lokalbotaniker, Aslaug Weydahl, som først
sendte et eksemplar til museet. Hun har også gjort
andre oppsiktsvekkende førstefunn, som f.eks.
trådbregne Pilularia globulifera fra Vansjø og
stautstarr Carex acutiformis fra Våler, jfr. Båtvik (1992). Funnet av stautstarr er forøvrig det
eneste kjente i Østfold.
Jeg stiftet bekjentskap med hagestanksopp i
1998 i Skjeberg og fikk interesse for å samle det
som var kjent av hagestanksopp i fylket. Jeg gikk
ut med ønske om tilbakemelding i Natur i Østfold 17(1/2):24. Responsen etter dette var ikke
stor, men de få tilbakemeldinger jeg fikk, er inkludert i denne oversikten. I tillegg har jeg ved
flere anledninger fått beskjed om funn av hagestanksopp (fra folk i ulike hagelag i fylket), og
som senere skulle sende meg flere detaljer, uten
at jeg så langt har sett mer til dette. Slike rykter
har jeg holdt unna denne oversikten. De får bli
med ved en senere anledning, men det er ganske
sikkert at hagestanksopp er mer vanlig enn den
nedenstående fylkesoversikten viser.
Oversikten er satt opp i alfabetisk rekkefølge
etter kommunenavn. Den bygger på herbariematerialet lagt ut på internett (http://
www.toyen.uio.no/botanisk/sopp) arten er totalregistrert fram til 20.12.1999), på oversikten gitt
av Høiland (1977) og på egne funn og mottatte
opplysninger jeg har festet lit til. Lokalitetene og
status er supplert med de opplysninger jeg senere har klart å skaffe fram, enten ved kontakt
med finnerne, eller med deres etterkommere eller bekjente.
De geografiske koordinatene som følger beleggene på internett, er oftest svært upresise. Disse
er nevnt i den løpende tekst slik som i soppdatabasen (http://www.toyen.uio.no/botanisk/
sopp). Jeg har forsøkt å angi disse med langt høyere presisjon, oftest som et resultat av besøk på
de lokaliteter som er nevnt med adresser eller med
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rettledning fra personer som kjenner lokalitetene.
Slike forbedrete koordinater er angitt til slutt
under hver lokalitet. Som vanlig er to koordinatsystemer i bruk. Svart rutenett, ED 50, er angitt
bare med (50), mens blått rutenett, WGS 84, er
angitt med (84).
For oversiktens skyld er funnene også vist på et
eget Østfold-kart (fig. 2).
Lokalitetsliste
1. Askim. Midt i byen, i hage på plen; årlig siden 1989. UTM(84) PM 20-23,05-08.
8.9.1994. Vigdis Ihlebakke. (Det.: G. Gulden).
(O-F70003). V. Ihlebakke forteller at soppen
ble funnet i Henstadkollen ca midt mellom
travbanen og Askim stasjon. Hun har ikke
besøkt stedet siden beleggsdatoen og har heller ikke hørt mer om dens forekomst der (meddelt 30.3.2000). UTM(84) Ca. PM 233,076.
2. Eidsberg. Hotvedt sør for Mysen. UTM(84)
PM 30,02. 15.10.1967. Knut Frøyset. (Det.:
Cfr. M.r. G. Gulden 13.6.1997). (O-F83713).
Hotvedt gård, hvor det er sannsynlig at funnet ble gjort, ligger på UTM(84) PM 303,020.
3. Halden. På gressplen i hage. UTM(84) PL
35-38,55-57. 22.9.1966. Ruth Daldorff. (Det.:
K. Høiland 12.2.1977). (O-F83737). Etterkommere av R. Daldorff kan fortelle at hun
bodde i Rødsbakken 5. UTM(50) PL 357,563.
4. Halden. Idd, Lilja. UTM(84) PL 39,56.
23.10.1966. Leikny Fladeby. (Det.: K. Høiland 12.2.1977). (O-F83739). Lilja gård, hvor
det er sannsynlig at funnet ble gjort, ligger
på UTM(50) PL 391,565.
5. Halden. Ringveien 16, i blomsterbed. UTM
(84) PL 35-38,55-57. 22.6.1969. Molla Espeland. (Det.: K. Høiland 12.2.1977). (OF83740). Her skal det finnes et brev fra innsenderen til museet. Jeg har ikke sett dette.
Ringvn. 16 ligger på UTM(50) PL 354,564.
6. Halden. Parken til Rød herregård. UTM(84)
PL 35-38,55-57. 15.9.1975. Gro Gulden &
Klaus Høiland 329/75. (O-F83738). ”Soppen
ble opprinnelig forevist oss av soppkontrollør
Hilda Hansen” (Høiland 1977). Parken tilhø-
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rende herregården på Rød har UTM(50) ca
PL 355,562.
7 Halden. Kjærlighetsstien, ved gjerde på feit
jord med Alnus glutinosa (svartor) omkring;
rosa reseptakkel, olivengrønt gleba; lukt av
musepiss eller som metylamin; i mengder.
UTM(84) PL 35-38,55-57. 18.9.1975. Klaus
Høiland. (O-F83736). Jeg har dessverre ikke
fått tak i K. Høiland med spørsmål om han
kan huske mer om dette funnet, men
Kjærlighetsstien i Halden ligger ved UTM(50)
Ca. PL 355,562.
8. Halden. Rødsveien 41, i hagen. UTM(84) PL
35-36,55-56. 8.1980. Synøve Jakstad. (Det.:
F.-E. Eckblad). (O-F83741). Rødsvn. 41 har
UTM(50) PL 354,565.
9. Halden. Ca 1,5 mil fra Halden sentrum.
UTM(84) PL 35-38,55-58. 13.9.1985. Ekskursjon/sopptreff. (P-F45426). Jeg har ikke
klart å skaffe fram flere opplysninger om dette
treffet og hvor funnet ble gjort (aktuelle personer var bortreist). Funnet er derfor for upresist til at det kan stedfestes på kart. Angitt
UTM-koordinat er i alle fall gal om en skal
1,5 mil utenfor Halden slik det opplyses vedr.
funnet. Det kan være 1,5 km som menes, men
dette mangler bekreftelse.
10. Halden. Brødløs, i hagen i gressplen mot granhekk i Liumveien 8. 1984. Roy Nordbakke
(meddelt 1999). UTM(50) PL 362,583.
11. Moss. Jeløy, i hagen i Skogbrynet 21, omtrent 30 meter sør for Orkerødparken; godt,
artstypisk foto finnes. 8.1998. Anne Rising
(= A. H. Lindquist) (meddelt 1999). UTM(84)
NL 926,905.
12. Rygge. Lunde, i fem år gammel gressplen på
sandjord mot syd. UTM(84) NL 90-99,75-89.
14.8.1954. Aslaug Weydahl. (Det.: Cfr. M.r.
G. Gulden 13.6.1997). (O-F83712). A.
Weydahls nevø, Knut Magnus W. kan fortelle
hvor lokaliteten lå: UTM(84) NL 964,870.
13. Rygge. Varnaveien 57. UTM(84) NL/PL 9900,83-85. 9.1976. Bodil Kjær. (Det.: K. Høiland 12.2.1977). (O-F83742). Eiendommen
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Fig. 2. Utbredelsen av hagestanksopp i Østfold. Kartet viser 17 lokaliteter, men flere av disse ligger
nær hverandre. En lokalitet er for upresis til å lokaliseres på kart.

74

NATUR I ØSTFOLD 19(1) 2000

er i dag borte da det er bygd flere større forretningsbygg i området. Den lå på UTM(84)
NL 958,873.
14. Rygge. Larkollen, Lystringsmyr 7. UTM(84)
PL 20-22,72-74. 15.10.1997. H. C. Reier. (OF85492). Funnet ble sendt inn av Hans Christian Reier. Soppen ble sett her også i 1998,
men ble ikke funnet i 1999. Den vokste mellom noen steinheller, relativt tørt nær et blomsterbed, men ikke i bedet (Pia Reier meddelt
30.3.2000). UTM(84) NL 955,784.
15. Sarpsborg. I byen, UTM(84) PL 20-22,7274. 10.8.1957. Anders Bilet. (Det.: K. Høiland 12.2.1977). (O-F83734). Andreas Bilet
(han het Andreas og ikke Anders) var soppkontrollør og bodde i Ringgata 16 som ligger
sentralt i byen. Om funnet er gjort hjemme
hos ham eller andre steder, er usikkert, men
det er ikke usannsynlig at han kan ha gjort
funnet hjemme da ingen nærmere presisjon
er gitt. UTM(84) Ca . PL 198,735.
16. Sarpsborg. Elgveien, på barkrester under
bringebærbusker i hage, UTM(84) PL 2022,72-72. 10.1976. Kåre Vasstvedt & Leif
Ryvarden. (Det.: K. Høiland). (O-F83735).
Jeg har ikke klart å få kontakt med Kåre Vastveit (ikke Vasstvedt!), men hans nevø Ketil
V. kan fortelle at han bor i Elgveien 7.
UTM(84) PL 22,71.
17. Sarpsborg. Kurland, Haldenveien 17, på plen
nær trær av kirsebær og kastanje, et par meter fra rennestenskanten. Soppen lukter ille,
men regnes som en morsom kuriositet; ikke
sett her i 1999, og det synes som den er gått
ut. 1995-1996. Johan Hammond Rosbach
(meddelt 3.1999 og 3.2000). UTM(84) PL
20,75.
18. Sarpsborg. Skjeberg, Ekely på Rokkeveien;
finnes inne en tue med plantet bambus; sopplegemene var 8-10 cm høye, rosa stilk,
mørkerødt, illeluktende hode, ca 1,5 cm store
hekseegg, rikelig; har ikke sett den før i år;
den har flere stilker om dagen som faller
sammen mot kvelden; neste dag kommer flere
igjen på samme vis; har fotografert den flere
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ganger. 22.7.1998. Haldis Haugen & J. Ingar
I. Båtvik. (O-F). H. Haugen gravde opp forekomsten i 1999 og fjernet den slik at både
soppen og bambusen nå er fjernet (meddelt
30.3.2000). UTM(50) PL 288,681.
Denne oversikten viser bare de funn som er belagt, fotografert eller som baseres på særlig troverdige beskrivelser/opplysninger. Oversikten viser 18 lokaliteter, men hvor flere i Halden bare
ligger noen hundre meter fra hverandre. Det reelle antall funn av hagestanksopp i fylket er ganske sikkert langt høyere, men hagefolk flest tar
sjelden vare på underlige sopper de finner. De er
som oftest langt mer opptatt av hvordan de kan
bli kvitt dem. Som det går fram av angivelsene,
er soppen mange steder aktivt forsøkt fjernet. Det

Fig 3. Opp-plukket hagestanksopp slik at også
hekseegget synes. Fra Ekely, Skjeberg 22.7.1998.
Foto: Forf.
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er ikke vanskelig å forstå at hagestanksopp er
særlig utsatt da den i tillegg til sitt oppsiktsvekkende utseende, har en særdeles ilter og etter
manges mening skjemmende lukt. Kanskje kan
denne artikkelen anspore til at flere sender meg
opplysninger om slike røde, styggluktende sopper fra hager og parker, og at vi derfor kan se
fram til en snarlig forbedret dokumentasjon for
hagestanksoppens utbredelse og forekomst i fylket.
Takksigelser
Avslutningsvis ønsker jeg å sende en takk til alle
som sendte inn opplysninger om hagestanksopp.
Takk også til alle velvillige personer som har svart
på spørsmål i ettertid om soppens forekomst eller om dens nærmere lokalisering. Til slutt en
særlig takk til Anne Rising som lånte ut foto av
hagestanksopp tatt i egen hage.
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Rettelse
I artikkelen om miniatyrbegersopper i Østfold i forrige nummer av tidsskriftet (Natur i Østfold
18(2) 1999) har det dessverre blitt noen feil. Feilene gjelder i hovedsak de vitenskapelige navnene
i figurtekstene, og skyldes at disse var håndskrevne i manuset. Redaksjonen tar på seg ansvaret for
feilene og beklager så mye.
Feilene er som følger:
Fig. 4 på side 96 har feil bilde. Skal være bilde av spore. Teksten er riktig, men bilde er lik fig. 5.
Fig. 11 side 99 Scabroporia.. skal være Scabropezia fig. 12 har samme feil
Fig. 14 og 15 side 100 Ascodemis... skal være Ascodesmis
Fig. 16 side 100 Thecothemus... skal være Thecotheus, fig. 17 side 101 har samme feil
Fig. 33 side 105 Dermaziella skal være Desmazierella, samme feil side 106 fig. 34
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Herføl, Hvaler lørdag 22. mai
Årets Hvalerekskursjon gikk til Herføl; en snaue
2 km² stor øy lengst sørøst i øygruppa. Vi var en
liten gruppe som fikk med oss mange botaniske
godbiter og friske naturopplevelser i et bilfritt
miljø helt ute i havgapet. Her beiter ca. 50 vinterfora sauer med årslam fritt over store deler av
øya, og særlig strandengene var allerede kraftig
nedbeita.
Første stopp på turen var en lokalitet for vårvikke Vicia lathyroides, som ble funnet første gang
i 1992. På en grasbakke mellom husene rett vest
for fergeleiet fant vi den igjen på nøyaktig samme
sted som sju år tidligere. Vårvikke er en liten
uanselig erteplante med stor sjarm som det er vel
verdt å bli kjent med. Det skulle forundre meg
mye om den ikke finnes på flere uoppdagede steder langs Østfoldkysten.
Rett nord for fergeleiet finnes strandknauser,
urterike kanter og lauvtrekratt på skjellsand med
artsrik og spennende flora. Her fant vi en fin bestand av vårmarihand Orchis mascula, som ikke
var kjent fra øya tidligere. Her, og et par andre
steder på nordre del av øya, finnes rikelig med
hartmansstarr Carex hartmanii. Av andre arter
som vokser her kan nevnes fingerlerkespore
Corydalis pumila, moskusurt Adoxa moschatellina og flekkmarihand Dactylorhiza maculata.
Turen gikk videre nordvestover langs stranda.
Ved det lille småbruket Snøtten kom vi over en
utrolig mengde av gåsefot Asperugo procumbens.
Rundt uthusene her var den fullstendig bakkedekkende over flere titalls kvadratmeter. Tørrbakkene rundt Snøtten var ellers så nedbeita og
gjødsla av sau at den rike vårfloraen jeg husker
herfra fra 1992 var fullstendig borte. Sannsynligvis er likevel sauen er stort pluss for annen verdifull vegetasjon på øya.

Etter en kjapp matpause i ly for sørvesten, oppsøkte vi strandengene nord for Ekholmsundet.
Her fant vi en god del ormetunge Ophioglossum
vulgatum, og hårstarr Carex capillaris og dvergjamne Selaginella selaginoides som begge er
svært sjeldne på Hvaler. Tettegras Pinguicula
vulgaris fant vi også en god del av.
Hartmansstarren som vokste her i 1991 og 1992
kunne vi ikke finne, sannsynligvis fordi strandenga var helt nedbeita.
På rullesteinstrender mellom Ekholmsundet
og Rognhavn finnes to forekomster av strandmalurt Artemisia maritima, med 350 meters avstand i luftlinje. Den ene forekomsten er på ca.
50 m², den andre på ca. 40 m². Begge forekomstene ser ut til å være relativt stabile.
Ved Rognhavn kom vi over noen få eksemplarer av marinøkkel Botrychium lunaria. Langs
veien mot Tøfte og tilbake til fergeleiet var det
ikke så mye mer å finne. Av planter verdt å nevne
er bakkestarr Carex ericetorum, en ny forekomst
av moskusurt samt flere lokaliteter med fingerlerkespore.
På krysslista for turen registrerte vi i alt 206
karplanter. Det totale antallet planter som er kjent
fra øya, inkludert Nils Hauges krysslister og innsamlinger fra 1953, er ca. 440. Av zoologiske
observasjoner fra turen kan nevnes nattergal
Luscinia luscinia ved Snøtten og liten vannsalamander Triturus vulgaris i en liten dam midt
på øya.
På turen deltok 12 personer i sol og frisk bris,
som var langt bedre vær enn det meteorologene
meldte dagen i forveien.
Gunnar Engan
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Kollen, Rygge onsdag 9. juni
Kollen er kjent som naboøya til den botaniske
perlen Eløya. Dette har ført til at få har besøkt
Kollen på sin tur langs Ryggekysten. Det er Eløya
folk besøker. Kollen har samme geologi, rombeporfyrkonglomerat, men har en annen historie.
Eløya har sitt artsmangfold knyttet til århundrelange beitetradisjoner sammen med et spennende
tjern. På Kollen har det ikke gått beitedyr på svært
lenge, om noen gang. Den er mye brattere og øya
er delvis gjengrodd med kratt slik at den er vanskelig framkommelig. Likevel finnes mange
spennende arter her, sogar arter som ikke er sett
på Eløya. Klassiske er forekomstene av marehalm
Ammophila arenaria og strandtorn Eryngium
maritimum i fjæra i SØ. De finnes her fortsatt,
trolig fylkets fineste for begge artenes vedkommende, og har satt Kollen på kartet som en botanisk interessant øy. I fjæra finnes også strandflatbelg Lathyrus japonicus, kubjelle Pulsatilla
pratensis og noen få eksemplarer strandkarse
Lepidium latifolium, alle kjent fra Eløya.
Nå finnes det en artsliste fra Kollen, laget i
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forbindelse med skjøtselsplanen for landskapsvernområdet, som viser 199 karplanter. Sammenlignet med Eløyas nesten 400 karplanter, er ikke
tallet fra Kollen særlig imponerende. Noe av forklaringen er at Kollen er så lite undersøkt sammenlignet med naboøya. En kunne derfor forvente
at vi denne dagen ville finne nye arter for øya.
Ganske riktig, vi fant flere nye karplanter på
Kollen. De mest interessante var myske Galium
odoratum, fjellrapp Poa alpina og murburkne
Asplenium ruta-muraria, alle på vår regionale
rødliste. Lavarten gulskinn Cetraria nivalis som
vi helst forbinder med rabber på fjellet finnes
sparsomt på sandstrendene både sør og nord på
øya. Mange av nyfunnene våre blir å finne på
Botanisk Museum som belegg for ettertiden. Hvor
mange nye arter vi fant, vet vi ikke ennå, men
dette bør publiseres i egen artikkel.
Antall deltagere var 15 i relativt kjølig sommervær i solen. De tusenvis med flått var ikke
fullt så behagelige.
J. Ingar I. Båtvik

Glade turdeltagere, med eller uten flått, på Kollen den 9. juni 1999. Foto: J. Ingar I. Båtvik.
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Moen og Tostlund i Aremark lørdag 19. juni
Vi møttes ved veikrysset på Årbu, ved riksvei 21
i Aremark. Ikke så mange hadde tatt seg tid til å
bli med, men til gjengjeld var det en glede å se at
plantene stilte sterkt allerede fra starten med tallrike griseblad Scorzonera humilis ved møteplassen.
Fra Årbu kjørte vi vestover. Første stopp var
etter noen hundre meter, der det vokste korallrot
Corallorhiza trifida og tettegras Pinguicula
vulgaris i veikanten.
Vi fortsatte ca. 1 km videre til Moane på sørsiden av veien. I dette området finnes store sandavsetninger som er tolket som et tidligere breelvdelta. Et imponerende syn var en stor bestand
Linnea Linnaea borealis med uvanlig rik blomstring. Ved en kilde på breelvdeltaet fant vi store
mengder bladrosetter av flekkmarihand
Dactylorhiza maculata og mange småtveblad
Listera cordata. På tørrere mark vokste det storblåfjær Polygala vulgaris og klokkevintergrønn
Pyrola media.
Neste stopp var like øst for Tostlund. Her
krydde det av legevintergrønn Pyrola rotundifolia
og blåveis Hepatica nobilis i skogen, og i jordekanten var det noen store eksemplarer av hvit
gåseblom Anthemis arvensis.
Turen gikk deretter til Moen, like ved grensa
til Halden. I skogen på sørsiden av veien her er
det rester av en skjellbanke – et vitnesbyrd om en
tidligere produktivt område i grunt havvann like
etter siste istid. I disse partiene så vi masser av
skavgras Equisetum hyemale, en del nattfiol
Platanthera bifolia og noe trollbær Actaea
spicata. Langs veigrøfta var det også her tettegras Pinguicula vulgaris og et par eksemplarer
kystmyrklegg Pedicularis sylvatica. Under myrregistreringene på 1970-tallet ble det registrert
nebbstarr Carex lepidocarpa og brudespore
Gymnadenia conopsea her. Disse ble ikke gjenfunnet. Det skyldes at myra er grøftet ut, og er i
ferd med å gro igjen.
Vi gikk sørøstover og krysset såvidt grensa til
Halden. Her ble vi møtt av to dvergspett, som
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varslet kraftig, og det var lett å finne reirbjørka
med ungepip fra et hull bare 2 m over bakken.
Botanisk sett ble denne turen lite spennende, men
det varmet med syngende trelerke da vi fortærte
nista.
Tilbake ved bilene fant Bård Andersen to tuer
med olavsstake Moneses uniflora i full blomst
på nordsiden av veien. Denne arten ble feilaktig
annonsert i turprogrammet som en kjent art fra
området - en verdig finale på selve ekskursjonen.
Vi avsluttet hjemme hos Bård Andersen og Liv
Prangerød, som hadde flere spesielle krydderplanter og grønnsaker i hagen, og to av oss reiste
fornøyde hjem med småplanter av jordskokker.
Fem personer deltok i overskyet oppholdsvær.
Hermod Karlsen og Bjørn Petter Løfall
Sletner, Eidsberg onsdag 11. august
De sørvendte ravinene ved Monaryggen har noe
av de mest høyproduktive granskogene i Norge.
Enkelte partier kan boniteten komme opp i G27,
dvs. grana blir 27 meter i løpet av 40 år. Ved
Sletner finnes noe av de mest upåvirkede skogen
på slik mark i Østfold. Her er innslaget med alm
og ask så betydelig at enkelte partier kanskje kan
kalles for edelløvskog. Området er foreslått tatt
med i utvidelsen av barskogsverneplanen.
Idet vi går inn i skogen forbi en fraflyttet forfallent hus støter vi på en kjempestor død ask.
Fra dette sted, på toppen av ravina kan vi se ned
i en frodig, svært høyproduktiv skog i de bratte
ravineskråningene.
Nede i bunnen av ravina kunne deltagerne studere en av Østfolds sjeldneste karplanter - junkerbregne Polystichum braunii. Arten ble først ble
funnet ny for Østfold i 1998. På ca. 10 almer og
asker finnes sveipfellmose Neckera pennata, den
eneste sikre forekomsten i Østfold. Arten er rødlistet som sårbar i Norge.
Vi prøvde å måle lengden på en av de større
granene som imidlertid ikke skilte seg ut noe
særlig i forhold til andre grantrær i området. Den
ble målt til ca. 35 meter.
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På enkelte av trærne finnes store forekomster med
lungenever Lobaria pulmonaria som her og der
er fertil. Olivenlav Pannaria mediterranea er bare
er kjent fra fire lokaliteter i Østfold – denne er
den nest beste lokaliteten i fylket. Ellers kan vi
nevne store forekomster med blåveis i enkelte
områder,
kranskonvall
Polygonatum
verticillatum og trollurt Circaea alpina.
Syv deltagere møtte fram en varm og overskyet ettermiddag.
Bjørn Petter Løfall
Vidnes, Skiptvet lørdag 21. august
Vi møtte frem ved Skiptvet kirke hvor vi fant bl.a.
hagelobelia Lobelia erinus og opiumsvalmue
Papaver somniferum (belagt) på skrotemark ved
kirkegården.
Vel nede ved Vidnes startet vi med demonstrasjon av en flott beitemark i ravinelandskap.
De interessante artene noen av oss har sett her
før var avblomstret, men vi kunne identifisere
fløyelsmarikåpe, engknoppurt, prestekrage m.fl.
Da vi forlot beitemarka besøkte vi mudderbanker, flommarksenger og løvrike kantskoger
langs Glomma. På mudderbankene så vi litt på
pusleplantene som ennå var i minste laget for å
kunne bestemmes. Vi kunne i det minste identifisere vasshår-arter Callitriche sp., evjeblom-arter Elatine sp., firling Crassula aquatica, evjesoleie Ranunculus reptans og evjebrodd Limosella
aquatica.
På flommarkengene, som er dominert av
kvass-starr Carex acuta, finnes innimellom noe
nordlandsstarr Carex aquatilis. Her og der står
det krushøymole Rumex crispus, vasshøymole R.
aquaticus, sverdlilje Iris pseudacorus, samt
ilanddrevne hjertetjønnaks Potamogeton
perfoliatus. I kantskogen ved Lystad står tre større
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eiker hvor den største er ca. 3,5 meter i omkrets.
Det ble ikke funnet noe interesse på disse, sannsynligvis fordi de står for skyggefullt. Utenfor
kantskogen på et sildreberg ble det påvist blyhinnelav Leptogium cyanescens.
Alle grunneiere ble invitert på turen pr. telefon uten at noen av dem møtte frem. Seks personer deltok i solskinnet.
Bjørn Petter Løfall
Tyrihjellen, Trøgstad lørdag 4. september
Bare fem personer (derav to fra grunneier/driverhold) møtte fram denne varme septemberdagen.
Turen begynte ved den lille plassen Bjørnemyra.
Herfra gikk vi opp til Asketjern og tilbake samme
veien.
Vi besøkte en østvendt stedvis noe rikere granskog på rasmark som nederst i rasmarka gikk over
i rike fuktpartier. Fra turen kan vi nevne følgende
interessante planter: Vårerteknapp Lathyrus
vernus, trollurt Circaea alpina, blåveis Hepatica
nobilis, krattfiol Viola mirabilis, myske Galium
odoratum den ene av to fastlandsforekomster i
Østfold, krusfellmose Neckera crispa innunder
overhengende bergvegg. På en tidligere tur er
myrkongle Calla palustris registrert.
Lavartene storvrenge Nephroma arcticum ble
funnet i en moserik granskog og begerpigglav
Cladonia amaurocraea på en stor steinblokk i
blokkmark. Begge artene uvanlige i Østfold, for
den sistnevnte tredje funn i Østfold.
Til å være en foreningstur ble det brukt mye
tid på å diskutere nøkkelbiotoper med grunneieren. Den aktuelle nøkkelbiotopen ble riktignok
ikke avgrenset i felt, men antydet grovt på et kart
og oversendt grunneieren.
Bjørn Petter Løfall
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Storskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Øra
naturreservat 1999
ÅGE STEN FREDRIKSEN & PER-ARNE JOHANSEN

Fredriksen, Å. S & Johansen, P-A. 2000. Storskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Øra
naturreservat 1999. Natur i Østfold 19(1): 81-83.
Storskarven hekket i Øra naturreservat første gang 1997, og har ekspandert ytterligere i
reservatet. I 1999 hekket 307 par på 3 holmer i reservatet. Artikkelen beskriver utviklingen
i hekkebestanden og de første gjenfunnene etter ringmerking. I tillegg listes kontroller av
fugl, funnet i reservatet og nærliggende områder, merket andre steder. Opplysninger om
føde og hekkesuksess gis også.
Per-Arne Johansen, Buskogen 2. 1675 Kråkerøy, e-post: pe-johan@online.no
Åge Sten Fredriksen, Filerveien 1. 1670 Kråkerøy.

Ekspansjon
Storskarven fortsetter å ekspandere i Øra naturreservat, og sees også stadig oftere og i større antall over land ganske langt inn i fylket. Foreløpig
har det ikke kommet meldinger om hekking fra
andre steder enn Øra, men det er nok bare ett
tidsspørsmål før andre områder vil bli tatt i bruk.
Antall storskarv i Kurefjorden naturreservat
øker stadig, og dette fiskerike området blir muligens neste hekkeområde i Østfold.
Hekkesesongen 1999
Som de to foregående år, var datoen første mai
tidspunktet for årets første registrering av koloniene. At det hadde skjedd en betydelig økning
av antall par i koloniene var åpenbar.
I tillegg til tidligere hekkeplasser var en nærliggende holme også blitt tatt i bruk i år. Denne
holmen heter Langholmen, og ligger nord for de
to tidligere hekkeplassene. Dette er en
vegetasjonsrik holme med osp, einer og noe furu
som de vanligste tresorter. Alle reirene ble her
bygget i trær, slik det ble gjort på Grønnskjær, da
etableringen på denne holmen skjedde i 1998.
Totalt ble det talt 38 reir på Langholmen gjennom 1999-sesongen. I de to tidligere etablerte
koloniene, var det en nedgang i antall på Navn-

løs, og en sterk økning på Grønnskjær. På Navnløs, som var det første stedet storskarven hekket,
ble det i år bygget 57 reir. Dette var en nedgang
fra 1998 på 17 par. Grønnskjær, hvor etableringen skjedde første gang i 1998, var det derimot
en stor økning. I 1998 ble alle reir her bygget i
trær (48 stk), men det var tydelig at mangel på
reirplasser i trærne hadde gjort at vel så mange
nå hadde etablert seg på bakken under reirtrærne.
Det ble talt opp 87 reir i trærne, og 125 på bakken. Eggleggingen hadde i år foregått langt tidligere enn årene 1997-1998. I 1999 var det full-

Fig. 1. Storskarv over Øra i 1999. Foto: PerArne Johansen.
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lagte kull i de fleste reir ved landstigningen første mai. I 1997 var det på dette tidspunkt ingen
egg å registrere, mens det i 1998 var egglegging
i gang. Det er vel nærliggende å tro at kamp om
de beste reirplassene gjør at eggleggingen starter
stadig tidligere. Totalt hekket 307 par storskarv
til sammen på disse tre holmene i Øra i 1999.
Ringmerking
Det har blitt ringmerket reirunger alle tre årene.
I 1997 fikk 21 unger ring, i 1998 ble 124 merket,
og i 1999 fikk 312 unger påsatt ring fra ringmerkingsentralen. Det har ikke blitt foretatt
tellinger på antall unger i reir, men etter skjønn
vil vi anta at ett gjennomsnitt tett oppunder tre
unger fra hvert reir kommer på vingene. Så antall ringmerkede unger var ca. en tredel av totalen i 1999.

Storskarven i Øra naturreservat 1999

Gjenfunn
Av skarvene merket i 1997 er ingen gjenfunnet
til nå. Derimot er det innrapportert tre gjenfunn
fra ungene merket i 1998. To av fuglen ble funnet i Danmark, noe som ikke var så veldig overraskende. Det tredje gjenfunnet ble av O. Runde
på ringmerkingsentralen betegnet som ett av de
mest interessante gjenfunn uansett art i 1998.
1 fugl merket 17.07.1998, funnet død Fejrup
Strand, Jylland, 25.10.1998, 340 km S.
1 ind. merket 04.07.1998, funnet død i bunngarn
ved Enehøje, Maribo, 15.10.1998, 487 km S.
1 ind. merket 04.07.98, og funnet død ved
Livorno, Pisa, Italia den 09.01.99, 1741 km S.

Fig. 2. Storskarvkoloni på Øra i 1999. Foto: Per-Arne Johansen.
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Det foreligger også funn av fugler i reservatet og
i tilhørende områder, som er kontrollert med
fremmed ring. Det gjelder følgende:
1 ind. merket som pull. 27.05.1993 Vorsø, Horsens fjord, Jylland, Danmark, gjenfunnet død
tidlig vår/sen vinter Øra Naturreservat 1994.
1 ind. merket som pull. 10.06.1996 Frösteskärv,
Hoby, Blekinge, Sverige, skutt 11.10.1997 Kråkerøy, Fredrikstad, 415 km NW.
1 ind. merket som pull. 20.06.1996 Skrakhällen,
Älvkarleby, Uppland, Sverige, skutt 01.10.1997
Damholmene, Kirkøy, Hvaler, 408 WSW.
1 ind. merket som pull. 27.06.1996 Husholmen,
Roxen, Östergötland, Sverige, skutt 03.10.1997
Sørøst for Fredrikstad, 273 WNW.
Funn i Norge utenfor vårt distrikt
- En svensk fugl merket som pull. 09.07.1997
Måsbergen, Spårön, Västergötland, ble skutt
Mefjorden, Sandefjord 01.10.1997, 166 km
WNW.
- En svensk fugl merket som pull. 15.07.1997
Trätskär, Svartlögafjärden, Uppland, funnet
død Lunde, Telemark 14.06.1998, 557 km W.
(innlandsfunn).
Hekkesuksess
Det har under våre besøk i koloniene vært lite
ungedødlighet å registrere. Arter som gråmåke
og sildemåke har funnet en enkel måte å skaffe
mat på, ved å etablere reirplasser tett innpå koloniene. Det virker ikke som om skarvunger står
høyest på menyen, men fiskerester som skarvene
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mister er nok den viktigste grunnen til denne etableringen. Mink, som finnes i området, er tydeligvis heller ikke noen trussel for skarvene.
Føde
Ved besøk ble det gjort noen registreringer av fiskearter funnet under reirtrærne. Den vanligste
arten var bergnebb, Ctenolabrus rupestris. Andre arter var ulke, Myoxocephalus scorpius,
ålekvabbe, Zoarces viviparus, ål, Anguilla
anguilla, og noen karpefisker, Cyprinidae.
Sesongen 2000
Det vil sannsynligvis også neste år skje en ekspansjon i Øra, og da fortrinnsvis på Langholmen.
Det er flere potensielle hekkeplasser, som Dueskjær og Gassene vest i reservatet. Hvor den vil
etablere seg utenfor Øra blir selvfølgelig ren tipping, men Kurefjorden vil vel ikke gi så store
odds. Vansjø er også en mulighet, men det vil
tiden vise.
Takk
Opplysninger om svenske ringmerkede storskarver er velvilligst gitt av Roland Staav ved
Naturhistorisk riksmuseum i Stockholm.
Litteratur og kilder:
Fredriksen, Å.S. & Johansen, P.A. 1999. Storskarv Phalacrocorax carbo, ny hekkefugl i Østfold. Natur i Østfold 18(1):21-24.
Pethon, P. 1985. Aschehougs store Fiskebok.
Aschehoug. 447s.
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Båtvik, J.I.I. 2000. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 1998. Natur i Østfold 19(1): 8490.
Østfold Ringmerkegruppe merket i 1998 totalt 7636 fugl fordelt på 5118 flyvedyktige, voksne
individer og 2518 pulli. Det ble merket én ny art for gruppa, bergirisk, slik at gruppa nå har
klemt ring på 149 fuglearter siden oppstarten i 1993. Av andre spesielt interessante arter i
1998 bør nevnes dvergterne, lomvi, nøttekråke og skjeggmeis. Samtlige arter og antall merkete
individer presenteres i en egen tabell.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe
Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 1998
av 29 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller B-lisens. Gruppa har eksistert i seks år, slik at
totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra
1993-1998. Følgende personer er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe per 31.12.1998, nevnt i
alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune Asbjørnsen, Erland Bjørkelo, Rune Botnermyr,
J.Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein
Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten Fredriksen, Bjørn Frostad, Roar Frølandshagen, Ole Jørgen Hanssen, Jan Erik Isaksen, Sidsel Iversby,
Christer Jakobsen, Asgeir Larsen, Øivind Lågbu,
Bjørn Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten
Nilsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen, Jo
Ranke, Jan Kristian Skjelnes, Hans Åge Skjenken, Per Tangen, Knut Trondsen, Morten Viker
og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket fugl i
de seks årene som er gått, mens andre har merket
svært mange. Den som fortsatt merket mest fugl i
fylket er Kjell Møklegård, som sammen med kona
Gudrun, i alle år har merket omkring 1/3 av alle
fuglene som er med på ringmerkegruppas oversikter.
Akerøya Ornitologiske stasjon
Akerøya Ornitologiske stasjon fungerer som en
selvstendig enhet med eget ringmerkeoppgjør. Her
finnes også ringmerkere som ikke er tilsluttet

ØRG. Totalt merkete fugler i fylket økes ytterligere ved at det årlig forekommer ringmerkinger
i fylket av mer tilfeldige ringmerkere som er
innom Østfold på ferie etc. Dette merkes ved at
enkelte ikke flyvedyktige sjøfugl på Østfoldkysten
har fått ring fra før med ringer vi aldri har hatt i
vår beholdning. Fullstendige oversikter over
Østfoldmerket fugl, er derfor svært tidkrevende
å fremskaffe. Eneste måten i dag er vel å se på
originallistene på Ringmerkesentralen, men dette
blir et altfor ressurskrevende arbeid så lenge ikke
listene er tilgjengelige på en database.
Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for medlemmer i Østfold Ornitologiske forening, mens
ikke medlemmer betaler kr. 100 per år. Kontingenten benyttes hovedsakelig til porto-utgifter og
noe utgifter til kopiering. Kontingenten fungerer som en slags lokal lisensavgift. Samtidig har
vi vedtatt regler for at en ikke mottar lisens med
mindre kontingenten er betalt.
Styret
Som tidligere består styret av J. Ingar Båtvik som
leder, sekretær og ringdistributør mens Jan Erik
Isaksen er kasserer. Rune Botnermyr står fortsatt som materialforvalter, men ringmerkerne
viser at de klarer å dekke sine behov uten å ty til
ringmerkegruppas styre. Rune kan likevel
kontaktes vedrørende spørsmål om nett, tenger
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eller litteratur. Nå har Naturbokhandelen på Lista
vist seg serviceinnstilt overfor ringmerkernes
behov, og de fleste får den hjelp de trenger der.
Sesongen 1998
I 1998 merket vi 7636 fugler fra 91 arter, et noe
svakere resultat enn i fjor hvor 7862 fugler av
107 arter fikk ring. Som tidligere er det ingen
spesiell grunn til nedgangen verken i antall individer eller arter, men variasjonen beror på tilfeldigheter som uheldig tidspunkt for pullmerking,
dårlig vær og den enkeltes livssituasjon hvor andre ting blir prioritert i sterkere grad. Slik sett er
det enkelte merkere som normalt har høye
merketall, men som i år i liten grad fikk prioritert denne hobbyen.
I 1998 fikk vi bare en ny art, nemlig bergirisk.
Til gjengjeld fanget vi 10 individer av denne. Vi
har også fått satt ring på to nye dvergternepulli
slik at nå har tre individer av denne for landet
nyetablerte art fått ring. Hekkekolonien av
mellomskarv ute på Øra har økt kraftig, og vi
har i år satt ring på 82 unger, arten var jo ny
merkeart for fylket i fjor. Det er også morsomt at
vi igjen har fått tilbake skjeggmeisen på merkelistene. Den har vært borte i mange år grunnet
harde vintre. Av andre mer eller mindre interessante arter kan vi merke oss 6 hønsehauk, 30 storfugl (fra et utsettingsforsøk i Buskerud), 87 kattugle, 10 perleugle, 4 dvergspett, 56 gjerdesmett
(mot 18 i 1997), 12 tornskate, 4 rosenfink, 2
kjernebiter, men bare 3 nattravn i år mot 20 i
fjor, 5 flaggspett mot 14 i fjor, 7 vintererle mot
31 i fjor, 43 granmeis mot 470 i fjor (invasjon
høsten 1997) og så ble det ingen dvergspurv i år
mot 3 i fjor.
Som tidligere nevnt i omtalen av ringmerkegruppas aktiviteter her i NiØ, er det blitt mindre
satsing blant takrør enn det engang var. Tallene
for takrørfugler er derfor blitt lavere, men det har
tatt seg noe opp da vi har 102 rørsanger i år mot
47 i fjor. Ender og vadere merkes det fortsatt lite
av. De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor
fylket enten på oppdagelsesferd i spennende fugle-
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strøk eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor det kan drives noe fuglefangst. Igjen er
det hytta til Kjell Møklegård i Tufsingdalen i
Hedmark hvor de fleste ringer klemmes utenfor
fylkesgrensene, men vi har hatt folk på kortere
eller lengre turer i andre fylker også.
Interessante gjenfunn
Vi har fått flere interessante gjenfunn i året som
gikk. Fortsatt har det manglet tid til å lage en
komplett gjenfunnsoversikt, men enkelte særlig
interessante gjenfunn bør nevnes. Det mest interessante gjenfunn må vel være storskarvungen
på Øra som ble gjenfunnet i Italia (riktignok i
januar 1999). Vi vet svært lite om hvor disse
fuglene trekker annet enn at mange holder seg
nær kysten hele året. At de også flyr trolig over
land til Middelhavet, viser en mobilitet som ingen kjente til tidligere. Ringmerkesentralen i Stavanger, ved leder Olav Runde, ringte for å gratulere med nettopp dette funnet som han mente
måtte være ett av de aller mest interessante gjenfunn i landet på mange år. Særlig verdifullt er
funnet fordi kolonien med skarv på Øra er
nyetablert, og vi kjenner ikke til hva storskarven
kan forventes av forflytningsevne herfra. Vi vet
vel strengt tatt ikke hvor den kom fra heller. Vi
har også gjenfunn av storskarv fra Øra på Jylland i Danmark, men det var vel ikke lenger unna
enn hva vi kunne forvente.
Av andre spennende gjenfunn som bør nevnes
er en makrellternepull merket på Stanga i Vansjø som ble funnet død i Kapp-provinsen i SørAfrika ca 4,5 mnd etter, en strekning på over 1000
mil. En annen makrellterneunge merket i Sarpsborg ble gjenfunnet i Ghana i Vest-Afrika seks
måneder senere. Ytterligere en makrellterne ble
gjenfunnet i Sør-Holland over 13 år etter at den
fikk ring som unge av en tidligere aktiv ringmerker, Birger Andersen, på Langskjær i Fredrikstad. Ikke samme susen er det over svartbaken
som fikk ring som unge på Tisler og gjenfunnet
på Jylland i Danmark bare 1 mnd og 20 dager
senere, men den er morsom nok. En perleugle
som fikk ring ved Rokkevannet i Halden ble kontrollert i Korsvattstjärnet i Sverige ett år og 3 mnd

85

J. Ingar I. Båtvik

senere og en svarttrost merket i Kurefjorden, gjenfunnet i Garmouth i England ca 2,5 mnd senere.
En hønsehaukunge fikk ring ved Evenrød i Onsøy
og ble fanget i Fjällglime i Halland i Sverige drøyt
fire mnd senere etter å ha forgrepet seg på et
fasanoppdrett der. Den slapp for øvrig fra episoden med livet i behold. En fiskemåke merket på
Store Revlingen i Rygge ble funnet avkreftet på
Candas i Spania ½ år senere.
Vi har også hatt enkelte interessante gjenfunn
av småfugl. Her kan nevnes en gråsisik merket
på Møklegård, gjenfunnet på Falsterbo i Sverige
7 mnd. senere; rødstupe merket på Møklegård,
gjenfunnet i Cholet i Frankrike bare 1 mnd. og
22 dager senere; en grønnfink merket i Kurefjorden ble gjenfunnet i Schwerin i Rostock i
Tyskland 3 år og 7 mnd senere; en annen grønnfink merket på Møklegård ble gjenfunnet på Sjælland i Danmark drøyt 2 år senere; sivspurv merket i Skårakilen gjenfunnet i Stenungsund i Sverige over 4 år senere og en løvsanger merket på
Blixøya i Vansjø ble drept mot et vindu i Säffle i
Värmland i Sverige 1 mnd senere.
Av spennende gjenfunn vi selv har gjort bør
nevnes kontroll av en sidensvans på Møklegård
merket 20 dager tidligere i Kokkola i Midt-Finland. Dette skjedde faktisk i 1996, men vi har
ikke fått beskjed før nå. Vi bør også nevne en
fossekall kontrollert i Skjebergdalen 1,5 år etter
merking som pull ved Storebru på Møre. Dette
skjedde i 1997, men vi mottok ikke beskjed før i
1998. At fossekallen skulle trekke så langt, og
kanskje over land, var vel en overraskelse.
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Lisensproblemer
Årlig har vi problemer med å få lisenser tidsnok.
Dette har vært et problem tidligere også, men for
1999-sesongen ser det riktig ille ut. Det har vært
en del snakk om å innføre livsvarige lisenser på
linje med bilsertifikat, men dette er ikke kommet
i orden ennå. Da blir det vel til at vi betaler en
engangsavgift til sentralen for å få en skikkelig
lisens med foto og det hele. Denne lisensen kan
man beholde inntil virksomheten innstilles eller
man opptrer i strid med de retningslinjer og forventninger som er satt. Ringmerkerne får nærmere beskjed om dette når ordningen innføres.
A-kurs
Vi bestilte våren 1999 et sett fugleskinn slik at vi
kan gjennomføre A-kurseksamen etter tidligere
retningslinjer. A-kursheftet ble opprinnelig ferdig i april 1996, men er ennå ikke mangfoldiggjort i ny utgave som skal være den endelige.
Dette skal foreligge i disse dager (høsten 1999).
Vi får håpe sentralen kan få oversendt det vi trenger for å få til en mer effektiv og strømlinjeformet
fuglefangst også når det gjelder det formelle.

Nye rutiner
Det skjer stadig enkelte endringer innenfor aktiviteten vår. I 1998 ble nye ordninger innført for
innsendelse av merkelistene. Nå skal merkerne
sende disse til ringmerkeleder i fylket 3 ganger i
året. Etter samordning videreformidles disse til
sentralen. Denne ordningen har gått greit. Det
er særlig viktig at sluttoppgjøret kommer innenfor tidsrammen da det er en stor jobb å regne
over alle merkedataene og summere resultatet i
ringmerkegruppas årlige oversendelse til sentralen.

86

NATUR I ØSTFOLD 19(1) 2000

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 1998

RINGMERKINGSOVERSIKT 1998
Tidl. ringm. = Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa har klemt ring på fra 1993-1997
Pull = Ikke flyvedyktige unger
Fg (full grown) = Flyvedyktige, voksne fugler
Tils. 1998 = Sum Pull og Fg ringmerket i 1998
Totalt = Totalsummen merket fugl 1993-1998
Utenf. fylket = Fugl merket utenfor fylkesgrensene i 1998

Art
Havhest Fulmarus glacialis
Storskarv Phalacrocorax carbo
Sangsvane Cygnus cygnus
Knoppsvane Cygnus olor
Stokkand Anas platyrhynchos
Ærfugl Somateria mollissima
Hønsehauk Accipiter gentilis
Spurvehauk Accipiter nisus
Musvåk Buteo buteo
Fiskeørn Pandion haliaetus
Lerkefalk Falco subbuteo
Dvergfalk Falco columbarius
Tårnfalk Falco tinnunculus
Storfugl Tetrao urogallus
Orrfugl Lyrurus tetrix
Rapphøne Perdix perdix
Fasan Phasanius colchicus
Vannrikse Rallus aquatica
Tjeld Haematopus ostralegus
Dverglo Charadrius dubius
Sandlo Charadrius hiaticula
Vipe Vanellus vanellus
Myrsnipe Calidiris alpina
Brushane Philomachus pugnax
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Rugde Scolopax rusticola
Rødstilk Tringa totanus
Gluttsnipe Tringa nebulosa
Grønnstilk Tringa glareola
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Steinvender Arenaria interpres
Tyvjo Stercorarius parasiticus
Hettemåke Larus ridibundus

Tidl.
ringm.
3
21
1
15
41
67
36
25
41
14
9
6
4
145
12
4
1
1
22
7
4
16
1
1
39
9
2
3
1
11
4
2
438
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Pull
1998
82
3
1
4
1
2
79

Fg
1998
2
1
7
3
3
3
30
3
-

Tils.
Utenf.
1998 Totalt fylket
2
5
82
103
1
1
16
7
48
3
70
6
42
3
28
1
42
14
9
6
4
30
175 30
12
4
1
1
4
26
2
7
4
1
17
1
1
39
2
11
2
3
1
3
14
4
2
79
517
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Art
Fiskemåke Larus canus
Sildemåke Larus fuscus
Gråmåke Larus argentatus
Svartbak Larus marinus
Makrellterne Sterna hirundo
Dvergterne Sterna albifrons
Lomvi Uria aalge
Teist Cepphus grylle
Alkekonge Alle alle
Skogdue Columba oenas
Ringdue Columba palumbus
Bydue Columba livida
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Gjøk Cuculus canorus
Haukugle Surnia ulula
Spurveugle Glaucidium passerinum
Kattugle Strix aluco
Hornugle Asio otus
Perleugle Aegolius funereus
Nattravn Caprimulgus europaeus
Tårnseiler Apus apus
Vendehals Jynx torquilla
Grønnspett Picus virdis
Svartspett Dryocopus martius
Flaggspett Dendrocopus major
Dvergspett Dendrocopus minor
Tretåspett Picoides tridactylus
Dverglerke Calandrella brachydactyla
Sanglerke Alauda arvensis
Fjell-lerke Eremophila alpestris
Sandsvale Riparia riparia
Låvesvale Hirundo rustica
Taksvale Delichon urbica
Trepiplerke Anthus trivialis
Heipiplerke Anthus pratensis
Gulerle Motacilla flava
Vintererle Motacilla cinerea
Linerle Motacilla alba
Sidensvans Bombycilla garrulus
Fossekall Cinclus cinclus
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Jernspurv Prunella modularis
Rødstrupe Erithacus rubecula
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Tidl.
ringm.

Pull
1998

Fg.
1998

Tils.
1998

709
61
86
147
874
1
2
3
5
2
13
1
1
2
1
3
260
2
29
38
66
9
5
2
38
6
4
1
4
1
19
546
16
133
192
49
149
133
57
47
166
352
755

17
2
8
198
2
78
10
5
1
3
8
5
5
12
10
15

2
1
1
1
1
6
9
3
2
2
4
1
18
36
20
2
2
9
2
56
139
318

19
1
3
8
198
2
1
1
6
87
10
3
7
2
5
4
26
36
25
2
7
21
12
56
139
333
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Utenf.
Totalt fylket
728
62
89
155
1072
3
3
3
5
2
14
7
1
2
1
3
347
2
39
41
73
9
5
4
43
10
4
1
4
1
19
572
16
169
217
51
156
154
57
59
222
491
1088

10

1

19
2
2

1
1
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Art
Blåstrupe Luscinia svecica
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Buskskvett Saxicola rubetra
Steinskvett Oenanthe oenanthe
Ringtrost Turdus torquatus
Svarttrost Turdus merula
Gråtrost Turdus pilaris
Måltrost Turdus philomelos
Duetrost Turdus viscivorus
Rødvingetrost Turdus iliacus
Skjeggmeis Panurus biarmicus
Gresshoppesanger Locustella naevia
Elvesanger Locustella fluviatilis
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Busksanger Acrocephalus dumetorum
Myrsanger Acrocephalus palustris
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Gulsanger Hippolais icterina
Hauksanger Sylvia nisoria
Møller Sylvia curruca
Tornsanger Sylvia communis
Hagesanger Sylvia borin
Munk Sylvia atricapilla
Bøksanger Sylvia sibilatrix
Gransanger Phylloscopus collybita
Løvsanger Phylloscopus trochilus
Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Lappsanger Phylloscopus borealis
Fuglekonge Regulus regulus
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Stjertmeis Aegithalos caudatus
Løvmeis Parus palustris
Granmeis Parus montanus
Lappmeis Parus cinctus
Toppmeis Parus cristatus
Svartmeis Parus ater
Blåmeis Parus caeruleus
Kjøttmeis Parus major
Spettmeis Sitta europaea
Trekryper Certhia familiaris
Tornskate Lanius collurio

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 1998

Tidl.
ringm.

Pull
1998

Fg.
1998

Tils.
1998

226
182
156
18
12
368
198
157
4
522
17
1
2
1
160
1
178
1186
22
1
118
182
245
193
4
135
3310
1
1
322
90
1333
116
129
650
6
50
653
4279
5104
259
142
41

31
18
6
26
47
27
5
6
14
1
299
7
6
66
340
939
15
3
-

12
49
5
111
26
19
17
1
1
1
102
1
20
46
43
62
41
625
148
4
46
13
19
36
4
28
432
543
40
30
12

43
67
11
137
73
46
22
1
1
1
102
1
26
46
43
62
41
639
148
5
345
13
19
43
10
94
772
1482
55
33
12
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Utenf.
Totalt fylket
269 41
249 42
167
18
12
505
271 84
203
4
544
7
18
1
2
1
161
1
179
1288
23
1
144
228
288
255
4
176
1
3949 103
1
1
470
95
2
1678 99
129
148
693
7
6
60
747
5051
2
6586 50
314
2
175
53

J. Ingar I. Båtvik

Art
Nøtteskrike Garrulus glandarius
Lavskrike Perisoreus infaustus
Skjære Pica pica
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
Kaie Corvus monedula
Kråke Corvus corone
Ravn Corvus corax
Stær Sturnus vulgaris
Gråspurv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bokfink Fringilla coelebs
Bjørkefink Fringilla montifringilla
Grønnfink Carduelis chloris
Stillits Carduelis carduelis
Grønnsisik Carduelis spinus
Tornirisk Carduelis cannabina
Bergirisk Carduelis flavirostris
Gråsisik Carduelis flammea
Polarsisik Carduelis hornemanni
Grankorsnebb Loxia curvirostra
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Dompap Pyrrhula pyrrhula
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Lappspurv Calcarius lapponicus
Gulspurv Emberiza citrinella
Hortulan Emberiza hortulana
Dvergspurv Emberiza pusilla
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Totalt (149 arter, 91 arter i 1998):
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Tidl.
ringm.

Pull
1998

Fg.
1998

Tils.
1998

Utenf.
Totalt fylket

26
10
53
3
17
15
2
192
88
315
623
1003
5881
12
980
74
3278
22
6
1
35
733
7
20
1773
2
9
1338
43294

6
32
10
3
15
17
17
5
3
3
2518

5
19
1
9
12
187
157
871
2
216
9
10
90
4
124
2
119
57
5118

5
25
1
32
19
15
202
174
888
2
216
14
10
90
4
124
2
3
122
57
7636

31
1
10
78
4
17
15
2
224
107
1
330
825
4
1177 152
6769 13
14
1196
1
88
10
3368 57
22
6
1
39
857
9
23
3
1895
2
9
1395 16
50930

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.
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På spor etter Fantomet
DAN BENDIXEN

Bendixen, D. 2000. På spor etter Fantomet. Natur i Østfold 19(1):91-96.
Vepsevåken er trolig en oversett rovfugl i Østfold. Blant de norske rovfuglene inntar den en
særstilling siden dens hovedføde er jordboende årevinger som veps og humler. Den hekker i
perioden da fødetilgangen er størst. Dan Bendixen har hatt anledning til å møte denne merkelig rovfuglen flere ganger. Her presenterer han sine observasjoner og betraktninger omkring vepsevåken.
Dan Bendixen, P.b. 985, 1504 Moss

Innledning
Vi som har en viss interesse for det myldrende
fuglelivet omkring oss har vel alle opplevet at
enkelte arter gjør spesielt inntrykk på oss. Kanskje føler vi at vi får et spesielt forhold til en
fugl vi har hatt inne til rekonvalesens, kanskje
nærer vi spesielle følelser for en art som finnes
ved foringsautomaten om vinteren, og som har
vist oss uventet tillit ved en anledning. Årsakene kan jo være mange, men ofte er det slik at
de fleste av oss opparbeider et visst forhold til
en ”yndlings-fugleart”. For min egen del fikk
toppmeis en slik særstilling den gang jeg var en
liten kart. Det var noe veldig spesielt og sympatisk over den vesle brune og svart-hvite tassen
som bodde lengst inne i vinterskogen.
De seneste tiårene har jeg fattet mer og mer
interesse for vepsevåken. Det er en av våre større
rovfugler. Den lever av noen av de minste byttedyrene. Den synes ofte godt i terrenget, men kan
forsvinne like fort som den kom til syne. Andre
ganger er det ved et glimt mellom trærne, eller
bare som en enkelt lyd at vi vet at den er der.
Den er Fantomet i mine skoger, og gir meg mer
å undres over enn noen annen art.
22/7-1992 Åkerlandet
Vi var på en ettermiddagstur i vepsevåktrakter.
Et åpent jordbrukslandskap med partier av tet-

tere ”skog” og enkelte skogsøyer i åkrene. Et område vi stadig hadde sett den i, men var det et hekkeområde? I hvert fall var det et jaktområde for
den. Vi kunne stadig finne nye utgravinger langs
jordekantene. Ganske dype hull med enkelte sinte
beboere som drev iherdig på med restaurering av
ruinene. Vi fulgte jordet et stykke. Snart var det
en vepsevåk i luften, med en stor rund klump av
et vepsebol i klørne. Den fløy først litt nordover,
fant oppdriften den søkte etter og sirklet seg raskt
høyt opp i luften. Så gled den på sitt litt særegne
vis med vingene litt senket, med vinden sørover.
Vi studerte flere gamle kvistreir i området og
mengden av nygravde hull i bakken. Noen av dem
var riktig dype. Vi gikk bortom et par andre reir.
Er det virkelig mulig at det kan bo en så stor fugl
her uten at vi kan oppdage reiret? Vi var forundret over at en så stor fugl kan leve så skjult.
Vi gikk møysommelig gjennom det hele og kom
vel til en konklusjon at akkurat her var det neppe
noe å hente. Oppe ved gården igjen var det nødvendig å legge seg litt nedpå og hvile ryggen litt.
Plutselig måtte vi rette oss opp. Var ikke det den
mye omtalte knatrende reirlyden? Veldig lavt, riktig nok, men det var da vel den? Hadde vi funnet
reirområdet likevel?
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Denne sultne vepsevåken på Jeløy valgte seg ut en “vertsfamilie” for å få mat. Den ble ganske glad
i pølsebiter, men opparbeidet seg snart sin naturlige forsiktighet igjen. Siden dette var i hekketiden
kan vi gå ut fra at det var svært lite naturlig basisføde i denne perioden. Foto: Lennart Fløseth.
25/7-1992 Andre arter i området
En morgentur i samme område ved Vansjø ga
ikke noe resultat. Kanskje var det regnet om natten som gjorde at den ikke var å se så tidlig på
dagen. Det var jo også mulig at den ikke var noen
utpreget morgenfugl, selv om insektene vanligvis starter arbeidsdagen sin tidlig. Rolig venting
ved et av jordene, i skjul av et tre, ga meg flere
rådyr. Ellers passerte en hønsehauk på pent hold.
Den tilhørte muligens et par vi kjente til og var i
så fall på vei hjemover. Ellers var det mest spesielle å rapportere om både måltrost og rødvingetrost som fløy syngende forbi og en flokk storskarver som passerte et stykke unna.

25/7-1992 Møte i skogen
Et sted ute i Tune var jeg i samme tette skogsområde hvor jeg året før hadde hørt den spesielle
”reirlyden”. Da lette jeg forgjeves etter reir. Nå
satte jeg meg ned og ventet. Etter en stund hørte
jeg vepsevåken et stykke unna. Den kom flyvende
i min retning, hele tiden skrikende. ”P(l)uy’iè”
lød det som, med l-en mer som en fornemmelse
enn en ordentlig lyd. Av og til høres den mer ut
som ”pii-yee”, i hvert fall på litt avstand. Lys i
tonen, men ikke så høylydt skrek den med rundt
5 sekunders mellomrom. Da den passerte rett over
meg, så jeg i kikkerten at den så rett ned på meg
med sine gule øyne. Det flotte lyse individet med
de kraftige markeringene på undersiden sirklet
rett over meg litt og forsvant, fremdeles skrikende.
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lenge i kikkertene, stadig høyere og høyere. Vi
så ikke mer til noen av dem denne dagen, men
var litt heldige likevel og fikk studere 3 fiskeørner på bra hold.

Vepsevåkens fjærdrakt er like variabel som musvåkens. I de beste periodene under trekket kan
man få rik anledning til å studere de forskjellige
variantene. De mørke armsvingfjærene her forteller oss at dette er en ungfugl som er på vei til
vinterkvarteret i Afrika sør for Sahara.
Ett-åringer sees svært sjelden her hos oss; det
later til at de oversomrer i Afrika før de setter
kursen hjemover igjen våren etter. Foto: Dan
Bendixen.

28/7-1992 Ubesværet luftkunst
En ny ettermiddagstur ut til Vansjø. Det blåste
og sollyset var på vei gjennom skydekket. Lerkene sang fra sine usynlige vagler der oppe under himmelen. Gulspurver og piplerker var i stadig bevegelse. En musvåk skrek og gjorde oss
oppmerksomme på seg, der den kretset over skogen et godt stykke borte.
Vi begav oss ut i det velkjente åkerlandskapet
og kom oss ut til den ene av skogsøyene, vår utvalgte base for dagen. Og snart hang en fjærslitent
vepsevåk i luften. Det er ofte påfallende hvor grasiøs vepsevåken virker i luften. Når den vendte
rundt med manøvrer som kan sammenlignes med
å snu på femøringen (for de som fremdeles kan
huske den) kunne vi virkelig se hvor elegant den
kan være. Langt bak den neste skogsøya og høyt,
høyt oppe sirklet en vepsevåk til. Den fulgte vi

21/8-1993 Ved fjorden
Det var mange rovfugler i Kurefjorden i dag,
deriblant også vepsevåk. En fugl som sirklet langt
inne over Ryggelandet kan ha vært fiskeørn (det
var synlig antydning til ”knekk” på vingene, men
ikke mer enn det ofte er synlig hos vepsevåk),
men virket etter vurdering svært vepsevåkaktig.
Litt etterpå dukket flere rovfugler opp over
skogen mot Åven. Først to store – en hønsehauk
hunn og en vepsevåk med noe kvist/gress i klørne.
Var det et vepsebol? Litt kjekling var det mellom
dem, men det roet seg og snart sirklet de sammen,
hønsehauken nederst, så to vepsevåker og en
musvåk øverst. Vepsevåkene gikk så ned i skogen og forble borte.
27/8-1993 Ved Vansjø
Vi besøkte vårt faste undersøkelsesområde for å
se etter vepsevåk. Rett før vi skulle forlate Hobølelva fikk vi se to individer som sirklet rundt 30
meter over veien. De var mørke å se til begge to,
med lyse flekker under hver hånd, resten virket
mørkt brunt. Vingene virket jevnt brede hele
veien. De sirklet sammen en liten stund, før den
ene gjorde utfall mot den andre som vek unna,
og begge gled ut av syne. Under sirklingen holdt
de vingene rett ut fra kroppen, ikke fremskjøvet
eller løftet. To ungfugler av vepsevåk, etter tiden
på året å dømme i ferd med å sikte seg inn på
Afrika i det fjerne.
28/8-1993 I Oslo
Det var Sykkel-VM i hovedstaden og vi kom fra
T-banen på Tøyen for å besøke slekten. Kanskje
var det alle helikopterne som lå over byen som
hadde lokket den frem, i hvert fall kom en mørk
vepsevåk flyvende mot sør like over hustakene.
Målrettet glideflukt ispedd raske, dypere vingeslag. Vingeholdning som vanlig vannrett med
kroppen. Ca. 30-35 meters høyde. Ut fra retningen kan den ha kommet fra Botanisk hage!?
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30/8-1993 Reier på Søndre Jeløy
Jeg satt i bilen og spiste ”middagen” før noen
minutters golftrening mellom arbeidsøktene, da
jeg fikk se en lang og bred ving forsvinne ned
bak Albyalléen. Den kom naturligvis opp igjen;
det var en vepsevåk som snart sirklet over
Grønliskogen. Den var mørkt brun på oversiden,
på undersiden syntes en lys flekk på hånden,
mørkere på armsvingfjærene. Halen virket lys,
og hadde to tydelige mørke bånd.
Vingene virket lange og jevnt brede – noe lengre enn hos musvåk – en aning kun, den virket
ganske musvåklik, men det slanke hodet, tegningene på undersiden og den temmelig store halen
er gode feltkarakterer for slike ungfugler. I tillegg var det synlig at fjærene var
gjennomskinnelige. Under sirklingen ble halen
brukt aktivt til styring –som hos glenter.
Vepsevåken fikk snart selskap av en ung
hønsehaukhunn. Disse sirklet rundt hverandre og
lekte seg i vinden. Hauken foretok et skinnangrep på våken som øyeblikkelig snudde seg halvt
rundt på ryggen og vendte klørne mot hauken.
Haukens neste skinnangrep møttes også øyeblikkelig med klørne opp av vepsevåken. Den tok
nok bare og sikret seg, gikk ikke helt rundt.
31/8-1993 Mot Agnalt i Tune
Jeg var kommet opp på en ås med god utsikt over
den avrundete ryggen til Skartås. Et tre oppe på
åsen kunne ligne litt av hvert, i kikkerten så jeg
at det ikke var noe reirtre. Derimot så jeg en
vepsevåk som sirklet mot den lyse himmelen i
bakgrunnen. Lange vinger, holdt rett ut fra kroppen. Lite hode, dominerende hale. Bred hånd.
Avstanden var stor, sikkert 3 km om ikke mer, i
vestlig retning. Sola sto nær der vepsevåken sirklet, og øynene trengte litt pause, og dermed mistet jeg fuglen av syne.
24/5-1994 Stille dag ved Vansjø
Sola stekte fra klarblå himmel og Vansjø lå stille
for mine føtter. Jeg ventet på våk i lufta. Folkene
på Rygge Flystasjon var ute og luftet flyene sine,
men også andre lyder var å høre. Makrellternene
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Ofte er biter av vepsebol en god indikasjon på at
vepsevåken finnes i området man ferdes i. I kulturlandskap graver den gjerne opp jordvepsbol.
I tillegg til insekter består menyen av både fugler, små pattedyr, krypdyr og plantekost. Foto:
Dan Bendixen.
fløy frem og tilbake med sine karakteristiske ”yttytt-ytt” og av og til kranglet de med hettemåkene.
En rørsanger satt i sivet. Både munk og rødvingetrost sang like ved. I skogkanten satt bokfink og
løvsanger, og innimellom skvatt svarttrosten til.
Toppdykkerne som lå og fisket sa svært sjelden
noe, et par grynt kom det likevel fra dem. Kanadagjessene hadde en kaklesymfoni da jeg kom,
men roet seg. Kråkene varslet iltert om noe som
opptok dem. Ellers var det stille og fint. Tre måser sirklet over meg. Det var oppdrift! Rovfuglluft!
To vepsevåker kom plutselig til syne over
Kjærnestangen. Den ene forsvant innover, den
andre slo en sving, fulgte langs trærne og satte
seg i en tretopp. Og tittet rundt seg. Et stykke
unna var en musvåk i ferd med å sirkle seg høyere og høyere.
To kanadagjess ble for nærgående for knoppsvanen inne i kilen og ble resolutt kjeppjaget helt
ut i Storefjorden. Og samtidig med at dette
skjedde under gjessenes høylydte protester kom
vepsevåkene fram igjen. De sirklet seg litt opp.
Halen beveget seg hele tiden. De kom nærmere
til de til slutt sirklet rolig like over meg og fort-
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Vepsevåkfar med full oversikt over ungenes “lekestue”. Leserne får unnskylde meg den slette bildekvaliteten, men det viser ganske godt den overfladiske likheten med hønsehauk. Mørkt hode, lys
buk og lang hale, men likevel med en lettere og
slankere kroppsbygning som gjør vepsevåken lett
gjenkjennelig på temmelig langt hold. Sett gjennom kikkerten var det tydelig at den var mer på
vakt enn på jakt, og etter hvert viste det seg at
resten av familien var like i nærheten. Foto: Dan
Bendixen.
satte med det til den ene av dem bestemte seg for
noe, dro den andre med seg i rett linje over vannet til den andre siden og møtte vepsevåk nr. tre
og ble borte.
7-1999 Observasjon fra skjæringspunktet
Jeg hadde slått meg til for en stund på et nakent
berg. Jeg kunne faktisk se ganske langt derfra.
Kan man orientere seg litt i terrenget og på kartet ble det noen kilometers utsyn. Og jeg kunne
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kjenne igjen bratte bergkanter ved Sølvstufossen,
og åsrygger videre bakenfor. En fin og brun
vepsevåk kom seilende ut fra dalen rundt tjernet.
Med løs og ledig vingeføring begynte den å sirkle. Vepsevåken later til å være ”annerledes
hengslet” i både vinger og hale enn andre fugler.
Med utsøkt eleganse var den raskt rundt 400
meter oppe i luften, før den siktet seg inn på et
sted langt unna. Den hadde en plan!
Tiden gikk, og jeg satt på samme sted og speidet i kikkerten. Nesten to timer etter at den forsvant fra meg, fikk jeg øye på den igjen på langt
hold. Jeg beregnet avstanden til å være omkring
to kilometer, og den hadde kurs rett mot meg.
Den hadde nok sett meg en stund, men det var
ikke før den syntes at jeg var nær nok at den gjorde
en plutselig 75 graders sving og gikk i lav høyde
over den samme åsen den kom ut ved tidligere.
Med et bytte i klørne forsvant den ut av mitt synsfelt og ble borte. I den retningen den forsvant,
var det ikke noe å finne. Det området var ”klarert”. Kunne den ha bestemt seg for å ”lure” meg
ved først å ha rett kurs mot reiret, for så å skjære
bort fra kursen og så fly i en større bue rundt meg
og til reiret? Jeg mistenker arten for å ha mer i
hodet enn de fleste fugler.
1/8-1999 Tanker ved Svarttjern
Svarttjern lå under meg, tilsynelatende helt livløst. Bare overflaten rørte seg dit vinden ville.
Sola skinte på åsens brattskrent, der enkelte skittstriper fortalte om fuglers hekkeforsøk. En
vepsevåk dukket opp i sør, sirklet seg oppover i
luften før den lot seg gli over åsen og videre nordover. Hvor ble den av? Hvor skulle den hen? Hvert
år vokser mysteriet, og jeg klarer ikke finne ut av
fuglen. Taus, og med et selvsagt anstrøk av eleganse forsvant den.
Vinden tok seg en pause av og til og småmeisenes mange låter lot seg høre. Så tok vinden seg
opp igjen, og suset fra vinden blandet seg med
ospebladenes sang. Så mye lyd samtidig gjorde
det helt umulig å høre noe. Dagen ruslet langsomt videre, mens tankene vandret på kjente og
ukjente stier. Fantomet kom visst ikke tilbake.
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Kanskje hekket den langt vekk, kanskje slett ikke
i år. Skartås var kan hende bare en katapult i lufthavet, en brattvegg som gav oppdriften en ekstra
dytt og gjorde at vepsevåken sparte enda mer
energi.

å dømme, hadde den resten av familen med seg,
og disse særegne to-leddete pii-yee-skrikene lød
fra flere vepsevåkstruper samtidig. Det var ikke
noe reirtre i området, så kanskje var den ute og
lærte opp sine unge håpefulle?

8/8-1999 Til Tinteberget
Det var en av disse kjølige morgenene som bar
bud om at høsten nærmet seg. Solen var fremme,
men hadde ikke ennå begynt å merkes. Likevel
hadde fluer, mygg og tunefluer begynt å røre på
seg, og jeg unngikk å stanse unødig. Jeg var på
vei til en myr i Tune, et av de stedene jeg hadde
observert vepsevåk tidligere i sommer. Høydedraget jeg fulgte var tørt og halvåpent, og trærne
langs ruta mi bød ikke på særlige overraskelser.
Jeg satt meg ned på en noe eksponert plass
med litt utsikt mot en part av myra. Duetrostene
fløy til og fra; de svært så lyse fuglene syntes godt
mot den skyggelagte bergkanten i bakgrunnen.
Det litt trafikk av meiser, bokfinker og faktisk
også en familie med bjørkefinker! Det var flest
ungfugler og det kan ikke være særlig tvil om at
det hadde vært hekking i de store Tuneskogene
dette året.
Litt lenger nede greide jeg å komme meg over
myra og ut til et sted hvor skogen gikk ut i myra,
som en halvøy, omtrent. Jeg hadde nettopp hørt
et rovfuglskrik fra skoghellinga på den andre siden av myra og ble ikke overrasket da det kom
seilende en rovfugl. Det var en yngre musvåk med
noe uidentifiserbart hvitt i klørne. Tungt må det
også ha vært, for fuglen klarte så vidt å holde
høyden sin forbi meg. Og finstyringen var det så
som så med. Jeg tror den må ha krasjlandet inne
i skogen et sted, slik som den fløy.
Jeg hadde sjekket hvert tre før jeg fortsatte
innover. Og snart hadde jeg litt flaks. I et tørrtre
noen hundremeter unna satt det en vepsevåkhann
(se foto). Gråhodet, langhalet og med hvit, flekket buk. Stille, voktende. Neppe på jakt, det virket faktisk mer som den satt vakt. Da jeg ved å
nærme meg i ly av småskogen hadde kommet
under to hundre meter fra tørrtreet, slapp den seg
ned og forsvant ut av syne. Av lydene som fulgte

Etterord
Jeg ser gjerne vepsevåken først et stykke ut i mai
måned. Mange fugleinteresserte har ikke så mye
kontakt med arten og har ofte problemer med en
sikker artsbestemmelse i forhold til enkelte andre av våre rovfugler. Av og til er jeg veldig i tvil
selv, det har jeg ingen problemer med å innrømme, men vanligvis synes jeg at arten er grei å
identifisere. Litt spinklere hode, litt lengre og
rundere hale, litt annerledes vingeform enn for
eksempel musvåken gir den en noe ulik profil.
Har man eksepsjonelt gode observasjonsforhold,
kan man alltids se det på farger og tegninger i
fjærdrakten også. Med litt trening og erfaring er
holdning (flyr med hevet hode og dueaktig hals),
bevegelse (mykere flukt, glir med vingene mer
vannrett) og oppførsel (halen vipper og justerer
flukten hele tiden) like viktige kriterier, og arten
lar seg bestemme på veldig langt hold. Den skal
være litt mindre enn musvåken, men har lett for
å virke større.
Vepsevåken finnes også i kyststrøkene rundt
den tett bebodde Oslofjorden. Likevel er
vepsevåken en fugl som folk kjenner lite til, og
selv erfarne fuglefolk har som nettopp nevnt ofte
problemer med å kjenne den igjen i felt. Den har
jo sine åpenbare likheter med både musvåk og
hønsehauk, lever tilbaketrukket og er sky og forsiktig som få. Likevel var det en ganske utmagret fugl som for en del år siden ”adopterte” noen
mennesker på søndre Jeløy. En familie som den
bestemte seg for å stole på, og oppsøkte for å få
mat. En merkelig oppførsel fra en merkelig fugleart som stadig vekker ny undring hos meg.
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Årsberetning for NOF avdeling Østfold for 1999.
Styret har bestått av: Leder Lennart Fløseth,
Kasserer Trond Skovdahl,
Sekretær Dan Bendixen,
Styremedlem Ole Petter Skallebakke
Lokallagsrepresentant for Moss lokallag: Jo Ranke
Varamedlem: Tina Normann
Varamedlem: Åge Sten Fredriksen
Revisor:
Tor Sørlie
Valgkomite: Øyvind Lågbu og Kai Hermansen
Redaktører: for Natur i Østfold har vært: Ola M. Wergeland Krog
for Tidsskriftsserien Østfold-Natur har vært: Geir Hardeng
Tidsskriftene:
Natur i Østfold:
Det har blitt utgitt 2 hefter for 1999.
Østfold-Natur:
Det ble ikke utgitt noen rapport i denne serien i 1999.
Foreningens representanter:
i NOFs landsstyre: Lennart Fløseth
i Naturfondet i Østfold: Morten Viker og Geir Hardeng
Lokallag:
Vi har i 1999 hatt ett fungerende lokallag i Moss. Men vi registrerer heldigvis
fremdeles litt aktiviteter også andre steder i fylket.
Ringmerking: Akerøya Ornitologiske Stasjon:
Østfold ringmerkingsgruppe ledes av Jan Ingar Båtvik og har hatt et aktivt år.
Det totale antallet ringmerkede fugler har nå kommet opp i 65 000 individer.
Fjoråret gav blant annet 312 merkede storskarv, 5 spurveugler, 140 trepiplerker
og 2185 grønnsisik. Noen andre arter som er verdt å nevne er båndkorsnebb og
konglebit. Økonomien for gruppen er god i øyeblikket.
Fuglevakta: Har som tidligere vært ledet av Jo Ranke. Det har vært ukentlige henvendelser fra
personer som har observert noe, eller som lurer på noe, for eksempel i forbindelse med
foring. Eller som har i sin forvaring fugler med ringer som de trenger hjelp til å lese av
og sende inn.
Det har vært en del fugler inne til pleie, og ca halvparten av dem kommer på vingene
igjen. Blant annet har det vært spurvehauk og diverse småugler som ikke har klart seg,
men også spurvehauk, alkekonge og ringdue som har blitt sluppet i fin form.
LRSK:
Har vært ledet av Per Arne Johansen (se http://home.sol.no/~zana)
Styrets arbeid: Styret har hatt 4 styremøter. Representanter for styret har i tillegg deltatt på 2 felles
møter med ØBF og ØEF. Representanter for styret: (lederen og undertegnede) var på
en landsstyremøtesamling i Sandefjord hvor vi møtte folk fra de andre fylkeslagene
rundt Oslofjorden. Det er et verdifullt tiltak der vi kan lufte våre egne og diskutere
andres problemstillinger.
Vi var ikke representert på landsmøtet i Lofoten i mai.
Uttalelser: Til den planlagte sivile lufthavnen på Rygge og reguleringsplan for området ved Thorbjørnsrød i Moss.
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Vi har ikke lagt så stor vekt på å besvare høringer i 1999, men har prioritert arbeidet
med å få tidsskriftsøkonomien på beina. Vi arbeider fremdeles med et infoskriv til
mulige sponsorer/ abonnenter/ givere.
Natur i Østfold:
Tidsskriftssamarbeidet med ØBF og ØEF bør kunne frigjøre litt av økonomien
vår. Årsmøtet skal behandle saken videre. Det økende samarbeidet med botanikerne og entomologene, hvor vi til å begynne med har et felles turprogram for
inneværende år. Ved neste årsmøte får vi vurdere hvordan det har gått.
Lokal Agenda 21: Vi søkte Fylkeskommunen/Fylkesmannen om midler fra Lokal Agenda 21 til et
spesielt temanummer om biologisk mangfold og bærekraftig utvikling, og fikk
40 000 kroner til det. Arbeidet med den utgaven er i gang. Det skal trykkes i
2000 eksemplarer og tilbys skolene i fylket. Emnet er som vi vet temmelig vidt
rekkende. Det ble også tildelt midler til en fellesbrosyre om biologisk mangfold
og våre samarbeidende foreninger.
Internett:
Vi er enige om at foreningen skal etablere seg på nettet, og vi har diskutert flere sider
ved det. De innvidde kjenner til at vi allerede er representert flere steder, for eksempel
på www.uio.no/~csteel/nof/.
Prosjekter: Vinterovervåking av sjøfugl er et årlig prosjekt som for vårt fylkes del ledes av Jo
Ranke. Det ble gjennomført 5. og 6. februar i år. Av spesielle arter kan vi nevne sang
lerke, stær, tårnfalk og 4 havørn.
Fossekallprosjektet: resultater fra ringmerking og observasjoner sendes til Cinclus som
sammenfatter det hele.
Hønsehaukprosjektet ble gjennomført etter at arten var årets fugl i 1998, og resultatene
er sendt NOF.
Salmonellaundersøkelsene på vill fugl ved foringsplass har også blitt gjennomført, og
det har vært færre tilfeller i året som har gått enn tidligere. Det er «Vilthelse-seksjonen» ved Veterinærinstituttet som oppfordrer folk til å sende inn prøver.
Hulrugerprosjektet pågår fremdeles i regi av MOOF, men jeg nevner det her allikevel.
Taksvaleprosjektet, som er omtalt i en artikkel i NiØ, fortsetter. Jo Ranke vil produsere
flere reirboller i leire som skal brennes for å få nødvendig styrke til å klare høstens og
vinterens påkjenninger. Vi har høstet verdifulle erfaringer allerede, og det har vært
vellykkede hekkinger hvert år. 1 1998 ble det minst to hekkinger av taksvale, i fjor en
med taksvale og en med pilfink.
VinterAtlasprosjektet skal etter planen være ferdigstilt når resultatene etter denne vinteren har kommet inn. I tillegg skal vi forsøke å hente inn manglende registreringer for
å komplettere det totale bildet for Østfolds del. Tanken om loggbokhøringer
er lagt fram av Morten Viker og støttes av meg. Vi vil forsøke å ha noen slike samlinger
for å fylle hullene i databasen. Jeg kommer ikke til å sende noe videre til prosjektledelsen før vi skriver april, så jeg avventer også de opplysningene som kommer inn som
ordinær post.
Medlemmene:
Så langt har 155 personer betalt sitt hovedmedlemskap for 1999. Mellom 50 og
60 personer har ikke betalt/fornyet medlemskapet ennå. Det er 45 abonnenter
og 45 bytteforbindelser.
Dan Bendixen, sekretær.
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Sykkeltur i Rømskog og Årjäng, Sverige 25-27. juni 1999
BJØRN PETTER LØFALL & OLA WERGELAND KROG

Løfall, B.P. & Wergeland Krog, O.M. 2000. Sykkeltur i Rømskog og Årjäng, Sverige 25-27.
juni 1999. Natur i Østfold 19(1):99-101.
Referat fra en naturfaglig sykkeltur i Rømskog med en avstikker over på svensk side. Det
ble som vanlig funnet flere interessante arter som f.eks. grønn ospebukk, myskemaure, tysbast, skrubbenever, ospeblæreglye, krysning mellom vintererle og linerle, m.m.
Bjørn Petter Løfall, Åslivn. 20B, 1890 Rakkestad, e-post: bpl@c2i.net
Ola Wergeland Krog, Alléen 16, 1890 Rakkestad, e-post omwk@online.no

Årviss tur
Tidligere er det skrevet referater fra sykkelturene
for 1995 og 1996 (Løfall & Wergeland Krog 1995,
Løfall m.fl. 1996). Det ble også arrangert sykkelturer i juli 1997 rundt nordre Kornsjø i Halden
og Dals Ed, og i juni 1998 i Aremark og Dals Ed.
Det ble imidlertid ikke skrevet turreferat fra disse
turene, men hovedinntrykket må være at kulturlandskapet på svensk side er klart mer spennende
enn på norsk side.

Saperda perforata funnet på en stor ospestokk i
en veikant på sørsiden av Store Gåsa (PM 627
217 WGS84). Arten er rødlistet som hensynskrevende i Norge. Under den tørre overflaten
var ospebarken svartslimet og seig, akkurat som
larvene til den grønne ospebukken liker det, og
det er derfor sannsynlig at funnstedet ikke var
tilfeldig. Denne antagelsen støttes av at J. Ingar
I. Båtvik fant to individer av arten på den samme

Selv om turreferatene legger vekt på
det faglige så er turene også viktig i sosial sammenheng, og vi håper at de en
gang i framtid kan framstå som interessant dokumentasjon på hva vi ser og finner på sykkelturer på slutten av dette årtusenet.
Vi var fem som møttes ved Skolemuseet på Trosterud i Rømskog kommune en fredags ettermiddag. Ennå var
været fint men overskyet. Turen skulle
imidlertid vise seg å bli den våteste
sykkelturen siden starten i 1995.
Rødlistet trebukk
Fra Trosterud syklet vi nordover til
grensesjøen Rødsvannet hvor vi overnattet. Før vi ankom overnattingsplassen ble
ett enslig individ av grønn ospebukk

Turdeltagerne samlet på «bakkesøte-enga». Bak fra venstre; Bård Andersen, Liv Prangerød og Bjørn Petter
Løfall. Foran; Ola M. Wergeland Krog og Monica Kristiansen. Foto: Ola M. Wergeland Krog.
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stokken et par uker senere. På samme stokken
fant vi dessuten den interessante lavarten
ospeblæreglye Collema subnigrescens.
Østtukun
Det regnet en del om natten og langt utover lørdagen så det tok tid før vi pakket sammen sakene
og syklet ned til den lille plassen Østtukun sørøst i Rømskog. Men først var vi en snartur innom
Kariseter mellom Stangebrot og Rødsvannet.
Neste overnattingsplass ble lagt til den klare fine
«elva» ved Nedre Langebekk like øst for den fraflyttede plassen Østtukun.
Interessante funn ved Østtukun (karplanter ved
PM 651-653 211-215 WGS84) og makrolav ved
PM 656 217WGS84); tysbast Daphne mezerum,
blåveis Hepatica nobilis, stor myrfiol Viola
epipsila, ballblom Trollius europaeus, myskemaure Galium triflorum (6 funn i Østfold), krattfiol Viola mirabilis, kranskonvall Polygonatum
verticillatum, randkvistlav Hypogymnia vittata
og skrubbenever Lobaria scrobiculata.
Mange av de nevnte artene ble samlet og vil
bli sendt Botanisk hage og museum i Oslo (med
mer presise kartkoordinater enn det som er nevnt
her). En stor rovfugl som høyst sannsynlig var
kongeørn ble observert flyvende over Hvitsjøen.
Sverige
Søndagen ble været bedre og vi flyttet oss inn på
svensk side. Som nevnt innledningsvis har vi registrert store forskjeller i kulturlandskapet når vi
krysser grensen til Sverige. Dette skyldes hovedsakelig at svenskene ikke har hatt de mange
landskapsødeleggende tilskuddsordningene som

Den rødlistede trebukken grønn ospebukk ble
fotografert på en stor ospestokk i veikanten. Foto:
Ola M. Wergeland Krog

vi har hatt i norsk landbruk. Eksempelvis har ikke
fraflyttingsplassene blitt plantet til med gran i
samme grad, landskapet er ikke bakkeplanert,
bekkene er ikke lukket, og åpne grøfter er fortsatt vanlige i innmarka. Floraen på beiter og
slåtteenger sladrer dessuten om at kunstgjødsel
knapt nok har vært i bruk.
Selvfølgelig har saken også negative sider, og
på lengre sikt vil naturlig gjengroing være en trussel mot kulturlandskapet fordi fraflyttingen fra
landsbygda har vært atskillig større i Sverige enn
i Norge. Foreløpig er imidlertid restaurerings-

På hver eneste telefonstolpe hadde broderfolket dokumentert sin klokketro på ordning, reda og det
skrevne ord. Vi kan levende forestille oss den klatrelystne guttungen som snur ved synet av dette
skiltet og går hjem til frimerkesamlingen sin.
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potensialet når det gjelder biologisk mangfold i
kulturlandskapet adskillig større på svensk side.
Forhåpentligvis vil det i framtiden finnes nok av
idealister som ønsker å gjenoppta driften på de
små plassene.
Vintererle x linerle
Det ble gjort flere interessante funn på svensk
side, og for eksempel ble det under brua over
Ivarsbynälven i N. Ivarsbyn observert et kull med
nyutfløyne vintererle x linerle unger. Ungene ble
matet av en vintererlehunn og en linerlehann, og
hadde tydelige trekk fra begge foreldrene.
På et fraflyttet torp 200 m sør for krysset ved
Tjärnsviken (PM 651 160 WGS84) fant vi flere
spennende planter på tunet; enghaukeskjegg
Crepis praemorsa, solblom Arnica montana,
griseblad Scorzonera humilis, storblåfjær
Polygala vulgaris, bakkesøte Gentianella

Sykkeltur i Rømskog og Årjäng

campestris, marinøkkel Botrychium lunaria. Bak
potetkjelleren sto det dessuten ei stor råtten bjørk
hvor det med rimelig sikkerhet ble påvist larveganger etter den rødlistede sommerfuglarten
«kjempesoppmøll» Scardia boletella.
Turdeltagere: Bård Andersen, Monica Kristiansen, Bjørn Petter Løfall, Liv Prangerød og Ola
Wergeland Krog.
Litteratur
Løfall, B.P. & Wergeland Krog, O. 1995.
Rømsjøen rundt på sykkel - En naturfaglig reise
i det innerste av Østfold sommeren 1995. Natur i Østfold 14(2): 188-190.
Kristiansen, M., Løfall, B.P. & Wergeland Krog,
O. 1996. Ertemarka og Akerfjella rundt på sykkel sommeren 1996. Natur i Østfold 15(2): 135136.

Ny rapport
Rapport 4-1999 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling sammenstiller kjente funn av 237 arter
stor-sommerfugler i Østfold. 104 av artene står
på norsk rødliste pr. 1999. Ytterligere 114 sjeldne
arter i fylket er behandlet, i tillegg til en del tilfeldige trekkende arter. Hver art er gitt en kort
omtale; utbredelse globalt og i Norge, biotop,
næringsplante, tabellarisk oversikt over alle funnsteder i Østfold (lokalitet, kommune, funndato /
år, samler / observatør), fyldige artskommentarer,
trusler, rødlistestatus og forvaltning.
Forfatteren til denne imponerende rapporten er
amatørentomolog Per Tangen fra Askim, og rapporten anbefales til alle som har interesse for insekter generelt og sommerfugler spesielt.
Rapporten bestilles fra:
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen
P.B. 325
1502 Moss
tlf. 69 24 71 00, faks 69 24 71 01

101

Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1998
BJØRN FROSTAD

Bemanning
Stasjonen ble bemannet til sammen 111 dager i
perioden 07.03-12.12. Disse fordelt med 44 dager i 1. halvår, og 67 dager i 2. halvår. Mars: 4
dager, april: 19 dager, mai: 16 dager, juni: 5 dager, juli: 3 dager, august: 12 dager, september:
21 dager, oktober: 22 dager, november: 8 dager
og desember: 1 dag.

Andersen (29), Per Tangen (17), Patrick Simensen (10), Kent Inge Olsen (4), Steinar Pedersen
(4), Harald Mørken (3), Tommy Sand (3), Tone
Fladhagen (3), Sidsel Iversby (3), Morten Viker
(3), Torfinn Engdal (3), Terje Gustavsen (2), Daniel Faye Lund (2) og Bjørn Petter Løfall (2).
Stasjonen takker alle for innsatsen.

Besøk
Følgende 18 personer besøkte stasjonen. (Antall
besøksdager i parentes):
Bjørn Frostad (58), Christer Jakobsen (50), Magne
Pettersen (49), Jan Rune Asbjørnsen (43), Tommy

Ornitologiske begivenheter
Det ble i løpet av året observert 161 arter på, og
i farvannet rundt Akerøya.
Storlire, tundragås, polarsvømmesnipe og grønlandsmåke var nye arter for øya.

Stasjonsbygningen på Akerøya.
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Av andre interessante arter ble det notert dvergdykker, grålirer, toppskarv, havørn, flere vandrefalk, 5 observasjoner av storjo, lunde, øyas andre
spurveugle, to meget seine nattravn, dvergspett,
hele 6 fjellerker, lappiplerke, vintererle, nattergal, svartrødstjert, øyas tredje gresshoppesanger,
uvanlig mange varslere, skjære, kornkråke, gråspurv og hortulan.
Ingen av disse artene blir observert årlig på Akerøya.
Kortnebbgås, sotsnipe, hornugle, perleugle, flaggspett, sidensvans, bøksanger og rosenfink uteble
fra årets artsbeholdning. Artene er ellers observert stort sett årlig på øya, og det er ingen tvil om
at flere individer er innom øya årlig.
En annen art som også burde vært så og si årlig
på artslista er myrsanger. En art som har ekspandert bra i antall i Østfold de senere år. 4 observa-
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sjoner er gjort på Akerøya, den siste i 1988. En
større satsing på nettfangst på myra i juli-august,
og nattlige “utflukter” i mai-juni vil trolig gjøre
bot på dette.

Øyas 5. merkede dvergspett 31.10.1998

Interessante observasjoner på A.O.S. 1998
SMÅLOM:
Største dagsantall: 27 ind. 23.04.
STORLOM:
Kun to observasjoner. 2 ind. 14.09 og 1 ind. 23.10.
DVERGDYKKER:
1 ind. holdt seg fra 06.09-12.09.
Dette er 6. funn av arten på øya.
TOPPDYKKER:
1 ind. 12.09. Sjelden gjest, som ikke sees årlig.
GRÅSTRUPEDYKKER:
3 obs. på våren, og 2 på høsten. 7 ind. 30.04.
HORNDYKKER:
1 ind. 07.04, 1 ind. 12.04, og 2 ind. 24.04.
HAVHEST:
Høyeste antall: 600+ ind. 23.10, og 300+ ind. 24.10.
STORLIRE:
1 ind. trakk 23.10. Ny art for øya!
GRÅLIRE:
3 ind. 09.10, og 4 ind. 23.10.
HAVSULE:
Høyeste dagsantall: 32 ind. 24.09.
TOPPSKARV:
1 ind. sett 21. og 22.03 + 06.04.
SANGSVANE:
10 ind. trakk 10.04. Sjelden gjest, som ikke sees årlig.
TUNDRAGÅS:
1 ind. rastet på Vesle 30.04. Ny art for øya!
RINGGÅS:
1 ind. 31.05.
BRUNNAKKE:
1 hunn 12.12. Vinterobs. er uvanlig i Østfold.
STJERTAND:
2 obs. på våren, og 2 på høsten. 1 hunn 14.11.
Arten opptrer årlig, men med få observasjoner.
SKJEAND:
1 ind. 30.05. 1-2 funn årlig er normalt for arten.
BERGAND:
Ett par trakk 30.04. Arten er ikke årlig på øya.
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Bjørn Frostad

LAKSAND:
HAVØRN:
MYRHAUK:
HØNSEHAUK:
VANDREFALK:
TJELD:
TUNDRALO:
VIPE:
POLARSNIPE:
SANDLØPER:
DVERGSNIPE:
TUNDRASNIPE:
KVARTBEKKASIN:
RØDSTILK:
POLARSVØMMESNIPE:
TYVJO:
STORJO:
GRØNLANDSMÅKE:
KRYKKJE:
ALKE:
LUNDE:
TYRKERDUE:
SPURVEUGLE:
JORDUGLE:
NATTRAVN:
VENDEHALS:
DVERGSPETT:
TRELERKE:
FJELLERKE:
LAPPIPLERKE:
NATTERGAL:
SVARTRØDSTJERT:
RINGTROST:
DUETROST:
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4 observasjoner av enkeltind. i løpet av året. Sparsom
opptreden er normalt for arten på øya.
1 trakk over øya 08.11.
1 hunn 22.04. 1 imm. 27.-29.09.
1 hann 23.04, og 1 hunn 23.07.
1 ad hann 22.08, 1 imm. hunn 23.08, og 1 1k 22.09.
3 ind. 12.12. Vinterobs. er uvanlig i Østfold.
1 ind. 12.12. Vinterobs. er meget uvanlig i Østfold.
Sen obs.: 1 ind. 28.11.
Vårobs.: 1 ind. 22.-23.04, 1 ind. 16.-17.05, 7 ind. 18.05.
4 obs. i perioden 23.07-20.09.
6 obs. i perioden 29.08-27.09. Største dagsantall: 65 ind.
4 høstobs. Største dagsantall: 11 ind. 29.08.
8 obs. av 1-3 ind. perioden 13.09-14.11.
Sen obs: 3 ind. 12.12.
1 ind. rastet 13.10. Ny art for øya!
Høyeste dagsantall: 5 ind. 13.06.
5 observasjoner i perioden 13.06-15.10.
1 ind. rastet 10.04. Ny art for øya!
5000++ ind. 23.10. 800+ dagen etter.
1 ind. 13.06. Hekking i nærheten?
1 ind. rastet 15.03.
1 ind. 12.05, og 1 ind. 21.05. Uvanlig å se denne arten i
skjærgården.
1 ind. ringmerket 13.10. Øyas 2. funn.
Flere ind. sett i periodene 05.-10.04, og 22.09-13.10.
1 hunn 14.09 og 2 ind. 27.09. Det er få funn av arten på
øya, i tillegg er dette meget sent på året.
3 ind. 23.04, 1 ind. 25.04, og 1 ind. 12.05.
1 ind. ringmerket 31.10. 8. funn på øya.
1 ind. 02.-07.04, og 1 ind. 20.10. Ikke årlig gjest på øya.
6 ind. 07.11.
1 ind. 14.09, 1 ind. 22.09, og 1 ind. 29.09.
1-2 syngende ind. i perioden 12.05-06.06.
1 2k hann 22.-23.04.
Høyeste dagsantall: 26 ind. 23.04.
3 observasjoner i april, og 1 i oktober.
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RØRSANGER:
GRESSHOPPESANGER:
GULSANGER:
SKJÆRE:
KORNKRÅKE:
GRÅSPURV:
PILFINK:
STILLITS:
SNØSPURV:
HORTULAN:

Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1998

1 ind. 12.09, og 1 ind. 06.10.
1 ind. 30.04. 3. funn på øya.
1 ind. 11.05. Opptrer meget sparsomt på Akerøya.
1 ind. rastet i 10 minutter 07.10. Det er sjelden
arten føler behov for å fly over vann.
1 2k ind. 23.04.
1 ind. 10.-11.08. En av årets største overraskelser. Meget
sjelden arten viser seg i avsidesliggende øysamfunn.
1 ind. 01.05. Forekommer så og si årlig, men fortsatt
sjeldent.
1 ind. 07.11. Sjelden gjest, ikke årlig.
Høyeste dagsantall: 40 ind. 14.11.
1 1k ind. 22.08.

I 1998 ble det ringmerket 1631 fugler av 48 arter, 422 ind. på våren, og 1209 ind. på høsten.
De eneste artene som overskred 100 merkede i 1998 var:
Fuglekonge, 459 ind.
Rødstrupe, 344 ind.
Løvsanger, 212 ind.
Spurveugle var ny merkeart for stasjonen. Dvergspetten var den 5. merkede på øya, og nattergalen
likeså.
Av andre interessante merkearter kan 2 spurvehauk, 2 myrsnipe, 1 enkeltbekkasin, 2 vendehals og 3
varslere nevnes.
24 merkede trekrypere bør også nevnes, siden dette er et ganske høyt antall.
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Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1999
BJØRN FROSTAD

Bemanning
Stasjonen var bemannet til sammen 110 dager i
perioden 20.03-09.12. Disse fordelt med 48 dager i 1. halvår, og 62 dager i 2. halvår.
Fordelingen er som følger:
Mars: 6 dager, april: 15 dager, mai: 23 dager,
juni: 4 dager, juli: 2 dager, august: 13 dager, september: 19 dager, oktober: 22 dager, november: 5
dager og desember: 1 dag.
Besøk
Følgende 19 personer besøkte stasjonen. (Antall
besøksdager i parentes):
Magne Pettersen (65), Jan Rune Asbjørnsen (47),
Christer Jakobsen (40), Lasse Patrick Simensen
(37), Bjørn Frostad (24), Stein Engebretsen (22),
Tommy Andersen (22), Tommy Sand (17), Knut
Erik Vedahl (15), Harald Mørken (11), Sidsel
Iversby (5), Tore Hoel (3), Evy Hoel (3), Gry Hoel
(3), Thomas S. Berg (3), Risto Skjelsnes (3),
Sebastian Ludvigsen (3), Terje Elåsen (2) og
Marianne Karlsen (2).
Stasjonen takker alle for innsatsen.
Ornitologiske begivenheter
Det ble i løpet av året observert 176 arter på, og i
farvannet rundt øya. Dette er én art mer enn den
gamle årsrekorden fra 1986.
Svartglente var den eneste nye arten for øya. Dog
ble det observert mange andre spennende arter.
Islom, havlire, toppskarv, snadderand og havørn
stilte alle med ett funn av hver. Hele 7 hvitkinngjess rastet på øya en dag i mai. Lerkefalk ble
loggført tre ganger, mens vandrefalk ble notert
på fem datoer, representert av fire individer.
På vaderfronten er dverglo og temmincksnipe,
begge med to noteringer, årets mest interessante.

I tillegg er 17 sandløpere på en dag vel verd å
nevne. Dobbeltbekkasin ble observert for første
gang på fem år. Både polarjo og fjelljo tok turen
innom øya. Polarmåke kunne endelig noteres
igjen etter mange års fravær. 1 lunde trakk forbi
sørodden i mai.
1 dvergspett hunn ble ringmerket.
Blant spurvefuglene ble det ingen “bomber”, og
fjellerke og hauksanger forble det nærmeste man
kommer sjeldenheter dette året.
Grålire, bergand, storjo, trelerke, hortulan og
rosenfink var dypt savnet på artslisten.
Disse artene er så godt som årlig observert på
øya, og det kan med stor sikkerhet sies at alle er
innom øya med flere individer hvert år.
Ellers er også dvergmåke og splitterne arter som
bør gå an å få notert årlig i stasjonens logg.

Rune “Thrash” Asbjørnsen med nattravn hunn
23.08.1999.
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Interessante observasjoner på A.O.S. 1999
SMÅLOM:
Største dagsantall: 44 ind. 23.05.
STORLOM:
Største dagsantall: 7 ind. 12.06.
ISLOM:
1 2k/3k ind. trakk forbi 26.05.
GRÅSTRUPEDYKKER:
6 observasjoner. Som regel ligger antall obs. per år på 2-3.
TOPPDYKKER:
5 observasjoner. Største dagsantall: 4 ind.
HORNDYKKER:
1 ind. 21.05, 1 ind. 26.08.
HAVLIRE:
2 ind. 23.05.
HAVSULE:
Største dagsantall: 21 ind. 02.09.
HAVHEST:
Største dagsantall: 12 ind. 23.05.
TOPPSKARV:
1 ind. 10.09.
GRÅHEGRE:
Største dagsantall: 21 ind. 26.09.
SANGSVANE:
Observert 27.03, 03.11, 06.11 og 11.11. Uvanlig mange
observasjoner av denne sjeldne gjest.
SÆDGÅS:
1 ind. 06.-07.11.
KORTNEBBGÅS:
4 observasjoner. Største dagsantall: 28 ind. 20.04.
RINGGÅS:
4 ind. 17.05, og 2 ind. 22.05.
HVITKINNGÅS:
7 ind. 01.05, og 1 ind. 14.05..
BRUNNAKKE:
Største dagsantall: 19 ind. 24.04. 1 ind. 11.11.
SNADDERAND:
Et par rastet 25.04.
STJERTAND:
1-2 par observert 24.04, 08.05, 17.05, 21.05 og 11.09.
SKJEAND:
1 hann 20.05 og et par 07.08. Liten, men årlig forekomst
på øya er normalt.
KNEKKAND:
1 par 10.04, og 1 hann 26.04. Arten er langt i fra årlig.
Dette er det 17. funnet.
LAKSAND:
6 observasjoner, alle av enkeltindivider. Dette er i
overkant av årlig forekomst.
VEPSEVÅK:
1 ind. 27.05, 3 ind. 12.09 og 1 ind. 14.09. Det kan gå
mange år mellom observasjoner av denne arten.
HAVØRN:
1 ind. trakk over øya 11.11. 4. funn på øya.
SVARTGLENTE:
1 ind. trakk over øya 16.05. Ny art for øya.
SIVHAUK:
1 ad. hunn 07.08, og 1 1k ind. 12.-16.08.
MYRHAUK:
Til sammen 5 ind. ble observert i april, mai og sept.
SPURVEHAUK:
Observert hyppig. 25 ind. trakk den 28.03.
HØNSEHAUK:
5 observasjoner, alle enkeltindivider.
MUSVÅK:
13 observasjonsdager. Største dagsantall 40 ind. 28.03.
FJELLVÅK:
Eneste obs. var to trekkende ind. 04.04.
FISKEØRN:
Enkeltind. 03.04, 19.05, 14.09 og 18.09. 2 ind. 12.09.
Sjelden trekkgjest over øya.
LERKEFALK:
Til sammen 3 ind. henholdsvis 10.08, 22.08 og 14.09.
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VANDREFALK:
DVERGLO:
TUNDRALO:

1 ind. 28.03, og 4 obs. av 3 ind. i september.
1 ind. 08.05, og 1 ind. 05.09. 12. og 13. funn av arten.
3 ind. 21.05. En del obs. på høsten. Sist sett 11.11.
Vårobs. er uvanlig i fylket, og november er sent.
POLARSNIPE:
2 ind. 26.-28.05. Største dagsantall: 24 ind. 02.09.
Vårobs. er sjeldent i fylket.
DVERGSNIPE:
6 observasjonsdager på høsten. Største dagsantall: 9 ind.
TEMMINCKSNIPE:
1 ind. 20.08, og 1 ind. 05.09. Arten er langt i fra sett her årlig.
TUNDRASNIPE:
4 observasjonsdager i august og september.
SANDLØPER:
8 observasjoner 26.08-12.09. Største dagsantall: 17 ind.
FJÆREPLYTT:
6 ind. 27.03, 2 ind. 06.11 og 8 ind. 09.12.
MYRSNIPE:
Største dagsantall: 40 ind. 15.09. Sist sett 03.11..
KVARTBEKKASIN:
Kun 1 ind. 16.-18.10. Vanligvis blir arten observert en håndfull
ganger i løpet av høsten.
DOBBELTBEKKASIN:
1 ind. skremt opp i myra 16.08.
SOTSNIPE:
1 ind. 21.05, 5 ind. 12.06. Arten opptrer sjeldent på øya, og da
som regel på våren.
STEINVENDER:
Mulig hekking. Seneste obs.: 1 ind. 09.12.
POLARJO:
1 ind. trakk NV 01.05.
TYVJO:
1-3 ind. observert flere ganger 01.05-01.06.
FJELLJO:
1 1k ind. rastet ved festningen 09.09.
POLARMÅKE:
1 2k/3k 01.05, og 1 3k 02.05. Begge direkte trekkende.
POLAR-/GRØNLANDSMÅKE: 1 ind. kom med en fiskebåt 29.03.
MAKRELLTERNE:
Siste ind. observert 04.10.
LOMVI:
135 ind. trakk forbi 03.11.
LUNDE:
1 ind. trakk forbi 23.05.
SKOGDUE:
1 ind. 31.03, og 23 ind. 15.10. Arten er ikke årlig på øya.
TYRKERDUE:
1 ind. 28.05.
PELEUGLE:
3 ind. ringmerket på høsten. 1 kontroll av fremmed ring.
HORNUGLE:
1 ind. 10.04. Flere obs. på høsten, av minst to fugler.
JORDUGLE:
1 ind. 19.05, 2 ind. 18.09 og 1 ind. 25.-26.09.
NATTRAVN:
1 hunn 31.05, 1 hann 22.08, og 1 hunn ringmerket 23.08.
TÅRNSEILER:
600+ trakk 17.08.
VENDEHALS:
1 ind. 16.05.
DVERGSPETT:
1 hunn ble merket 16.10, og holdt seg til 18.10.
FJELLERKE:
1 trakk 02.05.
HEIPIPLERKE:
1000 ind. 12.09.
LAPPIPLERKE:
1 ind. 26.04, 1 ind. 11.09, og 2 ind. 12.09.
NATTERGAL:
1 ind. ringmerket 19.05.
SVARTRØDSTJERT
1 ind. 28.03, 1 ind. 17.05, og 1 ind. 05.09.
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RINGTROST:
DUETROST:
SIVSANGER:
RØRSANGER:
GULSANGER:
MUNK:
HAGESANGER:
HAUKSANGER:
BØKSANGER:
GRANSANGER:
STJERTMEIS:
KAIE:

KORNKRÅKE:
PILFINK:
SILLITS:
BERGIRISK:
GRANKORSNEBB:
LAPPSPURV:

Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1999

Høyeste dagsantall: 8 ind. 23.04.
1 ind. 30.03, 1 ind. 20.10, og 1 ind. 24.10. De fleste funn på øya
er av enslige trekkere. Arten er såvidt årlig.
1 ind. sang 21.05. Dette er det 15. funnet på øya.
4 ind., hvorav 1 ringmerket 20.05.
4 observasjoner i mai. 2 ringmerket.
Seneste obs. 2 ind. 07.11.
Høyeste dagsantall: 15 ind. 11.09.
1 ind. 18.09. Denne sjeldne gjesten er ikke observert på Akerøya
siden 1992.
1 ind. 16.08. Noen få ind. årlig er normal forekomst for denne
arten.
1 sent ind. 07.11.
Småflokker i perioden 16.-24.10. 20 ind. den 16.10.
70 ind. trakk over 10.10. Enkelt år kan flokker av denne
størrelsen observeres trekkende ved kysten. Ellers forekommer
arten sjeldent så langt ute.
4 ind. 04.04, og 1 ind. 16.10.
4 ind. 09.10, og 2 ind. 10.10.
2 observasjoner på våren, og 4 på høsten. Alle av 1-2 ind.
Høyeste dagsantall: 40 ind. 25.10.
10 observasjoner. Høyeste dagsantall: 27 ind. 18.10. Inntil dette
året var det 16 funn av arten på øya.
10 observasjoner. 15 ind. 11. og 12.09.

2260 individer av 53 forskjellige arter ble ringmerket i 1999.
Ingen nye, men dog flere interessante merkearter dette året.
Følgende arter ble merket med over 100 ind. i 1999: Løvsanger, 454 ind. Fuglekonge, 327 ind.
Rødstrupe, 321 ind. Svarttrost, 141 ind. Munk, 132 ind.
I tillegg til munk, kan dompap med sine 37 ind. og blåmeis med 82 merkede ind. nevnes for uvanlig
høye merketall.
Av spesielt interessante arter ble det merket 2 spurvehauk, 1 dvergfalk, 1 enkeltbekkasin, 3 rugde, 3
perleugle, 1 nattravn, 1 dvergspett, 1 nattergal, 3 ringtrost, 15 stjertmeis og 1 varsler.
For en fullstendig oversikt for disse to årene kan man bestille rapporten “Virksomheten ved Akerøya
Ornitologiske stasjon 1998-99” som kommer ut i rapportserien Østfold-natur i løpet av våren/sommeren.
Denne samt tidligere rapporter kan bestilles av: Geir Hardeng
Fuglevik Platå 19
1673 Kråkerøy
Har du lyst til å besøke stasjonen?
Kontakt Stein Engebretsen på tlf.: 69 32 15 14,
eller Bjørn Frostad på tlf.: 69 31 06 59
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Norsk Hekkefugltaksering - noen resultater fra de fem første årene
MAGNE HUSBY, STEINAR STUEFLOTTEN & PER INGE VÆRNESBRANDEN

Husby, M., Stueflotten, S. & Værnesbranden, P.I. 2000. Norsk hekkefugltaksering - noen
resultater fra de fem første årene. Natur i Østfold 19(1): 110-112.
Norsk Hekkefugltaksering er et NOF-prosjekt som startet i 1995. Det takseres for tiden ca
60 ruter á 20 punkter årlig, noe som omfatter registreringer av ca 15000 par fugler av over
150 ulike fuglearter. Noen titalls av disse artene foreligger nå i store nok antall til at bestandstrender kan beregnes. Vi trenger imidlertid mange flere deltakere – det vil gi større datamengder og øke verdien til prosjektet ytterligere.

Hovedhensikten med prosjektet er å skaffe kunnskaper om fuglearters bestandssituasjon og endringer fra år til år. Effektivt arbeid med å bevare
det biologiske mangfoldet hos fugl krever gode
kunnskaper om artenes økologi og bestandsutvikling. Fuglearters tilbakegang kan indikere dårlig «helsetilstand» i økosystemer, noe som igjen
kan påvirke menneskers helse og livskvalitet. Fuglene virker dermed som et varslingssystem på
om naturen fungerer tilfredsstillende. Fugler er
spesielt godt egnet til overvåking ettersom de representerer et bredt spekter av ulike økologiske
tilpasninger. En artsgruppes tilbakegang kan derved gi informasjon om hva som er galt. Fugler er
vurdert til å være godt egnet til overvåking av de
viktigste trusler mot det biologiske mangfoldet i
mange naturtyper.
Organisering
I hvert fylke er det en koordinator. Vedkommende
skal delta i prosjektet og samtidig være en pådriver
og inspirator ovenfor NOF-medlemmer i arbeidet med å skaffe flere deltakere. Fylkeskoordinator
i Østfold er: Lennart Fløseth, Balaklava 7, 1513
Moss, tlf. 69 27 02 00.
Etter hver feltsesong sender deltakerne skjemaene direkte inn til prosjektansvarlig, og vil automatisk få tilsendt nye skjema sammen med prosjektets årsrapport til neste feltsesong.

peiske land. I stikkordsform nevnes nedenfor
noen viktige punkter. For flere detaljer henvises
det til eget metodehefte som sendes ut til alle
nye deltakere, eller internettadresse: http://
www.uio.no/~csteel/nof
- Takseringene foretas i ruter (= fritt valgt
strekning) á 20 punkter (færre hvis nødvendig). Pass på å få nok avstand mellom
punktene (min. 350 m i åpent terreng).
- Nøyaktig fem minutter med taksering på
hvert punkt.
- Takseringene skal foretas mellom klokka 04
og 09 (10) om morgenen.
- Samme rute og punkter må takseres av
samme person på samme tid hvert år (± 7
dager, ± 30 min) for å benyttes i analysen av
bestandsutvikling.
- Hver rute takseres bare en gang hvert år.
- Enheten i registreringene er antall par (ikke
individ), og de registreres etter beste evne
innenfor og utenfor 50m avstand fra punktet.

Metodikk
Metodikken er svært likt den metodikken som
brukes for tilsvarende prosjekter i andre euro-
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Norsk Hekkefugltaksering

Figur 1. Endringer i populasjonsindeks for gråtrost, rødvingetrost og løvsanger etter 1995.

Figur 2. Bestandsindekser for ulike grupper av
fugler etter 1995.
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Noen poster i skjemaene som skal sendes inn skal
kun fylles ut første år. Det vil derfor bli mindre
papirarbeid allerede andre året. Dagens skjema
er oversiktlige å fylle ut, og papirarbeidet er såpass lettvint at det ikke bør skremme noen fra å
delta.
Fra de 22 rutene taksert både i 1995 og 1996, var
det tre arter som ble registrert i minimum 20 ruter. Årlig indeks etter 1995 er grafisk presentert
i Figur 1, og viser at trosteartene gråtrost og rødvingetrost hadde markerte bestandsøkninger i
perioden 1995-99. Løvsangerbestandene var
meget stabile tom 1997, men viste litt økning i
1998 og svak nedgang igjen i 1999.
Figur 2 presenterer bestandsindekser for ulike
fuglegrupper i forhold til systematisk tilhørighet.
Negative bestandstrender over femårsperioden ble
funnet hos vadere, meisegruppen (meisefamilien
pluss stjertmeis, spettmeis og trekryper) og finkefamilien, men ingen endringer var statistisk signifikante. Positive bestandstrender over femårsperioden ble funnet hos fluesnapperfamilien og
kråkefamilien. Det går fram av figurene at indeksverdiene har variert litt opp og ned fra år til år
hos de fleste grupper, og endringene for artsgruppene presentert her var ikke statistisk signifikante. Erlefamilien og trostefamilien hadde
imidlertid signifikante økninger i bestandene.
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Vi trenger DEG som deltaker!
Dagens deltakere har vært flinke til å støtte opp
om prosjektet, og mange gir også positive tilbakemeldinger til sin opplevelse av feltarbeidet og de
tilbakemeldinger som gis fra prosjektledelsen. Det
trengs imidlertid mange flere deltakere. Kan du
bestemme de fuglene som finnes i ditt nærområde
på utseende og lyd, har vi bruk for ditt bidrag.
Som deltaker vil du få spennende morgentimer i
felt (den beste tiden i døgnet for de fleste arter),
bedre mulighet til å følge bestandsendringer i ditt
nærmiljø, samt at du får tilsendt en årsrapport
om prosjektet med en oppdatert oversikt over
hvordan de norske fuglepopulasjoner endres. Det
vil etter denne feltsesongen også bli trukket ut en
vinner blant deltakerne som sender inn fullstendig utfylt skjema innen tidsfristen 1. september.
Vinnersjansen øker med antall takserte ruter, og
bokpremien (Svensk fugleatlas med bestandstrender og omtaler av endringer i de svenske
fuglebestander) til en verdi av kr 598, er sponset
av Norsk Naturbokhandel. Så meld deg på du
også, enten til din fylkeskoordinator eller direkte
til prosjektleder Magne Husby (7630 Åsen eller
magne.husby@hint.no). De enkelte fylker kan
presenteres med egne indekskurver hvis materialmengdene blir store nok. Egne kurver lages i år
for både Nordland og Nord-Trøndelag, så det bør
være noe å strekke seg etter for flere fylker.
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Kråketing
DAN BENDIXEN

Bendixen, D. 2000. Kråketing. Natur i Østfold 19(1):113-114.
Det er mange myter omkring ”kråketing”. Trolig har fenomenet et fornuftig forklaring uten
at de ofte er vanskelige å forstå. Dan Bendixen presenterer her en opplevelse som kan kobles til fenomenet ”kråketing”.
Dan Bendixen, P.b. 985, 1504 Moss

Innledning
Kråketing er et velkjent fenomen blant folk flest,
og det er opplest og vedtatt at det foregår noe som
ligger i et grenseland mellom det mystiske og det
mytiske. Hva som egentlig skjer når kråkene ”holder ting” vet vi ikke riktig, men noe merkelig er
det. Det vet de aller fleste. Det snakkes om kråketing som det snakkes om rettsvesen og dødsstraff
og lignende i andre land. Hva som er sant, og
hva som er fri diktning er uvisst. Jeg har vel alltid vært en fritenker, og har alltid hatt en innebygget mistro mot det som er allment akseptert,
dersom jeg har registrert noe som har gitt meg
grobunn for tvil. I denne forbindelsen bygger jeg
på en opplevelse fra noen år tilbake.
En vinteropplevelse
”Ettermiddag gikk mot kveld. Jeg hadde nettopp
avsluttet arbeidsdagen og ruslet gjennom et lite
skogsområde i det snøkledde landskapsvernområdet på søndre del av Jeløya. Jeg registrerte
at det var en del kråkefugler i trærne. Det var
ikke så uvanlig for årstiden, det var jo kråketingtid. Og tankene går jo alltid i retning av et av
Alfred Hitchcocks berømte mareritt når det har
begynt så smått å mørkne, og det syder av bevegelser og lyder i trekronene.
Jeg kom ut av skogen og skulle gå noen meter
langs et jorde før jeg ville komme opp på hovedveien. Når jeg går alene holder jeg sansene i helspenn og ingen hendelse skal få foregå uten at
jeg får det med meg. Derfor registrerte jeg umid-

delbart en unormal bevegelse oppe i luften til
venstre for meg. Noe mørkt kom stupende fra
stor høyde og klasket ned på snøkledd mark. Det
gikk et par sekunder, så startet et kråkeleven av
en annen verden. Jeg vasset ut på jordet for å se
hva som hadde skjedd. Det lå en kråke i snøen.
Steindød og med føttene i været. Jeg rørte den
ikke, men foretok en rutinesjekk av liket der det
lå. Det fantes ikke noe ytre tegn på at den hadde
vært utsatt for noe kriminelt. Det var en voksen
fugl, og etter alt å dømme i fin form til tross for
at den var død. Jeg lot den ligge der den lå for å
komme tilbake senere. Jeg regnet det for ganske
sannsynlig at kråkegjengen i tretoppene og i luften over meg ville foreta seg noe, men hva ville
jeg ikke gjette på. Det kunne jo være en gylden
anledning til å kontrollere litt av en gammel myte
i hvert fall.
Jeg vendte tilbake en halvannen time senere.
Og nå hadde det da også skjedd noe. Det kunne
jeg se allerede på avstand. Jeg gikk ut til den
avdøde og kikket på snøen omkring den. Det
hadde landet en kråke noen meter unna. Den
hadde ruslet bort til den døde, og snudd den rundt
slik at den nå sto i snøen med hodet opp. Slik en
kråke skal stå når den er på bakken. Så hadde
hjelperen gått noen meter til, gravet seg ned til
barmark med nebbet og hakket litt i bakken, og
lettet igjen. Kanskje var det den dødes partner
som hadde kommet til unnsetning og prøvet å
hjelpe. Men kråka er vel såpass intelligent at den
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forstod at håpet var ute. Det var bare spor etter
den ene kråka i snøen rundt den avdøde, og de
sporene talte jo sitt klare språk. Kanskje var det
mer en siste gest til en tapt livsledsager, men det
blir jo bare spekulasjoner.”
Epilog
Samlet sett var det en ganske sterk opplevelse,
og jeg syntes jeg kunne ane noe i hendelsen som
vi vanligvis går glipp av når vi refererer til de
aksepterte mytene vi har lett for å spinne rundt
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våre venner i dyreriket. Folk som ser på fugler
og dyr som rent mekaniske innretninger har ikke
noen mulighet til å tolke sine opplevelser i naturen. Vi som er oppriktig interessert i selve Livet
omkring oss, får ofte våre muligheter til å trenge
inn bak mytene. Kanskje er ikke vår forståelse
alltid et fasitsvar, men vi har i hvert fall muligheter til rikere naturopplevelser enn de fleste andre. Slik sett er vi som har en levende interesse
for fuglelivet svært privilegerte.
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Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 1999
Styret har bestått av:
Bjørn Petter Løfall (leder)
Jan Ingar Iversen Båtvik (nestleder)
Svein Åstrøm (sekretær)
Hermod Karlsen (kasserer)
Ole Petter Skallebakke (styremedlem)
Gøran Granath (styremedlem)
Revisor: Tor Sørli
Valgkomite: Øivind Lågbu, Ola Wergeland Krog
Foreningen har hatt 2 styremøter og behandlet 10 saker.
ØBF har hatt 6 ekskursjoner i året som gikk + en slåttetreff arrangert av vertsskapet på Bøensætre:
- Herføl, Hvaler lørdag 22. mai. Leder: Gunnar Engan. 12 deltagere.
- Kollen, Rygge onsdag 9. juni. Leder: J. Ingar I. Båtvik. 15 deltagere.
- Moen og Tostlund i Aremark lørdag 19. juni. Ledere: Bjørn Petter Løfall og Hermod Karlsen.
5 deltagere.
- Sletner, Eidsberg onsdag 11. august. Leder: Bjørn Petter Løfall. 7 deltagere.
- Vidnes, Skiptvet lørdag 21. august. Leder: Bjørn Petter Løfall. 6 deltagere.
- Tyrihjellen, Trøgstad lørdag 4. september. Leder: Bjørn Petter Løfall. 5 deltagere.
I 1999 har vi også mottatt støtte til Fylkesfloraprosjektet, slik at vi har nesten nok midler til å finansiere en sivilarbeider (39.500,- samt et tilsagn på 20.000,-). To har meldt sin interesse. Imidlertid er
det nå blitt kø i avviklingen av sivilarbeidere grunnet avkorting til formålet i statsbudsjettet. Det vil
derfor ta noe tid før vi evt. får igangsatt en sivilarbeider (tidligst i august 2000). J. Ingar I. Båtvik,
Gøran Granath og Bjørn Petter Løfall har dataregistrert herbariebelegg fra Østfold belagt i Vitenskapsmuseet, Trondheim sendt Botanisk museum, Oslo. Videre har medlemmene samlet anslagsvis 600
karplantebelegg (noe lavere enn 1998). Hovedandelen av innsamlingene er fra Indre Østfold som er
dårligst dokumentert. Det ble samlet ca. 1200 lavbelegg og skrevet ca. 150 krysslister for makrolav.
Spesielt interessante funn var: Levermosen svanemat ny for Eidsberg, samt en ny lokalitet i Marker.
Sveipfellmose er funnet i Eidsberg. Ny lokalitet av bittergrønn i Borge og skjoldblad i Halden (tidligere antatt utryddet i Østfold), ruderatforekomst av klåved ny for Østfold i Trøgstad, samt gjenfunn
av bergrublom på Asmaløy, Hvaler. Det ble samlet 4 nye makrolav i Østfold: Spisslav, kalkbeger,
falsk snømållav og frynseskjold. Av soppfunn nevnes rosenkjuke fra Hobøl, ny for Østfold.
To av foreningens medlemmer var engasjert av Statens veivesen for å kartlegge veikantvegetasjonen.
Alle veikanter langs riks- og fylkesveier ble kartlagt. Prosjektet avsluttes i 2000.
Østfold Botaniske Forening har 30 A-, 48 B- og 6 C-medlemmer, samt ett livsvarig og ett æresmeldem. Medlemstallet er dalende, særlig B-medlemmer. Økonomien er OK.
Bjørn Petter Løfall
Leder
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Aase, G.R.O. & Olsen, T.J. Østfolds glassvinger (Lepidoptera). Natur i Østfold 19(1):116120.
Glassvinger er rasktflygende, vepselignende sommerfugler som det foreligger få opplysninger om i Østfold. I 1999 ble sotglassvinge funnet ny for Østfold på Råkil, Sarpsborg, den
tiende Østfold-arten av 13 i Norge. Sotglassvinge og epleglassvinge er rødlistet som sjeldne
(R) i Norge.
Gro Reiersen O. Aase & Thor Jan Olsen, P.B. 1062 Valaskjold, 1705 Sarpsborg, e-post:
thor-jan.olsen@norges.bank.no

Innledning
En av våre mer ukjente sommerfuglfamilier er
glassvingene (Sesiidae). I Europa er det kjent 109
arter glassvinger (Lastuvka & Lastuvka 1995, De
Freina 1997). Av de 13 norske artene er 10 funnet i Østfold. Som voksne (imago) er de dagflygende solelskende. Larven lever i trær eller på
urter. Deres utbredelse og økologi er dårlig kjent
sammenlignet med mange andre stor-sommerfugler.
Etterligner veps
Glassvingene blir avvist av naturens jegere på jakt
etter velsmakende insekter, fordi mange av dem
ligner veps. Fenomenet kalles gjerne mimicry, det
vil si at artene etterligner andre arter for å beskytte seg. Et vanlig fenomen innen mimicry er
at arter som smaker vondt gjerne har sterke farger. Lignende arter vil da kunne bli tatt for å være
uspiselige, selv om de skulle være velsmakende
nok. Andre igjen, som glassvingene, ligner dyr
som stikker, og blir unngått av den grunn.
De ser ut som veps, fordi kroppen ofte er svart
med gule tverrstriper, vingene holdes bakover
skrått ut fra kroppen. Dessuten er vingene delvis
glassklare. Vanligvis har sommerfuglenes vinger
skjell som danner de mange vakre farger og mønstre som er typisk for denne ordenen. Men hos
glassvingene faller de fleste skjellene av ved første flyturen, og resten danner karakteristiske kantlinjer og flekker.

Lettest å finne som larve
På grunn av deres anonyme tilværelse som
voksne har man måttet lete etter larvene for å
kunne konstatere artene. Larvene lever i stammen på trær eller urter, og man må se spesielt
etter utvendige spor, som for eksempel hevelser
på stammen, gnagespon og lignende. Larvene er
gjerne gulhvite med svart hode, kan minne om
larvene av spøkelsessvermere og andre larver som
lever et skjult liv. Puppene er også langstrakte
og har mange bevegelige deler.
Østfoldartene
Som nevnt er det funnet 10 arter i Østfold. Ingen
av glassvingene har offisielle norske navn (publisert), men det foreligger utkast fra Navnekomiteen i Norsk Entomologisk Forening (Leif
Aarvik pers. medd.). Den korte omtalen av de
enkelte artene er etter Fibinger & Kristensen
(1974). Funn som ikke er hentet fra litteratur
(Tangen 1999) er fra Leparb-databasen (Leif
Aarvik pers. medd.).
Bringebærglassvinge
Bringebærglassvinge Pennisetia hylaeiformis
(Laspeyres, 1801) er en av våre vanligere arter. I
eldre bringebærkratt kan den finnes i større antall. Larvene kan vi finne i nedre stammedeler
eller i eldre røtter. Forvingene er smale og nokså
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mørke. Bakkroppen har 3-6 gule tverrstriper. Det
klare feltet i vingespissene har bare to gjennomgående årer (fig. 1). Forvingens lengde (heretter
betegnet FV) er 9-14 mm. Funn: Hvaler, SpjærøyKjelvika, PL080490 (WGS84), 6.VIII.1981 Sven
Mo Johansen (Tangen 1999). Sarpsborg, TuneRåkil PL196750 (WGS84), 24.VII.1989 Thor Jan
Olsen (Tangen 1999). Hvaler, Asmaløya-Huser,
PL109482 (WGS84), 28.VII.1990 Harald Hjelde
(Tangen 1999). Moss (usikker stedsangivelse),
NL940890 (WGS84), 28. VII.1916, Emil Barca
(Tangen 1999).
Stor ospeglassvinge
Stor ospeglassvinge Sesia apiformis (Clerck,
1759) er relativt vanlig. Larven lever i de nedre
deler av stammen av eldre osper og seljer. –
Sommerfuglens vinger er bredere og mer
gjennomskinnelige enn hos forrige art. Hvert
bakkroppsledd har mer eller mindre gult i det
mørke. Kroppen ganske kraftig bygget (fig. 2).
FV er 15-21 mm. Funn: Hvaler, Gravningen,
20.VII.1944, H.E. Tambs-Lyche. Rygge, Sildebauen, 12.VII.1980, L. Aarvik. Fredrikstad, Fredrikstad, VII.1977, F.E. Klausen. Sarpsborg, Varteig, VII.1917 E. Barca.
Sotglassvinge
Sotglassvinge Paranthrene tabaniformis
(Rottemburg, 1775) er rødlisteart som sjelden (R)
ble funnet for første gang i Østfold i 1999, da to
eksemplarer dukket opp ved Råkil i Sarpsborg.
Forfatterne fant to dyr i en overbygd veranda etter å ha prøvd ut duftlokking. Larven lever i ”galler” på grener eller nederst på stammer av gamle
osper. Karakteristisk trekk ved det voksne dyret
er de mørke forvingene som ingen av de andre
artene har. Blåsvart bakkropp med 3-4 gule tverrstriper (fig. 3). FV er 11-14 mm. Funn: Sarpsborg, Råkil, 26.VII.1999, Thor Jan Olsen & Gro
Reiersen O. Aase.
Stor bjørkeglassvinge
Hos stor bjørkeglassvinge Synanthedon
scoliaeformis (Borkhausen, 1789) lever larven
mellom barken og veden på gamle bjørkestammer. Den voksne kjennes lett på den rød-
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orange bakkroppsspissen (fig. 4). FV er 12-16
mm. Funn: Sarpsborg, Tune-Råkil PL196750
(WGS84), 10.VI.1992, Thor Jan Olsen (Tangen
1999). Råde, Åven NL994764 (WGS84),
3.VII.1997, Rune Christensen (Tangen 1999).
Oreglassvinge
Larven av oreglassvinge Synanthedon
spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775) finnes mest i or, men også i bjørk. Den går i stammen, men er også funnet i stubber. Den voksne
har en gul tverrstripe på bakkroppen, gule langsgående striper på brystdelen, og gule ”føtter” (fig.
5). FV er 12-15 mm. Funn: Halden, 27.VI.1888
W.M. Schøyen. Sarpsborg, 4.VII.1876, J.P.B.
Grimsgaard.
Liten bjørkeglassvinge
Larven av liten bjørkeglassvinge Synanthedon
culiciformis (Linnaeus, 1758) lever i veden, eller mellom barken og veden, i bjørk og av og til
or. Sommerfulgen har et rødt bånd på bakkroppen, og det er rødt ved forvingenes feste (fig. 6).
FV er 9-12 mm. Funn: Hvaler, Asmaløya-Huser
PL109482 (WGS84), Sommerhalvåret 1980/90tallet, Leif Aarvik (Tangen 1999).
Liten seljeglassvinge
Larven av liten seljeglassvinge Synanthedon
formicaeformis (Esper, 1783) lever i stammen på
krypvier og selje, og kan avsløre seg ved at gnagespon skyves ut av borehullet. Den voksne har tydelig røde flekker i vingespissene, og på hver side
av bakkroppens spiss er det en hvit flekk (fig. 7).
FV er 7-11 mm. Funn: Rygge, Sildebauen,
17.VII.1999, L. Aarvik.
Epleglassvinge
Epleglassvinge Synanthedon myopaeformis
(Borkhausen, 1789) er rødlistet som sjelden (R) i
Norge (Direktoratet for Naturforvaltning 1999).
Den er funnet i Sildebauen i Rygge (Leif Aarvik),
og ved Råkil i Sarpsborg. Larven er funnet i
mange forskjellige frukttrær, rogn og pil. Sommerfuglen kan minne om en liten form av liten
bjørkeglassvinge, men har ikke noe rødt ved
vingeroten (fig. 8). FV er 8-9 mm. Funn: Rygge,
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Sildebogen NL968770 (WGS84), 4.VII.1994,
Leif Aarvik, (Tangen 1999). Sarpsborg (usikker
stedsangivelse)
PL200730
(WGS84),
13.VII.1879, Jens Peter Børhildus Grimsgaard
(Tangen 1999).
Ripsglassvinge
Larven av ripsglassvinge Synanthedon
tipuliformis (Clerck, 1759) lever i gamle stammer av rips og lignende busker. Hos sommerfuglen er de røde flekkene på vingespissene store.
Hannen har fire tverrbånd på bakkroppen, hunnen har tre (fig. 9). FV er 7-9 mm. Funn: Sarpsborg, 3.VII.1871, J.P.B. Grimsgaard.
Engglassvinge
Larven av engglassvinge Bembecia
ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
lever i røttene av forskjellige urter som rundskolm, tiriltunge osv. Vingespissmerkene er litt
utflytende orange.Vanligvis mange gule tverrbånd
på bakkroppen (fig. 10). FV er 7-10 mm. Funn:
Moss, Jeløya (usikker stedsangivelse) NL900900
(WGS84), 6.VII.1991, Sigurd Andreas Bakke
(Tangen 1999). Rygge, Sildebogen NL968770
(WGS84), 4.VII.1980, Leif Aarvik (Tangen
1999). Sarpsborg, Tune-Vister PL151741
(WGS84), 15.VIII.1998, Thor Jan Olsen (Tangen 1999). Halden, Enningdalen-Kirkebøen
PL452324 (WGS84), 6.VIII.1998, Thor Jan Olsen (Tangen 1999).
Få funn
Til tross for at bare to av artene er rødlistet, har
vi få funn av de fleste artene. Flere arter er funnet i de fleste av Sør-Norges fylker, 4-5 er også
funnet i Nord-Norge. Men det er stort sett spredte
funn. Den sjeldne sotglassvingen er funnet i 8
fylker, men ble funnet for første gang i Østfold i
1999. Den enda sjeldnere epleglassvingen er hittil bare funnet i Akerhus og Østfold, svært få funn.
Det er all grunn til å tro at alle glassvingene
er langt mer utbredt enn funnoversikten gir inntrykk av. Det er derfor viktig at alle funn av glassvinger blir rapportert i fremtiden.
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Potensielle Østfoldarter
Det er kanskje mulig å finne en eller to arter til
fylket. Den ene er vepseglassvingen Sesia
melanocephala (Dalman, 1816) som er funnet i
Akershus. De to siste kjente norske artene er stor
seljeglassvinge Sesia bembeciformis (Hübner,
1819) som er funnet kun i Sør-Trøndelag og er
rødlistet som sårbar (V) (Direktoratet for Naturforvaltning 1999), og fjellglassvinge Synanthedon
polaris (Staudinger, 1877), som lever stort sett
på polarvier. Det er lite trolig at disse finnes i
Østfold.
Muligens kan Aegeria vespiformis (Linnaeus,
1761) som er kjent fra Sverige finnes her. Den
lever spredt i Norden, spesielt på eik, men også
på andre edelløvtrær.
Takk
Leif Aarvik, Ås og Per Tangen, Askim takkes for
opplysninger om registreringer, utbredelse og
annen informasjon om fylkets glassvinger.
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Fig. 1. Bringebærglassvinge Pennisetia
hylaeiformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). Forvingens
lengde (heretter kalt FV) er 9-14 mm.

Fig. 4. Stor bjørkeglassvinge Synanthedon
scoliaeformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). FV 12-16 mm.

Fig. 2. Stor ospeglassvinge Sesia apiformis
tegnet av Roland Johansson i Fibinger &
Kristensen (1974). FV 15-21 mm.

Fig. 5. Oreglassvinge Synanthedon
spheciformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). FV 12-15 mm.

Fig. 3. Sotglassvinge Paranthrene tabaniformis
tegnet av Roland Johansson i Fibinger &
Kristensen (1974). FV 11-14 mm.

Fig. 6. Liten bjørkeglassvinge Synanthedon
culiciformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). FV 9-12 mm.
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Fig. 7. Liten seljeglassvinge Synanthedon
formicaeformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). FV 7-11 mm.

Fig. 9. Ripsglassvinge Synanthedon
tipuliformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). FV 7-9 mm.

Fig. 8. Epleglassvinge Synanthedon
myopaeformis tegnet av Roland Johansson i
Fibinger & Kristensen (1974). FV 8-9 mm.

Fig. 10. Engglassvinge Bembecia
ichneumoniformis tegnet av Roland Johansson
i Fibinger & Kristensen (1974). FV 7-10 mm.
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Til forfattere
Manuskript
Artikler bør skrives på norsk, og manuskript bør
helst leveres på diskett eller pr. e-post. Redaksjonen bruker Word for Windows, men kan motta
de fleste tekstbehandlerformater. Angi da hvilket
program som er benyttet, og vedlegg alltid en utskrift av artikkelen.
Skriv inn teksten i enkleste form, uten bearbeiding som justering av marger, tabulatorsteg,
gjentatte ordmellomrom etc. Spesielle stiltyper
(fet skrift, kursiv, STORE BOKSTAVER) bør
imidlertid skrives inn direkte i manuskriptet, men
kun på ord inne i vanlig tekst, og ikke på overskrifter ol.
Har du ikke tilgang på en PC er det greit å
sende inn manus på papir. Bruk da helst en skrivemaskin, slik at vi kan lese inn teksten optisk.
Sammendrag
Det er ønskelig med et meget kort sammendrag
av artikkelen, slik at denne kan settes foran artikkelen. Sammendraget bør være på maksimalt
150 ord. Sett også opp forfatterens navn, adresse,
telefonnr. og e-postadresse. Dette gjør du bare om
du ønsker at disse opplysningene skal presenteres i tidsskriftet.
Overskrifter
Del helst opp stoffet med små-overskrifter. Dette
gjør stoffet luftigere, og lettere å lese.
Navneregler
Norsk navn bør benyttes først, der slike finnes.
Det vitenskapelige navnet settes etter det norske,
men det er nok at dette gjøres første gang arten
nevnes. Autor angis bare der det kan være tvil
om arten. Brukes faguttrykk i teksten som ikke er
allment kjent, bør disse forklares.
Figurer og tabeller
Send helst med en eller flere illustrasjoner til artikkelen, husk også å påføre opphavsmann. Bilder/figurer sendes inn som papirkopier, eller på
diskett/e-post. Til tabeller brukes tabellfunksjon
i tekstbehandler eller regneark. Tabeller må ikke
lages med tabulator eller ordmellomrom.

Innsendte figurer, tabeller og illustrasjoner skal
også leveres som papirutskrifter. De bør imidlertid ikke være større enn A4.
Litteraturhenvisninger
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”Wilse 1779”). Om det er nødvendig med en sidehenvisning skrives denne slik; ”Wilse 1779:
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dette til ”Wilse m.fl. 1779”.
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