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Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus påtruffet i Østfold
MAGNE PETTERSEN OG PATRICK SIMENSEN

Pettersen, M. & Simensen, P. 2002. Hvitvingesvartterne Chliodonias leucopterus påtruffet i
Østfold. Natur i Østfold 21(1/2): 3-6.
Klokken 16.00 12.09.1995 ble Hvitvingesvartterne for første gang påtruffet i Østfold. En
ungfugl ble observert ved Øra naturreservat. Dette er det 17. funnet av arten i Norge.
Magne Pettersen, Lyarkollveien 7, 1634 Gamle Fredrikstad, e-post magne.pettersen@c2i.net
Patrick Simensen, Lillegård 26, 1618 Fredrikstad, e-post: patrick_simensen @hotmail.com

Ettermiddagen 12.09.1995 var Lasse Patrick
Simensen (LPS), Tommy Andre Andersen (TAA)
som vanlig i Øraområdet for å registrere fuglenes
aktivitet. Tommy Sand (TS) hadde også slått følge
denne dagen. Det lå an til å bli en perfekt Øra kveld!
Lite vind, overskyet himmel og god sikt. Rundt
klokken 16.00 oppdages en terne som sitter i en litt
lei positur på steinmoloen øst for ytre del av
kanalen. Fuglen ser stor ut og splitterne, som er en
stor raritet i området med kun et tidligere funn, blir
vurdert. Når hard pressing uten å få navnsatt arten
ikke fører frem blir det bestemt at det må fremskaffes
en båt. Raskt! TAA påstår at den ulåste jolla med
4hk i båthavna tilhører hans onkel. LPS og TS blir
stående tvilende på brygga. TAA løsner
fortøyningene og startet opp. Tvilen skyves som
vanlig til side av skåderfornuftet og gutta er på
vei. Med full gass ”fosser” de utover. Aldri har en
båt gått saktere igjennom kanalen! Ekstreme
tidsbesparende tiltak blir vurdert, bl.a. prøves
vanntemperaturen mot håndflaten, men fornuften
tar overhånd. Etter hva som føles som en evighet
runder jolla rundt enden av kanalen og de oppdager
til sin store skuffelse at fuglen er forsvunnet. Den
tunge tilbaketuren har akkurat begynt da LPS
oppdager ei lita sumpterne som kommer flygende
nedover elva med retning moloen. Fuglen flyr rundt
båten og setter seg 6-7 meter unna! Fuglen blir
raskt bestemt til 1K hvitvingesvartterne, og det er
like før TAA spretter bunnpluggen i mangel på
noe annet. Christer Jacobsen befinner seg ved

kanalen og oppdager 3 halvgale karer i en jolle.
Etter å ha identifisert folka, skjønner han rask, utfra
oppførsel, at her er det alvor. All fugl i nærheten
av båten fingranskes og han finner raskt terna.
Bjørn Frostad og Daniel Faye Lund blir senere
kontaktet og får se fuglen som holder seg i området
til kvelden. Den ble da sett flygende utover i
området for deretter ikke å bli gjenfunnet.
Forekomst i Norge
Hvitvingesvartterna fra Øra er
godkjent som Østfolds 1 ind. og
det 17 funnet i Norge
(Jensen & Mjøs
1998).

Fig. 1 Fylkesfordeling av samtlige
norske funn av hvitvingesvartterner i Norge
t.o.m. 2000. Arten er notert i 13 av 19 fylker, med
andre ord en jevn fordeling
av funn, men som vanlig
med en viss overvekt i Rogaland og Vest-Agder.
Verdt å merke at 5 funn foreligger totalt fra Finnmark og
Nordland, og 2 funn i Oppland så arten kan
dukke opp ”hvor som helst”.
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Pr. 1.1.2001 foreligger det 25 funn av 26 ind. i Norge
(Mjøs & Solbakken 2001). Samtlige funn, bortsett
fra 2 ind. ved Fautøya (står ref. til som Fantøya),
Nordre Øyeren, Akershus 03.06.1984 (Bentz 1986),
utgjørs av enkeltindivider. Det kan nevnes at en
observasjon av en ubestemt sumpterne foreligger
fra Gjølsjøen, Marker 08.06.1987 (Viker 1998).
Den beste tiden å se hvitvingesvartterne i Norge
vises i fig. x?. Av de 26 fuglene som er notert i
Norge pr. 1.12.2000 har 23 ind. Vært i adult drakt,
1ind. subad, 1 2K og 1 ind. (Ørafuglen) i juvenil
drakt. April-funnet utgjøres av tidligere nevnte
funn fra Smøla 30.04.1987.

medio mai 1987. 17-19 par gikk til hekking, men
ingen unger kom på vingene. Ingen fugler fra denne
utrolige opptreden ble notert i Norge.
Hvordan skille hvitvingesvartterne og svartterne
Hvitvingesvartterner er, som svartterner
Chliodonias niger, knyttet til grunne sesongfylte
myrer og våtmarker, vegetasjonsrike sjøer med
partier av lav, delvis flytende vegetasjon. Under
næringssøk ligner Chlidonias-ternene store
sakteflygende svaler der de flyr frem over
vannoverflaten.
I størrelse er hvitvingesvartterne som en liten
svartterne, men gir inntrykk av å være mer kompakt,
bl.a. pga. kortere nebb som er tydelig kortere enn
hodets lengde, et rundere hode, bredere vinger
og rettere stjertbakkant. Sees en trekkende
Chlidonias-art på lengre hold kjennes den igjen
fra Sterna-artene ved at de har en generelt lettere
flukt. Kan ved rask blikk være forbausende lik
dvergmåke før den annerledes formen og
oversidens tegninger avslører familietilhørigheten.
Hvitvingesvarterne flyr oftest med roligere
vingeslag enn svartterne, og har flere perioder med
glidemomenter enn denne. Svarternene har en
tendens til mer sommerfugllignende, vimsende
flukt.
Voksne fugler i sommerdrakt er umiskjennelige,
men vær oppmerksomme på at i medlys og mot
mørk bakgrunn kan svartterner skinne lyse. Hode,
kropp og undre vingedekkfjær er svarte, tydelig
kontrasterende mot lyse undre svingfjær.
Oversiden av hale, gump og vingeoversider er lyse
og her er kontrasten mot svart ryggoverside også
tydelig. Vingeoversiden er lysest i fremkant.
De voksne fuglene starter mytingen til
vinterdrakt allerede i juni. Fjærskiftet begynner
rundt nebbet og fortsetter med bryst og hode.
Disse delene blir da hvitflekkede. Oversiden er lys
og gumpen nærmest hvit. Man får ikke det grå
inntrykket som hos svartterne. Hvitvingesvartterne
mangler svartternens mørke brystsideflekk i
vinterdrakt og hodets mørke partier er mer
begrenset. Voksne hvitvingesvartterner i ren

Fig. 2 Månedsfordeling av norske funn av hvitvingesvartterner.
Forekomst i Europa
I Europa hekker hvitvingesvartterna i mindre antall
i Litauen, Latvia, Polen (1000-1100 par), Ungarn
og Romania (1000-1600) og Italia (10). I Russland
er populasjonen estimert til 10000-20000 par. Arten
trekker vekk fra hekkeområdene fra midten av
august-oktober. Trekkruten går over Balkan og
mest trolig rett over Sahara til våtmarksområder i
indre Afrika da arten sees i mindre antall langs
kysten. Mindre antall overvintrer også i Asia.
Vårtrekket er reversert og artene sees vanlig i ØstEuropa, men mindre antall opptrer også vestover.
Spesielt var 14.05.1987 da minimum 1390 ind. ble
notert i Skåne. Største flokken ble notert i
Krankesjøen med 262 ind. 2 ad. ble notert så langt
opp som Tofta kile, Kungälv, Bohuslän 14.05
(Cederot 1998). I Danmark ble 1273 ind. notert

4

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

Hvitvingesvartterne påtruffet i Østfold

Fig. 3. Voksen hvitvingesvartterne. Merk kontrast mellom undre dekkfjær og svingfjær samt
den lyse vingefremkanten. Foto: Magne Pettersen, Abu Simbel, Egypt mai 2002.

Fig. 4. Voksen hvitvingesvartterne. Merk lys
vingefremkant samt kontrast mellom vingeoverside og rygg. Foto Magne Pettersen, Abu
Simbel, Egypt mai 2002.

Fig. 3 Juv. hvitvingesvartterne. Merk manglende
halssideflekk ved vingens fremkant, kontrast
mellom vinge- og ryggoverside samt overgump/
haleoverside. Foto: Georg Reszeter, Farmor
reservoir, Oxon England aug. 1999
(www.rarebirdphotography.co.uk).

Fig. 4 Juv. hvitvingesvartterne. Merk manglende
halssideflekk ved vingens fremkant. Foto: Georg
Reszeter, Farmor reservoir, Oxon England aug.
1999 (www.rarebirdphotography.co.uk).

vinterdrakt observeres sjelden i Nord-Europa. Det
samme er tilfelle for fugler i 2. kalenderår som blir
værende i nærheten av overvintringsområdene,
men enkelte fugler trekker nordover sammen med
de voksne og en fugl i 2K-drakt holdt til ved
Orrevatn, Jæren 19.07.-18.08.1986 (Bentz 1988).

Fugler i 3. kalenderår trekker nordover sammen
med de adulte og kan kjennes igjen på at de svarte
dekkfjærene på undervingene har hvite innslag.
Et subad. ind. ble notert ved Kongsvatnet, Smøla,
Møre og Romsdal. 30.04 og 01.05.1987 (Clarke
1991).
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Unge hvitvingesvartterner skilles fra svartterne
på manglende svart brystsideflekk, og f.o.m.
sensommer på mer hvitt i pannen; brunsvart rygg
tydelig kontrast mot de øvre vingedekkerne. Hos
svartterne er hele oversiden mer enhetlig mørk.
Begge artene har en mørkere vingefremkant.
Tertialene (skjulerne) og de lengste
overarmsdekkerne er ganske ensfarget.
(lysbremmet hos svartterne) Den hvite
overgumpen hos hvitvingesvartterne står i
kontrast til ryggen og mindre til den grå halen med
de hvite ytre halefjærene. Svartternen har lys
brungrå overgump og hale med lysegrå ytre fjær.
Hos svartterner forekommer ind.med mørkere rygg
og svært lys overgump. Hvitvingesvartterner
mangler også i juvenil drakt svartternens mørke
flekk ved vingefremkanten (Briefe 1983, Malling
Olsen 1989). Svartterne og hvitvingesvartterne er
påvist i blandingspar ved flere tilfeller, bl.a. i Sverige
i 1978 og 1979. Avvikende ind. bør således
kontrolleres ekstra nøye.

Han beskyldte meg for å være spion, som
fotograferte noen militære fjellanlegg jeg verken
ikke så eller hadde interesse av. For hva skulle
nå ellers denne ”søringen” her med langkikkert,
”hals-kikkert” og tele på stativ! – Det var
fremdeles ”den kalde krigen”, der ”Ivan” fra øst
var selve ”fi” (fienden), noe jeg lærte i
militærtjeneste i Indre Troms 5 år før. Nå etter
Berlin-murens og Sovjetunionens fall, er det trolig
mindre dramatisk å studere sjeldne arter i
nærheten av militæranlegg….
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”Terne-spionen” på Andøya
Det kanskje ikke mange vet er at Geir Hardeng er
observatøren bak Norges 3 funn av
hvitvingesvartterne. Han gir oss følgende
beskrivelse av funnet:
Sommeren 1975 var fuktig, vindfull og kjørlig
nordpå. Jeg fristet noen uker en felt- og
telttilværelse alene på Andøyas myrer og
våtmarker med fugleregistreringer for
Miljøverndepartementet. Ettermiddag den 2. juli
ble jeg oppmerksom på en underlig terne som
flagret frem og tilbake på strandenger ved
Rognan øst på Andøya. ”Tuben” (teleskopet) ble
rigget opp og fuglen fotografert med 500 mm tele.
En mann kom løpende over enga og glefset: ”Ka“
gjør“ dokker?! Ka“driv du på mæ“?” -Jeg har i
de etterfølgende 27 år blitt mer vant til en del
glefsende grunneiere, med halvåpne snuskjefter
og høy røst, men ikke den gang. - Mannen hoppet
og spratt rundt meg, slo med armene, spøtta skrå
og gjentok: ”Ka far“sken e“dette før“ no“!” Jeg
forsøkte forjeves vise ham den sjeldne fuglen som
fløy rundt oss, men det enset han ikke.
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Landformene i Østfold
TORMOD KLEMSDAL

Klemsdal, T. 2002. Landformer i Østfold. Natur i Østfold 21(1/2): 7-31.
Artikkelen beskriver Østfolds forskjellige landformer; markerte åser, åser, lave, langstrakte
åser og fjellknatter, langstrakte senkninger, større og mindre sprekkedaler, foruten leirsletter,
raviner og leirbakketerreng. Utbredelse av landformene vises og landformenes dannelse diskuteres.
Førsteamanuensis Tormod Klemsdal, Geografisk institutt, Universitetet i Oslo.
tormod.klemsdal@geo.uio.no

mulighet til å betegne forskjellige typer
vegetasjon som typer av naturmiljø.
Komponenter, som inngår i naturmiljøet, er
jordart/jordsmonn, klima, hydrologi og
vegetasjon. Prosessene, som former naturmiljøet,
spenner fra de landformdannende prosessene som
også skaper jordartene, jordsmonndannende
prosesser som omformer den øvre delen av
jordarten til et jordsmonn, prosesser som har med
vannhusholdningen i jordsmonnet og jordarten
under å gjøre, meteorologiske prosesser som
former vær og klima, og til sist de forskjellige
biologiske prosessene som er ansvarlig for alle
planter og dyr.
Naturmiljøet blir dermed samspillet mellom
floraens deler og faunaens dyr, fugler, fisker og
insekter som kommer til uttrykk, i for eksempel
en skrinn furuskog på fjellknatter eller på
skogåser, i en tettere granskog på steder med
dypere og bedre jord eller i en åpen blandskog
med stort innslag av varmekrevende løvtreslag.
Leirstrender med takrør, salt- og strandenger eller
kantvegetasjon med svartor og andre løvtrær
langs bekker og vann er andre typer naturmiljø.
Naturmiljøets hovedingredienser - planter og
dyr - har naturlig nok vært hovedinteressen i
«Natur i Østfold». Jeg vil imidlertid ta for meg
landformene i Østfold.

Natur i Østfold, hva er det? Som geograf ved
Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, har jeg
innenfor naturgeografi to hovedinteresser; nemlig
landformer og naturmiljø. Med mine røtter i
Østfold er det lett for meg å sette sammen disse til
Østfolds natur.
Landformene er et resultat av en rekke
landformdannende prosesser som har virket over
kortere eller lengre tid, enten i fast berg eller i
løsmasser. De landformdannende prosessene
omfatter forvitring, breenes og elvenes arbeid
foruten bølgenes behandling av kysten enten de
har arbeidet i fast berg eller i løsmasser for å forme
de ulike landformene. Prosessene er, sammen med
materialet som prosessene arbeider i og de
landformene som utformes, tre viktige hoveddeler
i geomorfologien; læren om landformene. Som
geograf setter jeg disse tre delene inn i et
geografisk rom: hvor har vi de forskjellige
landformene? Utformingen av landformene
foregår over tid. Landformene får en
dannelseshistorie som gir oss svar på spørsmålet:
Hvorfor er det slike landformer nettopp her?
Naturmiljø er formet av samspillet mellom en
rekke naturgeografiske faktorer eller komponenter
og en rad prosesser knyttet til naturen.
Vegetasjonen får en sentral plass i naturgeografien
fordi den reflekterer dette samspillet og gir oss en
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Fig. 1. Østfoldprofiler; langs Glomma fra Øyeren til Fredriksstad og fra Slavasshøgda i Rømskog til
Kråkerøy ved Fredrikstad.
Landformene i Østfold
Landformene i Østfold spenner vidt: Fra
skjærgårdens mylder av skjær, holmer og øyer,
kiler, tanger og bukter, via fjellknatter og
sprekkedaler, leirsletter og bekkedaler til Raets
ryggform og de lange, lave skogåsene som ser ut
som om de er trukket opp med en linjal og danner
Østfoldhorisontene. Fig. 1 viser hvorledes
landoverflaten faller fra nord til sør, enten vi velger
å se på profilet langs Glomma, som det laveste i
terrenget eller vi tar for oss landoverflaten fra
Slavasshøgda i Rømskog, Østfold høyest punkt
på 336 m o.h. Fallet på 5 m per km gir oss en
helling på mindre enn en halv grad, og viser oss
at vi nesten kan snakke om en horisontal flate og
som former den jevne Østfoldhorisonten.
høydeforskjeller mellom 40 og 60 meter fra åsene
til terrenget omkring skapes lett et bilde av
jevnhøye, lave åser, der åsene nærmest danner en
svakt bølgende åsflate eller åsslette. De mest
markerte åsene med størst relieff, med
høydeforskjeller på mer enn 75 meter, finner vi i

5 mindre områder (fig. 2). I en smal sone nordøst,
nord og vest for Rømsjøen, nordøst i Østfold,
hever de markerte åsene seg over de lavere,
jevnhøye åsene omkring. Linnekleppen og åsene
nærmest Linnekleppen hever seg opp over åsene
omkring, nesten som reståser på en åsslette. På
begge sider av Mingevannet og Ågårdselva,
Glommas vestlige løp nord for Sarpsborg, i
området nord for Ringdalsfjorden ved Svinesund
og langs Tistas løp fra Femsjøen til Iddefjorden
har svakhetssoner ført til en nedtæring av disse.
Det oppsto her et større relieff enn i områdene
omkring. Åsene langs Tista går over i åsene
omkring som danner en åsslette i samme høyde
som de mer markerte åsene. Den som kommer E
6 fra Svinesund ser når de kjører ned fra
Svinesund, ut over de lave, jevnhøye åsene
nordenfor. Fra E 6 ved Kalnes, vest for Sarpsborg,
er det utsikt nordover Vestvannet mot det mer
kuperte åsterrenget langs Glommas nordvestlige
løp. Alle med utsikt mot Linnekleppen, som for
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Landformer i Østfold

Fig. 2: Landformene i Østfold
eksempel fra Borge Varde nordøst i Fredrikstad,
kan se hvorledes Linnekleppen rolig hever seg

som en restås over åssletten omkring og gjør
Linnekleppen til et fantastisk utsiktspunkt.
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I resten av Østfold har åsterrenget mindre relieff.
Den avrundete formen på åsene gjør at åsene i
Østfold danner en jevnhøy horisont. I den
nordøstligste delen av fylket, i Rømskog, ligger
åsene omkring 280 m o.h., med en variasjon på
30-40 m. Tilsvarende variasjon gjelder også for
høydetallene for de andre åsene i Østfold. I
Rømskog finner vi også Østfolds høyest punkt;
sørvest og sør. Øst for Øyeren når åsene opp i
250 m o.h. Vest for Øyeren synker åshøydene fra
200 til 180 m o.h. Øst for Hobølelva ligger Hobøl
varde 202 m o.h. og herfra avtar åsene sørøstover
til omkring 170 m o.h. Sørvestover fra Hobøl
varde til Mosseskogen avtar åshøydene til 60 m
o.h. Fra Rømskog og sørover langs
svenskegrensen senker åstoppene seg fra 250 m
o.h. til 200 m o.h., mens åser som Linnekleppen
med sine 324 m o. h. og noen andre, hever seg
over de jevnhøye åsene. Lenger sør, langs
svenskegrensen, hever åshøydene seg noe igjen,
opp til 240 m o.h., mens de lengst sør i fylket,
ved Kornsjø, ligger på omkring 160 m o.h. Langs
østsiden av Iddefjorden synker åshøydene
nordover til 100 m o.h. ved Halden. Nord for
Ringdalsfjorden; ved Svinesund, når åsene opp
til 80 m o.h. Lenger vest, på Torsneslandet, ligger
åsene omkring 30 m o.h. Denne høyden gjelder
også for Kråkerøy og Hvaler. Videre nordover
langs kysten er åsene i Onsøy 50 m o.h. I Rygge
er åsenes høyde over havet mellom 30 m o.h. og
40 m o.h., selv om Vardåsen ved Larkollen når
opp til 89 m o.h.
Legger vi en linje fra Rømskog til Kråkerøy,
faller åshøyden fra 280 m o.h. via 220 m o.h. vest
i Trømborgfjella og 130 m o.h. sørvest i Rakkestad
eller 150 m o.h. nordligst i Tune til 60 m o.h.
østligst på Rolvsøy og 30 m o.h. på Kråkerøy og
Vesterøya. Åsenes topphøyde faller slakt av fra
Rømskog sørvestover og kan nærmest trekkes opp
som en linje, en Østfoldhorisont.
Åsene i Østfold med sine små høydeforskjeller
utgjør nærmest en åsflate som viser hvorledes
landet, fra Rømskog til Moss eller Hvaler, slakt
senker seg ned mot havet. Denne fjellflaten med
små høydeforskjeller, kan oppfattes som en svakt
bølgende, nær på horisontal fjelloverflate eller et

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

peneplan som man sier i geomorfologien.
Fjelloverflatens dannelse vil jeg komme tilbake
til senere i artikkelen.
Raet (ryggformet israndavsetning)
Raet (fig. 2) som strekker seg fra Moss sørøstover
gjennom fylket, sør for Vansjø og Vestvannet,
krysser Glomma ved Sarpfossen, demmer opp for
Isesjø, Tvetervannet og vannene nord for Rokke
kirke til sørvest for Femsjøen og nord for Ørsjøen,
har en vekslende utforming.
Raet oppfattes som en rygg. Ryggformen er
godt utviklet for eksempel fra Rahaugen nord for
Halden til forbi Rokke kirke. Sør for Tvetervannet
er Raet også en markert rygg før det strekker seg
videre nordvestover sør for Isesjø til Sarpfossen.
Borgarsyssel Museum og gågata i Sarpsborg
ligger på toppen av Raryggen. Vest for Sarpsborg
fortsetter Raryggen sør for Tunevannet med Tune
kirke som et markert kjennemerke på Raryggen.
Raveien på toppen av ryggen mellom Kalnes og
gårdene Vister ved Visterflo følger en gammel
kongevei. På begge sider av Ågårdselva, på
Stikkaåsen og sør for Isebakktjern kan Raet bare
spores. Men fra Missingmyr er ryggformen igjen
markert, for eksempel ved Råde kirke og videre
nordvestover der E 6 følger Raet et stykke. Ved
Rygge flystasjon blir ryggformen mindre markert.
Raet får mer karakter av en stor flate med slake
skråninger ned til leirslettene i sørvest og ned til
Vansjø i nord. Fra Halmstad videre nordvestover
til Moss ved Meløs stadion dominerer flaten selv
om skråningen ved Årvoll, vest i Rygge ned mot
E 6 og Vansjø, er lett synlig i terrenget. Raet binder
Jeløya til fastlandet ved kanalen og finnes igjen i
området ved Refsnes. Informasjon om og
utbredelsen av Raet og leirterrenget er hentet fra
følgende kvartergeologiske kart: Sarpsborg
(Kjærnes 1984), Askim (Kjærnes), Vannsjø
(Kjærnes et al. 1991), Halden (Olsen & Sørensen
1993), Fredrikstad (Olsen & Sørensen 1998) og
Ski (Nordahl-Olsen 1990).
Leirterrenget (hevet havbunn med finsand-, siltog leiravsetninger)
Leirterrenget eller leirlandskapet i Østfold har tre
forskjellige typer landformer (fig. 2). Leirslettene
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Landformer i Østfold

Fig. 3. Landformene i Ytre Østfold fra utløpet av Iddefjorden i sør til Kurefjorden i nord.
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og ravinene er mest kjent. Leirslettene og ravinene
eller de V-formede bekkedalene er to ytterpunkter
i leirterrenget med leirbakketerrenget i en
mellomstilling. Leirbakketerrenget har en
bølgende overflate med enkelte rester av en
leirslette.
Store sammenhengende leirsletter strekker seg
for eksempel mellom Øyeren og Askim fra
Glomma sørøstover til Slitu og Mona, eller
sørover fra Trømborg mot Rakkestad og videre
sørøstover i Degernes foruten i ytre Østfold.
Ravineterreng er først og fremst godt utviklet
langs østsiden av Øyeren og sør for Øyeren der
Mønsterelva har skåret seg ned. Langs
Lekumelva, ved Mysen, er det også områder med
raviner, likeså langs den nedre delen av
Rakkestadelva. De fleste bekkene har gravet seg
litt ned i leirterrenget omkring.
Sprekkedaler og fjellknatter / lave åser
Sprekkedaler og fjellknatter er to landformer som
supplerer hverandre. Sprekkedaler er oftest en
rettlinjet dal med en flat dalbunn. Bredden på
dalbunnen varierer fra noen hundre meter ned til
en ti - tyve meter. Dalbunnens flate karakter
skyldes løsmassene, som for det meste er leire,
men noen steder fyller sand opp dalen. En bekk
kan ha skåret seg litt ned i løsmassene i dalbunnen.
Langs kanten av dalbunnen kan sand, grus og stein
danne en slak skråning opp mot fjellet i dalsiden.
Dalsidene er satt sammen av fjellpartier, fra
loddrette fjellvegger til mer eller mindre bratte
bergflater. Der innlandsisen har beveget seg
parallelt med dalen, er fjellet glattslipt. Har breen
beveget seg på tvers av dalen, er bergveggen som
ligger i le for brebevegelsen, oppstykket i blokker,
ofte med loddrette vegger eller flater, som for
eksempel i Onsøyknipa, Ramnefjellet i Borge eller
«Dragonfjellet» på østsiden av Torsøkilen.
De bratte dalsidene utgjør begrensningen av
fjellknattene. Foruten de mer eller mindre bratte
bergveggene består dalsidene av en ujevn
bergoverflate der rundsva i forskjellig størrelser
og grunne drag, senkninger eller sprekker mellom
rundsvaene utgjør fjellknattenes topper.
Sprekkedalene er utformet etter svakhetssonene i
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berggrunnen og danner et bestemt mønster i
terrenget avhengig av berggrunnen i området.
Fig. 3 viser at sprekkedalene og fjellknattene
er dominerende i Ytre Østfold fra Onsøy over
Rolvsøy til Borge og Skjeberg. Sprekkedaler
finnes også i flere områder innenfor Raet, for
eksempel nordover fra Rokkeraet, i åsterrenget
nordover fra Femsjøen og langs svenskegrensen
sørover fra Aspern.
Skjærgården (fjärdkysten)
Skjærgården er preget av en mengde øyer og sund,
holmer og skjær. Øyene og fastlandet har et utall
av bukter og tanger. Inn i fastlandet skjærer det
seg også en rekke kiler. Utenfor kilene finnes ofte
større åpne vannflater med øyer, holmer og skjær.
Eksempler er søndre delen av Skjebergkilen,
området sør for Tosekilen, sør for Øra og sørvest
for Kråkerøy. Slike åpne vannflater har på svensk
betegnelsen fjärd, og er opphav til betegnelsen
fjärdkyst (fig. 2 og fig. 3). Det hadde vært enkelt
å kalle kysten av Østfold for en skjærgårdkyst,
men skjærgård er også utbrett på strandflatekysten
på kysten av Vestlandet, Møre og Romsdal og
Trøndelag foruten i Nord-Norge. Dette gjør at
kysten i Ytre Østfold og Vestfold og langs
Sørlandet her betegnes som fjärdkyst, selv om vi
i dagligtalen vil bruke skjærgård og
skjærgårdskyst.
Kilene er omgitt av fjellknatter og små, lave
åser og koller som former tangene. Rundsva,
knauser og fjellknatter i forskjellig størrelse med
smale sprekkedaler, noen med loddrette
fjellvegger former overflaten på øyene og
holmene. Stedvis utvider sprekkedalene seg til
mindre sletter.
Østfoldkysten fra Larkollen og sørover til
svenskegrensen (fig. 2 og fig. 3) betegnes som
fjärdkyst mens kysten nordover formes av lave
åser og enkelte større eller mindre bukter. Langs
kysten finner vi en strandsone som veksler fra
bratte bergstrender og svaberg til sand og
leirstrender i bukter og viker. Innerst i kilene der
det ofte kommer ut en bekk eller en elv, finnes
større eller mindre leirstrender med takrør og
strandenger.
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Landformer i Østfold

Fig. 4. Berggrunnen i Østfold
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Landformenes dannelse
Landformenes dannelse gir oss en vekslende
historie der landformdannende prosesser, som har
vært i virksomhet over lange geologiske
tidsperioder, forklarer dannelsen og utviklingen
av landformene (Klemsdal & Sjulsen 1988).
Landformene i Østfold er knyttet til både
berggrunnen og løsmassene, slik at denne
historien også gir oss svar på spørsmålet om
hvordan berggrunnen i Østfold er blitt til. Det er
naturlig å starte med å se nærmere på dannelsen
av åsene. For å forklare hvorledes åsene er dannet
må vi starte med å se nærmere på berggrunnen.
1. Åsene
Med unntak av Jeløya og porfyrkonglomeratøyene sørover fra Jeløya har resten
av Østfold en berggrunn som skriver seg fra
prekambrisk tid, mer enn 600 millioner år tilbake
i tid (fig. 4, tidstavle 1 i fig. 5 og fig. 6). Den
gamle fjellkjeden - den Svekonorvegiske
fjellkjeden - ble dannet for 1100 til 950 millioner
år siden. De krystallinske bergartene fra de dypere
delene av denne fjellkjeden, dannet under høyt
trykk og høye temperaturer, delvis også med
oppsmelting, utgjør berggrunnen i store deler av
Østfold. Berggrunnen kan deles i tre deler
(Berthelsen & Sundvoll 1996, Berthelsen et al.
1996). Den eldste er Romerikskomplekset (1 på
fig. 4) i nordøst, mens Ørjemylonittsonen, en
oppknusningssone (2) som strekker seg fra Stora
Le ved svenskegrensen og nordnordvestover til
nord for Rødnessjøen og med Østfoldkomplekset
(3) i de sentrale delene av Østfold som den yngste
delen. Berggrunnen består hovedsakelig av en
rekke forskjellige gneiser som fikk sine strukturer
under fjellkjededannelsen. Disse ble
svakhetssoner som forvitringen fulgte ved senere
nedtæring. Mønsteret i dagens sprekkedaler, åser
og senkninger i gneisområdet ble dermed anlagt
under denne fjellkjededannelsen.
Mylonitt er en bergart som er sterkt omformet
ved
at
Østfoldkomplekset
under
fjellkjededannelsen ble skjøvet mot nordøst over
Romerikskomplekset og omformet deler av denne
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berggrunnen til mylonitt. Bergarten forteller oss
at fjellkjededannelsen foregikk i flere etapper.
Dypt nede i jordskorpa var det for omkring 950
millioner år siden store masser med magma,
smeltet steinmasse, som størknet til granitt, for
eksempel
Iddefjordsgranitten
eller
Østfoldgranitten. Granitten fortsetter sørover som
Båhuslänsgranitten i Sverige. I Østfold finner vi
granitten (4 i fig. 4) som en smal sone langs
Iddefjorden og nordover fra munningen av
Ringdalsfjorden som et stort felt i ytre Østfold til
Krogstadfjorden (fig. 4).
Etter den svekonorvegiske fjellkjededannelsen
begynte nedtæringen (fig. 5 og 6). De
landformdannende prosessene brøt ned fjellkjeden
og dannet et ås- og sletteland. Det er de dype
røttene av fjellkjeden som er preparert fram til
overflaten i dagens Østfold. Utviklingen av dette
ås- og slettelandet fortsatte gjennom 250 - 300
millioner år fram mot kambrisk tid og resulterte i
en jevnhøy landoverflate kalt det subkambriske
peneplan. Peneplan står for et sletteland og sub,
som betyr under, forteller at slettelandet ligger
under de kambriske sedimentære bergartene.
Dette subkambriske peneplanet, slettelandet, som
ble utformet fram til det kambriske havet trengte
inn over sletten for omlag 550 millioner år siden,
er et spennende punkt i historien om Østfolds
landformer.
I havet som trengte inn over landet i kambrium,
ble det fram til ut i silur for 420 millioner år siden
avleiret løsmasser. Disse løsmassene ble etter
hvert til de kambrosiluriske, sedimentære
bergartene - sandsteiner, leirskifre, kalksteiner og
konglomerater som er en blanding av store og små
stein kittet sammen i en masse. De sedimentære
bergartene (5 i fig. 4) utgjorde berggrunnen da
landblokken, antagelig mot slutten av silur, ble
hevet og steg opp av havet. Igjen begynte en ny
nedtæringsperiode som gjennom siste del av
devon og karbon, varte fram til perm for omlag
280 millioner år siden. Den kambrosiluriske
berggrunnen ble utsatt for forvitring som dannet
løsmasser som rennende vann fraktet bort. I dag
finner vi kambrosiluriske sedimentære bergarter
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Landformer i Østfold

Fig. 5. Tidstavle 1 for utviklingen av berggrunn og landformene i Østfold.
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Fig. 6a: Utviklingen av berggrunnen og landformene I Østfold.
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Landformer i Østfold

Fig. 6b. Utviklingen av berggrunnen og landformene i Østfold.
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Fig. 7. Utviklingen av Østfold i kvartærtiden, med vekt på de siste 10 000 – 12 000 år.
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bare i mindre områder på Jeløya (5 i fig. 4).
Nærmest Østfold finnes i dag kambrosiluriske
bergarter i Oslogryta, i et lite felt på nordvestsiden
av Øyern og ved sørenden av Vänern.
I uroperioden i perm sprakk jordskorpa opp. I
Osloområdet oppsto det vulkanisme og lava fløt
utover de kambrosiluriske bergartene som
lavadekker (6 i fig. 4 foruten fig 5 og 6). Porfyrer
av forskjellige slag med rødbrune farger og med
innslag av mørke basalter dannet lavadekkene vi
i dag finner i Vestfold, rundt indre Oslofjord
foruten i Vestergötland mellom Vänern og
Vätteren i Sverige. Lavadekker dekket også den
eldre berggrunnen i det som senere ble Østfold. I
dag er det bare rester igjen av de eldste permiske
lavabergartene som står fram i de høyere partiene
av Jeløya (6 i fig. 4). Under den permiske
uroperioden med vulkanisme for mellom 240 og
280 millioner år siden skjedde det også bevegelser
av jordskorpen, forkastninger, der deler av landet
forskjøv seg i forhold til hverandre. En meget
markant forkastning eller forkastningssone kan
følges langs Østfoldkysten (fig. 4, 5 og 6). Fra
dagens Mossesund i nord strekker den seg sørover
langs kysten til Hvalerdypet vest for Hvaler i sør.
Landet i vest beveget seg, ved mange små
forskyvninger, nedover i forhold til landet i øst. I
dag ligger den prekambriske berggrunnen under
de permiske og Moss. Ved Søndre Søster og
Hvalerdypet, vest for Hvalerøyene, er avstanden
ned til de kambrosiluriske bergartene på Jeløya
nær 2000 meter lavere enn de prekambriske
bergartene øst for prekambriske bergartene enda
større. Etter hvert som landet i øst fikk større
høyde over landet i vest, og lavadekkene forvitret,
skyllet rennende vann løsmassene ut i senkningen
i vest.
Løsmassene, store og små steiner av
forskjellige slag porfyrer, ble kittet sammen av
sand og leire til en bergart vi kaller
porfyrkonglomerat eller rombeporfyrkonglomerat
(7 på fig. 4, 4c i fig. 5). og på Eldøya i nord, på
Sletterøyene, Rauøy, Konglomeratet finnes fra
Revling, sør for Jeløya via Missingen til
Søsterøyene i sør.

Landformer i Østfold

Etter perm fortsatte nedtæringen av landet i øst.
Gjennom millioner av år (tidstavle 1 i fig. 5)
fjernes lavadekket og det som må ha vært igjen
av de kambrosiluriske bergartene mellom
lavadekkene og den prekambriske berggrunnen
under. Kjemisk forvitring i et varmt og
vekselfuktig klima, slik vi finner det i tropene i
dag, var sammen med rennende vann viktige
prosesser. Denne forvitringen er også betegnet
som dypforvitring da den er virksom langt ned
langs svakhetssonene i berggrunnen. Sakte og
sikkert er berggrunnen over det subkambriske
peneplanet fjernet og det gamle slettelandet med
sin svakt bølgende topografi er kommet fram i
dagen igjen.
Med en nedtæring av 1 mm på 100 år vil
nedtæringen ha kunnet fjerne et 2500 m tykt lag
av jordskorpa siden permtiden. Med et tykt lag
av kambrosiluriske og permiske bergarter vil det
gamle slettelandet i den prekambriske
berggrunnen først blitt avdekket for kort tid siden,
for eksempel sent i tertiær for 20 - 30 millioner år
siden. Da hadde klimaet endret seg fra et varmt
vekselfuktig klima med dypforvitring til et kjølig
klima med nedbør gjennom hele året. De
landformdannende prosessene, med rennende
vann som den viktigste, hadde liten innvirkning
på landformene i Østfold idet landet her lå lavt
over havnivå.
Senere, fra slutten av tertiær og utover i
kvartærtiden som begynte for omkring 2,5 million
år siden, fikk frostprosessen og breene mulighet
til å virke, men heller ikke disse prosessene maktet
å skape nye storformer i Østfold. Breene bare
finpusset fjelloverflatene og fjernet løsmassene
fra sprekkedalene. De prekambriske bergartene
er mer motstandsdyktig mot nedtæring enn
lavadekkene og de kambrosiluriske sedimentære
bergartene slik at dagens lave åser med små
høydeforskjeller, mindre enn 50-60 meter godt
kan være det gamle slettelandet, det subkambriske
peneplanet, eller en flat åsslette. Denne ideen om
at de lave åsene i Østfold er det gamle
subkambriske peneplanet eller er styrt av det,
passer godt inn i ideen som Karna Lidmar-

19

Tormod Klemsdal

Bergstrøm har for de lave åsene med lite relieff i
Vest-Sverige (Lidmar-Bergstrøm 1995, Jonasson
1996). I området sør for Vänern ligger de
kambrosiluriske bergarter direkte på den
prekambriske berggrunnen. Dette forteller oss at
overflaten av de lave åsene i området, med
prekambriske berggrunnen og lite relieff, er det
subkambriske peneplanet. De lave åsene kan
følges fra Vänern vest- og nordvestover gjennom
Dalsland og Bohuslän til Østfold. Det er en
fristende tanke å la de lave åsene i Østfold være
fortsettelsen av det subkambriske peneplanet og
tenke på at hovedformen i de lave åsene i Østfold
er styrt av landformer dannet for mer enn 600
millioner år siden. På den andre siden, om det
gamle slettelandet ble avdekket tidligere i jordens
mellomalder, kan de nedtærende kreftene ha
endret det gamle slettelandet slik at dagens åsflate
bare er konform med det gamle slettelandet, det
subkambriske peneplanet.
Landoverflaten som ble utformet gjennom den
lange nedtæringsperioden etter den kaledonske
fjellkjededannelsen og den permiske uro i
Oslofeltet, har i de sentrale fjellstrøk av Sør-Norge
fått betegnelsen den paleiske overflaten (Reusch
1901, Gjessing 1967). Ordet paleisk betyr gammel
og henspeiler her på den gamle overflaten som
utgjorde Norges overflate, landformene, da den
første nedisning fant sted for 2,5 millioner år
siden. De forskjellige innlandsisenes evne til å
erodere, grave seg ned i det svakt bølgende,
jevnhøye slettelandet i Østfold, var liten slik at
begrepet paleisk, med tanke på de gamle
landformene også kan brukes om åsene i Østfold.
Bare der innlandsisen fulgte dalfører og dannet
markerte isstrømmer, og der disse kom ned fra
høyere fjellområder og løp sammen, for eksempel
i Oslofjordområdet, maktet innlandsisens
isstrømmer og dalbreer å erodere kraftig og sette
markerte spor i terrenget. Dette sammen med at
området var gjennomsatt av svakhetssoner og
bergarter som var mindre motstandsdyktige mot
nedtæring er årsakene bak utformingen av
Oslofjorden.
Østfolds jevnhøye, svakt bølgende sletteland
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har innlandsisene imidlertid bare finpusset
berggrunnsoverflaten. Bergoverflaten har fått en
jevn, fin form med skuringsstriper, og det er
formet mindre grunne senkninger med terskler
som demmer opp de mange, små vannene i
åsterrenget. Det er høyst sannsynlig at den
paleiske overflaten øst for Oslofjorden faller
sammen med det subkambriske slettelandet og
danner grunnlaget for dagens åsformer i Østfold.
Det er en fascinerende tanke at dagens åser, koller
og fjellknatter i Østfold kan være det gamle
slettelandet som ble dannet for mer enn 600
millioner år siden, for så å bli dekket av yngre
bergarter og frempreparert for 20 - 30 millioner
år siden. De forskjellige innlandsisene i
kvartærtiden har i liten grad omformet den gamle
landoverflaten, bare finpusset bergflatene og
plukket med seg mindre fjellblokker fra
fjellknattenes lesider.
2. Raet
Når det gjelder dannelsen av Raet, må vi ty til en
annen tidsskala (tidstavle 2 i fig. 7) enn den som
ble brukt for å forklare dannelsen av åsene. Raets
dannelse er knyttet til isavsmeltingstiden. Den
siste store innlandsisen nådde for omlag 20 000
år siden til NordTyskland i sør og til
hovedoppholdslinjen som går nord-sør midt
gjennom Jylland i Danmark. For 15 - 16 000 år
siden begynte innlandsisen å smelte for alvor.
Avsmeltingen stanset noe opp for omlag 12 000
år siden og mye materiale ble ført fram til
brefronten og avleiret som Hvalerraet, for
eksempel på Brattestø på Asmaløy og sørvest på
Kirkøy. Sanden i Storesand har bølgene senere
vasket ut av Hvalerraet. I og med at innlandisens
tyngde presset landet ned ble Hvalerraet avsatt
på havbunnen, kanskje på 170-180 meters dyp.
For ca 11 300 år siden stanset avsmeltingen noe
opp igjen og moreneavleiringen; det ytre ra ble
avsatt langs brefronten for eksempel i Onsøy, ved
Borge kirkegård, Gunnarstorp, på neset mellom
Horneskilen og den innerste delen av
Skjebergkilen, Høysand, Nygårdsmoen og sør for
Berg kirke. Sørøst for Halden finner vi det ytre
raet i nordkanten av Iddsletta og som en rygg
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Fig. 8. Utviklingen av Raet og dets løsmasser.
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sørover fra Aspedammen. Det ytre Østfoldraet er
bare små moreneansamlinger uten noe markert
ryggform. Innlandsisen smeltet videre ned, og
brefronten la seg et sted over Indre Østfold. I havet
utenfor ble det avsatt leire.
Så stanset avsmelting opp igjen og brefronten
rykket fram igjen mot sørvest. Breen skjøv
sammen stein, grus, sand og leire som var avsatt i
fjorden. Morenemateriale ble ført fram til
brefronten av breen og smeltevannet fraktet med
seg sand og grus. Dette materialet ble avleiret ved
brefronten samtidig som elvene hadde med seg
silt og leire som holdt seg svevende i havvannt
før det avleiret seg på havbunnen som marin leire.
Slik ble Ramaterialet en blanding av
sammeskjøvet marin leire, sand, grus og stein, en
endemorene, og sortert sand og grus der breelven
munnet ut ved brefronten, som foran Femsjøen i
Tistedalen eller i Kalnesområdet vest for
Vestvannet vest for Sarpsborg.
Raet (fig. 8) ble avleiret på havbunnen fra
Jeløya i nordvest forbi Sarpsborg til Rahaugen
vest for Høiås, nord for Halden. Foran Femsjøen
dannet smeltevannselvene et delta med
breelvsmateriale, sortert sand og grus, i havet.
Både ved Høiås og sørøstover fra Femsjøen ble
Raet avsatt på tørt land og fikk en mindre klar
ryggform.
Etter som innlandsisen smeltet, ble
innlandsisens tyngde mindre og presset på land
avtok, hevet landet seg. Det høyeste sporet etter
havet i form av marin leire, bekkedeltaer,
strandlinjer eller havavsetninger i myrer, betegnes
som marin grense (MG). Ved Halden ligger MG
på 190 « 3 m o.h. (Sørensen 1999) og ble dannet
under Ratid for 10 700 år siden. Fig. 9 viser
hvorledes landet har steget opp av havet,
hvorledes stranden har forskjøvet seg fra 190 m
o.h. og ned til dagens strand, mens fig. 10 viser
hva som var hav, land og is i Østfold for 10 700
år siden. Østfold var i Ratid bare noen få spredte
øyer sørøst for Halden.
Landstigningen var stor i begynnelsen (fig. 9).
Raet kom etter hvert i bølgenes brenningssone slik
at bølgene angrep bunnen og stranden. Bølgene
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sorterte ut finmaterialet som ble skyllet enten
innover eller utover i havet, mens større steiner
ble liggende igjen på toppene. Sand ble avsatt i
strandsonen. Dermed ble det en sortering av
materialet. Større og mindre stein ble liggende
igjen i overflaten på toppen av Raryggen, sand
ble lagt igjen nedover i skråningen, både på
yttersiden og innersiden av Raryggen, mens leira
ble avsatt i roligere vann lenger bort fra Raet (fig.
8).
3. Leirterrenget
Innlandsisens avsmelting fortsattte. For 10 300
år siden, under Åstrinnets dannelse, akkumulerte
breelvene store mengder løsmateriale, sortert sand
og grus i et isranddelta, Monaryggen nord for
Mysen. Marin grense her er om lag 200 m o.h.
Bare toppflaten på Monaryggen ble avleiret over
datidens hav.
Moreneryggene som i sør demmer opp
innsjøene Mjær og Lyseren, lengst nord i Østfold,
hører til Skitrinnet som ble dannet for 10 000 år
siden. Østfold var da dekket av hav bortsett fra
åsene som nå ligger over 200 m o.h. i indre Østfold
og 150 m o.h. i Haldenområdet der landet hadde
steget 40 meter på de 700 årene fra Ratid (fig.
11).
Foruten endemorene - Hvalerraet, det ytre
Østfoldraet, Ra og endemorenene foran Mjær og
Lysern - la innlandsisen igjen en bunnmorene. En
bunnmorene er et mer eller mindre tykt
løsmassedekke, som er usortert, kantet og kantslitt
materiale i en blanding av alle kornstørrelser, stein,
grus, sand, silt og leire. I det senglasiale (tidstavle
2 i fig. 7 og fig. 11) havet ble det avsatt store
mengder leire som breelvene fraktet ut i havet.
Etter som landet steg i postglasial tid, førte bølgene
til at silt og leire ble skyllet ned fra de høyere
partiene og skråningene og ble avleiret i
senkningene. Etter som landet hevet seg og
senkningene med leire kom opp av havet og ble
til leirsletter (fig. 2).
De eldste leirslettene finner vi høyest i
terrenget, de ble tørrlagt først. Et eksempel er
leirsletten nordøst for Askim, eller leirslettene
rundt Rakkestad. Senere kom andre leirsletter til,
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Fig. 9. Strandforskuvningskurver for Indre Østfold og Ytre Østfold.
for eksempel omkring Visterflo og Skinnerflo. De
yngste leirslettene er leirsletta inn fra Kurefjorden,
leirslettene på begge sider av Glommas nedre løp
mellom Sarpsborg og Fredrikstad eller Viksletta i
Berg.
Etter som Østfoldlandet ble hevet opp av havet,
fikk Glomma sitt laveste utløp ut av
Øyernbassenget. Topografien sør for
Øyernbassenget med Monaryggen og leirsletten
nordøst for Askim gjorde at det lavest utløpet ut
fra Øyernbassenget var vestover ved Mørkfoss.
Senere fant Glomma det lave løpet mellom
leirområdene i Rakkestad og Skiptvet. Etter hvert
dukket også Raryggen opp av havet, først bare

som spredte øyer, men etter hvert som en mer
sammenhengende rygg. Det siste åpne sundet i
Raryggen, mellom Hafslund og Kulås i Sarpsborg
ble på grunn av landhevningen stadig mindre. For
3900 år siden ble sundet så smalt at det ble en elv
ut av innsjøen, elven, nordenfor. Elven måtte over
en bergterskel og Sarpfossen ble til etter hvert som
landet fortsatte å stige. Glomma hadde omsider
funnet sitt løp nord for Sarpfossen på ca 24 m
o.h. Dette vannivået ble viktig for alle sideelvene
og bekkene til Glomma nord for Sarpfossen. Da
leirområdene ble hevet over havet, fant elvene og
bekkene sin vei mot det laveste løpet i terrenget
ned mot havet, og senere ned mot Glomma.
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Bekkene skar seg ned i leira og innover i
leirslettene og det utviklet seg markerte v-formede
bekkedaler, raviner (fig. 2). Ravinenes størrelse,
særlig dybden, er avhengig av hvor langt ned
elvene og sidebekkene kan skjære seg ned.
Nedskjæringen bestemmes av havet for de elvene
og bekkene som renner ut i havet. For elvene og
bekkene som drenerer mot Glomma nord for
Sarpfossen, danner Glomma med sin høyde over
havet en lokal basis for hvor langt ned bekkene
kan grave, en lokal erosjonsbasis. Sideelvene kan
ikke grave seg lenger ned enn til Glommas nivå,
og dette styrer ravineterrenget langs nedre deler
av Rakkestadelva eller Lekumelva. Dersom det,
som i Lekumelva, finnes en fjellterskel som elva
løper over og lager en liten foss, som ved Mysen,
danner terskelen en lokal erosjonsbasis for elva
og bekkene ovenfor terskelen. Tilsvarende danner
Øyeren nedre grense for nedskjæringen for alle
bekkene som renner ned mot Øyeren. Særlig godt
utviklet er ravineterrenget i sør, langs
Mønsterelva. For at bekken skal kunne ravinere
må de ha mulighet til å grave seg ned. Jo dypere
ned de kan grave, jo mer markert blir ravinene.
Mellom leirslettene som enda ikke er angrepet
av bekkenes nedskjæring og ravinene, ligger
leirbakketerrenget med en bølgende topografi med
sine mange slake skråninger, bakker.
Berggrunnens topografi sammen med rennende
vann og jordsig da leirområdet steg opp av havet
har bestemt den bølgende overflaten av
leirbakketerrenget.
Leirras er også med på å forme
leirbakketerrenget. Det mest kjente leirraset i
historisk tid er leirraset som tok Borregaard
hovedgård natten mellom 14. og 15. februar i
1702. Hovedgården som lå langs vestsiden av
Glomma nedenfor Sarpfossen forsvant ut i elva. I
dag ligger fabrikkbygningene i rasgropa. På
østsiden av Glomma mellom Gretnes gård og
Tomta, Roald Amundsens fødested nord i Borge
gikk det et leirras i 1925. Rasgropen ble liggende
urørt av bonden som brukte området til beite for
dyrene på gården. Dette gjorde at rasgropen
utgjorde et meget godt eksempel, et
demonstrasjonsobjekt for geografistudentene ved
Universitetet i Oslo fra 1960 til midten av 1980-
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tallet. I dag er lokaliteten ødelagt av uttak av leire
til lecaproduksjon. Et nyere leirras gikk nordover
fra tettstedet Skjønhaug i Trøgstad i 1967. De
større leirrasene og mange mindre utrasningene
er alle, sammen med avrenningen fra jordene og
bekkene som skjærer seg ned, med på å forme
landformene i leirbakketerrenget.
4. Sprekkedaler og fjellknatter / lave åser
For å forklare hvordan sprekkedalene og
fjellknattene ble til, må vi bruke begge tidstavlene.
De lave åsene og fjellknattene har en overflate
som har samme utvikling som åsene. Den gamle,
paleiske
overflaten,
formet
av
nedtæringsprosessene over lang tid, gjennom
millioner av år, er også med når det gjelder
dannelsesbildet for fjellknattene. Innlandsisen har
her, som for åsene, bare finpusset landoverflaten,
formet rundsva og glattslipte fjellformer.
Sprekkedalene
er
utformet
ved
forvitringsprosesser
i
berggrunnens
svakhetssoner, som i gneisen og i Østfoldgranitten
er formet i prekambrisk tid og i permisk tid.
Forvitringen gikk dypt ned i svakhetssonene.
Dypforvitringen som hadde lang tid på seg i
jordens mellomalder, nådde antagelig helt ned i
svakhetssonene i den prekambriske berggrunnen
(tidstavle 1 i fig. 5). Den første innlandsisen i
kvartærtiden (tidstavle 2 i fig. 7) fjernet og fraktet
løsmassene til utkanten av innlandsisen i Danmark
og Nord-Tyskland. Fordi høydeforskjellene i
landoverflaten var små, maktet ikke innlandisene
å grave ut, erodere, markerte daler i åsterrenget.
Ved å fjerne forvitringsmaterialet i svakhetssonene
ble sprekkedalene til og innlandsisen bare
finpusset fjelloverflaten og sprekkedalene.
Denne utviklingen av sprekkedalene må
suppleres med utviklingen i sen- og postglasial
tid (tidstavle 2 i fig. 7). Da den siste innlandsisen
forsvant fra Østfold for om lag 10 000 år siden,
var sprekkedalene dekket av hav (fig. 11).
Innlandsisens tyngde hadde presset landet ned,
men da isen forsvant begynte landet å heve seg
opp av havet. Innlandsisen hadde lagt igjen et tynt
morenedekke på fjellknattene og i sprekkedalene,
mens leire ble avsatt over bunnmorenen i det
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Fig. 10. Fordelingen av land og hav og innlandsisens plassering for 10 700 år siden.
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senglasiale havet. Da landet hevet seg og
områdene med sprekkedaler og fjellknatter kom i
bølgenes brenningssone, ble leiren og
morenedekket på fjellknattene bearbeidet av
bølgene. Store og mindre store steiner ble liggende
igjen. Grus, sand og skjellrester ble derimot skyllet
ned i de lavere partiene og i dragene mellom
rundsvaene og fjellflatene. Skjellrester fra den
tidligste tiden kan finnes ved Kilebu sørøst i
Rakkestad og i området østover mot Strømsfoss
(Holtedahl 1953). Ved Kilebu ligger skjellrestene
120 m over dagens havnivå og er omkring 9500
år gamle. Skjellrestene forteller om arter som
levde i et kjølig til kaldt havmiljø, mens
østersskjellrestene som finnes 10 til 20 m o.h. i
ytre Østfold for eksempel på Kråkerøy og i
Torsnes vitner om et varmere havmiljø for 1500
til 3000 år siden. Det meste av løsmassene havnet
nede i sprekkedalene som fortsatt var dekket av
havet. Dette førte til at det ble liggende igjen lite
jord på fjellknattene.
Under landhevningen ble det i området med
sprekkedaler og fjellknatter dannet en mengde
øyer, holmer og sund, tanger og kiler i ytre
Østfold. Landhevningen fortsatte og følgelig kom
bunnen av sundene i bølgenes brenningssone, og
en sortering av løsmassene på bunnen begynte.
Omsider ble sundene til tørre grus og sandtanger
mellom fjellknattene på begge sider. Landet
fortsatte å heve seg. Strandkanten trakk seg utover
i sprekkedalen og blottla etter hvert sprekkedalen
med sand øverst i «sundet» og langs fjellsidene i
sprekkedalen som langsomt ble hevet opp av
havet. Leira ble skyllet ned i det laveste i terrenget,
ned i de ytre lavere delene av sprekkedalene, helt
ut til dagens leirstrand innerst i kilene. På
Kråkerøy finnes en rekke slike sprekkedaler med
«sund»-lokaliteter (fig. 3) Erling Johansen (1957)
hadde øye for disse landformene. Han koblet dem
og
naturmiljøet
sammen
med
steinaldermenneskenes behov for boplass med
tilgang på ferskvann, ly for vinden og brensel
samtidig som skjærgården ga muligheter for jakt
og fiske. Han beskrev Kråkerøylandskapet på en
interessant og illustrativ måte i kapitelet:
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Kråkerøys geologi og eldste historie i Kråkerøy
bygdebok (1957).
Utbredelsen av sprekkedalene strekker seg
først og fremst fra Onsøy, via Fredrikstadmarka
og Borge til Skjeberg i Østfoldgranitten (fig. 3).
Sprekkedalene har forskjellige retninger med
retningen nordøst - sørvest som den mest
framtredende. En sekundær retning, nordnordvest
- sørsørøst, gjør at mange fjellknatter i ytre Østfold
får en bastionform i den sørvestre delen.
I tillegg til disse sprekkeretningene er det
interessant å se hvorledes den bratte skråningen
langs østsiden av Skjebergkilens nordre del, der
åsene i øst ligger 60 m o.h. til 70 m o.h., fortsetter
nordover som begrensningen av Skjebergsletta til
østsiden av Isesjø. Det er fra snuplassen for buss
på Rokkeveien like etter Sandbakken fin utsikt
over Skjebergsletta, Skjebergskilen og åsene
østenfor. Tosekilen strekker seg i nordnordvestlig
retning inn i landblokken og svakhetssonene kan
sies å fortsette i Visterflo. Daldraget som Seutelva
følger fra Skinnarflo til Seut har retningen nord sør. En fascinerende tanke er å se disse
svakhetssonene
i
sammenheng
med
hovedforkastningen fra permtiden som kan følges
langs Ønsøylandet og vestsiden av Hvaler. I
fortsettelsen av denne tanken ligger også tanken
om en samtidig oppsprekking av Østfoldgranitten
først og fremst i en nordøstlig retning slik at
mønsteret for sprekkedalene i ytre Østfold ble
dannet.
Sprekkedalene i ytre Østfold, knyttet til
Østfoldgranitten, har således en utvikling i flere
trinn. Første trinn er dannelsen av granitten og
enkelte svakhetssoner i den for 950 millioner år
siden. Andre trinn er nedtæringen og utviklingen
av det subkambriske slettelandet fram til for om
lag 600 millioner år siden, og tredje trinn er uroen
i perm for 250 millioner år side da
forkastningsbevegelsene i Oslofeltet førte til
oppsprekkingen og dannelsen av alle
svakhetssonene i Østfoldgranitten. Fjerde ledd er
dypforvitringen langs disse svakhetssonene,
gjennom jordens mellomalder og inn i tertiær
(tidstavle 1 i fig. 5). Femte trinn er innlandsisene
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Fig. 11. Fordelingenav land og hav for 10 000 år siden da innlandsisen dannet Skitrinnets morener.
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som fjernet løsmassene og formet sprekkedalene
og finpusset landoverflaten fram til det sjette
trinnet, innlandsisens avsmeltingsfase. Da kom en
del av løsmassene på plass. Det syvende trinnet
er både den postglasiale landhevningen og
omplasseringen av løsmassene som fulgte med
landhevningen. På Kråkerøy dukket det høyeste
partiet (68 m o.h.) opp av havet for om lag 7800
år siden, mens fjellknattene omkring 40 m o.h.
formet for 5800 år siden de første større øyene
som ved den fortsatte landhevningen etter hvert
ble til Kråkerøy. Dagens landhevning som er
omlag 30 cm på 100 år viser at Kråkerøy og hele
Østfold, særlig kysten, fortsatt er under utvikling.
Det åttende trinnet i utviklingen er dagens
prosesser der frostforvitring og rennende vann
angriper sakte og sikkert bergoverflaten og
løsmassene.
I Indre Østfold, nord for Raet, finnes også en
rekke sprekkedaler. De er ikke så konsentrert som
i Ytre Østfold og dalene er ikke så markerte.
Enkelte daler, som for eksempel Styggedalen på
veien mellom Sarpsborg og Rakkestad, har fått
en markert utforming. De fleste sprekkedalene er
grunne og mindre markert i forhold til åsene
omkring. Retningene på disse sprekkedalene er
styrt av strukturretningene, svakhetssonene, i
gneisen og mylonitten. Svakhetssonene er blitt til
under dannelsen av disse bergartene. I enkelte
områder, som nordover fra Rokkeraet og i
åsterrenget på grensen mellom Rakkestad og
Øymark, er det tydelig mønster av to retninger;
nordøst - sørvest og nordvest - sørøst, ofte
gjenspeilet i formen på mange av innsjøene i
området. Et eksempel er vannet Kløsa, sørøst i
Rakkestad.
5. Fjärdkysten
Dannelsen av fjärdkysten som følger samme
opplegg som sprekkedalene og fjellknattene, er i
det syvende trinnet i utviklingen; landhevningen.
Samtidig er dagens prosesser virksomme, trinn
8. Åsene som senker seg fra Rømskog mot kysten,
vil med sin slake skråning med sprekkedaler og
fjellknatter nettopp i kontakten med havet forme
skjærgården med øyer, holmer og skjær, sund og
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kiler, tanger og nes, bukter og viker. Egentlig er
det et sprekkedalsterreng og fjellknatt-terreng som
sakte heves opp av havet.
Løsmassene på fjellknattene består av stein og
grus, og sprekkedalene ligger der som sund
mellom øyene. I sjøen vasker bølgene bunnen og
sorterer sand og leire fra hverandre og legger igjen
materialet enten som en sandbunn eller en
leirbunn. På land dominerer svabergene og
fjellflatene. I havkanten og et lite stykke opp fra
vannet forteller skuringsstripene om breens
bevegelsesretning. Beveger vi oss enda høyere
opp, ser vi at bergoverflaten blir mer ru og i
fordypningene ligger det forvitringsgrus som
vitner om at forvitringen også har foregått i den
korte tiden etter at fjellflaten kom opp over havet.
Avsluttende bemerkninger
Åsene, kollene, sprekkedalene og fjellknattene,
leirslettene og ravinene er de karakteristiske
store landformene i Østfold. Mindre fjellknatter
og landformer som steile bergflater eller rundsva og svaberg, er sammen med enkelte sandstrender, steinstrender og leirstrender mellomstore landformer som utgjør blant annet mange
av landformene i fjärdkystlandskapet. De minste landformene kan være de utallige skuringsstripene og de mange spor etter rennende vann
med mye materiale som har formet jettegryter,
de mange rennene og andre småformer i bergoverflaten.
Landformenes dannelseshistorie avslører et
stort spenn i materiale, prosesser og tid.
Variasjonene i bergartssammensetningen sammen
med svakhetssonene i berggrunnen, som følge av
en lang geologisk utvikling med flere uroperioder
med fjellkjededannelser i prekambrisk tid og av
vulkanisme og forkastningsbevegelser i
permtiden, la grunnlag for de nedtærende kreftene.
Disse tærte ned landoverflaten til det
subkambriske slettelandet og senere
frempreparerte dette igjen som en del av den
paleiske overflaten; de lave åsene med enkelte
høyere reståser. Sprekkedalene ble så utformet i
dette slettelandet. Breene har først og fremst hatt
betydning for de mindre og mellomstore
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landformene i Østfold. Den første innlandsisene
fjernet løsmassene, forvitringsmaterialet som var
dannet over lang tid, mens storformene i liten grad
ble påvirket av breene. Utformingen av
landformene bygger på forskjellige
landformdannende prosesser, ikke bare
innlandsisens prosesser, men vel så mye på
forvitring, rennende vanns arbeid og
massebevegelse gjennom jordens lange
mellomalder. Landhevningen de siste 10 000 år
og de landformdannende prosesser som har vært
aktive etter at isen forsvant fra Østfold; nemlig
rennende vann, forvitring og massebevegelse eller
ras, har formet leirslettene, ravinene og
leirbakketerrenget i løsmassene. De
landformdannende prosessene har etter at isen
forsvant for vel 10 000 år siden hatt liten tid på
seg til å omforme landformene i fast berg.
De landformdannende prosessene er ikke bare
ansvarlig for landformene. De er vel så viktig som
prosessene som har dannet de forskjellige
jordartene i Østfold. Over marin grense er det et
mer eller mindre tykt dekke av bunnmorene, lagt
igjen av innlandsisen i dens siste fase i siste istid.
Under marin grense har bølgene etter istiden
skyllet finmateriale som sand, silt og leire ned i
skråningene og senkningene slik at det er en steinog grusrik bunnmorene nærmest opp mot marin
grense, mens den marine leira finnes i de lavere
delene av landskapet. Vekslingen i disse jordartene
bestemmer vekslingen mellom skogåsene og den
dyrkede marka i Østfold, og dermed også
vekslingen
mellom
åslandskap
og
jordbrukslandskap i Østfold.
Østfoldlandskapet er et ord som ofte brukes.
Folk flest kobler det sammen med
kulturlandskapet
og
tenker
da
på
jordbrukslandskapet, enten det er Ralandskapet
eller et leirslettelandskap. Østfoldlandskapet eller
rettere sagt Østfoldlandskapene er preget av fire
komponenter som styrer våre opplevelser av
landskapet. Landformene er en viktig del. De
legger grunnlaget for de tre andre komponentene:
vann, vegetasjon og menneskeverk (Klemsdal
1998). Kanskje kan vi supplere disse fire
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komponentene med en femte, nemlig luften. Våre
opplevelser av landskapet er i høy grad påvirket
av hvordan været er når vi opplever landskapet.
Vegetasjonen som er en annen betydelig del
av landskapet, er nærmest synonym med
naturmiljø og reflekterer de naturgeografiske
komponentene jord, vann og klima. Østfolds natur
og landformer blir viktige deler av
Østfoldlandskapet enten det er åslandskapet,
Ralandskapet,
leirslettelandskapet,
ravinelandskapet, sprekkedalslandskapet eller
fjärdlandskapet.
I et hvert landskap ligger det verdier. Hvilke
verdier har så de forskjellige Østfoldlandskapene
og hvor kommer så landformene inn i et
Østfoldlandskap?
Østfolds landformer enten det er skjærgården
med et mylder av øyer og holmer, sund og
langstrakte kiler eller lave åser, kan ikke som
turistattraksjon konkurrere med de alpine
fjellformene, de trange dalene og fjordene på
Vestlandet eller kysten i Nord-Norge. Likevel,
landformene i Østfold har verdi fra det å være en
flat leirslette som et godt utgangspunkt for
jordbruk og dets jordbrukslandskap til
mulighetene for rekreasjon i Østfoldnaturen.
Mange har gode opplevelser av det vakre, det
estetiske i Østfoldlandskapet eller i de forskjellige
naturmiljøene i Østfold som lyngheimiljøet ytterst
på kysten, skrinn furuskog på fjellknattene eller
skogsmiljøene i åsterrenget.
Leirterrenget, enten det er leirslettene eller
leirbakketerrenget har med sine flate jorder eller
svakt bølgende terreng, gitt mulighetene for å
drive jordbruk og skape et jordbrukslandskap.
Landformene i dette slettelandskapet har både en
arealverdi
og
en
produksjonsverdi.
Jordbrukslandskapt er sterkt formet av
menneskene slik at landformene kommer i annen
rekke. Men, opplevelsen av det åpne
jordbrukslandskapet er preget av leirslettenes vide
utstrekning og flate karakter.
Ravineterrenget er et karakteristisk landskap
der landformen er det mest markerte selv om
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ravineterrenget i de fleste tilfeller utgjør et
granskog- eller beitelandskap. Ravinene med sine
markerte, bratte skråninger skaper et trangt og
lukket landskapsrom med helt andre opplevelser
av det nære enn opplevelsene i det vide utsyn over
en leirslette. Ravinene som landform supplert med
enten naturmiljø eller beitemark utgjør dermed
andre opplevelsesverdier enn slettelandskapet.
Ralandskapet er en kombinasjon av Raryggens
toppflate og skråninger og jordbruket som har
utviklet seg, særlig på de sandrike skråningene.
Raets ryggform og vekslende jordbruk skaper et
harmonisk landskap der det enkelte steder, som
fra E 6 i Rygge er utsikt både til skogåsene ord
for Vansjø og til leirslettene ned mot Kurefjorden.
Råde og Rokke kirke er sentrale punkter i hver
sin bygd, ses fra store deler av bygda og utsikten
fra kirkene gir impulser, både av Ralandskapet,
åslandskapet innenfor og leirslettelandskapet
utenfor Raet. Her er det også opplevelsesverdiene
og det estetiske i det varierende landskapet som
påvirker oss.
I sprekkedalslandskapet er landformene
vesentlige for landskapet der sprekkedalene med
sine bratte bergvegger skaper kontrast til
fjellknattene med de lave og langstrakte
høydedragene og åsene. Høydedragene og åsene
med vekslende skogsmiljø har estetiske verdier
så vel som biologiske verdier. Dessuten brukes
sprekkedalslandskapet, særlig fjellknattene og de
lange, lave åsene til rekreasjon. Bare i
sprekkedalenes
løsmasser
gjør
jordbrukslandskapet sitt innspill i landskapet.
Fjärdlandskapet er i første rekke preget av øyer,
holmer og skjær. Tanger med fjellknatter og lave
åser og ikke minst sjøen i trange sund, åpne viker,
brede eller lange kiler er også ingredienser i
fjärdlandskapet. Fjellflater enten som lange slake
skråninger eller som bratte bergvegger som faller
i sjøen, med en overflate formet av breen og
vannet, rundsva eller svaberg og skuringsstriper
supplerer landformene i fjärdlandskapet. Spredt
og tynt jorddekke eller fullstendig mangel på jord
gjør at naturmiljøet preges av en skrinn furuskog.
I denne åpne skogen med nærheten til sjøen finner
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vi de mange hyttene. Som en følge av variasjonene
i landformene og den vekslende naturen,
vekslingen mellom land og hav, har menneskene
funnet seg til rette i fjärdlandskapet. Tidligere var
det jord til små åkerflekker og fisken i sjøen som
trakk folk til fjärdkysten. I dag er det andre verdier
i landskapet som er attraktive. Kombinasjonen og
variasjonene av land - sjø og en åpen skog har
gitt et godt grunnlag for rekreasjon. Landskapet
ligger dessuten i den delen av Norge som har et
stort antall solskinnstimer, noe som øker
rekreasjonsverdien. Landskapet har store estetiske
verdier som er med på å gi landskapet en betydelig
rekreasjonsverdi.
Åslandskapet, der åsene med et tynt dekke av
bunnmorene eller omskyllet materiale med skog,
mange steder en skrinn åpen skog, gir gode
rekreasjonsmuligheter. Det svakt bølgende
åslandskapet med variasjon i skog og vann i et
rikt mangfold, gir store opplevelsesmuligheter.
De forskjellige Østfoldlandskapene har alle
verdier der landformene inngår. Selv om
landformene er preget av horisontale linjer og ikke
er som de store landformene på Vestlandet, skaper
landformene og de andre komponentene i
landskapet muligheter for estetiske opplevelser.
Samtidig har landskapet stor betydning for
menneskenes fritidsbruk både fysisk og ikke minst
mentalt. Landskapet med sine landformer påvirker
oss også slik at vi får en følelse av tilhørighet til
et sted, det har både en symbolverdi og en
identitetsverdi. Østfoldsangen «Det er så fagert i
Austfold» bygger på disse verdiene, men verdiene
knyttet til naturhistorien er supplert med verdiene
i Østfolds kulturhistorie som har formet
kulturlandskapet. Et kulturlandskap som omfatter
både jordbrukslandskapet på leirslettene og i
sprekkedalene og bylandskap som Gamlebyen,
Cicignon eller sentrum i Fredrikstad eller det som
er i ferd med å bli bylandskap mellom Fredrikstad
og Sarpsborg foruten industrilandskap som
Borregaard.
I alle typene av Østfoldlandskap ligger det
pedagogiske verdier. Kunnskapen om åsene,
sprekkedalene, leirslettene, leirbakketerrenget,

30

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

ravinene, Raet og fjärdkysten og deres dannelse
beriker vår opplevelse av Østfoldlandskapet.
Kunnskapen om landformene blir dermed en
viktig verdi i landskapet.
Landformenes utforming, dannelse og
betydning for landskapet har således stor verdi
for vår forståelse, oppfattelse og opplevelse av
de forskjellige Østfoldlandskapene.
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Spikkeland, I. 2002. Nytt funn av huldreblom Epigonium aphyllum i Marker. Natur i Østfold
21(1/2): 32-34.
Huldreblom ble sommeren 2002 funnet på halvøya Nebba i Store Le, Marker kommune. Dette
er det andre funnet av denne arten i Østfold. Artikkelen beskriver voksestedet og litt om floraen
i området.
Ingvar Spikkeland, Buer, 1870 Ørje. E-post: ingvarsp@tiscali.no

Huldreblom er en sjelden plante med østlig
utbredelse i Norge (Lid & Lid 1994). Arten er
tidligere bare funnet en gang i Østfold; mellom
Taraldrud og Ådal i Rødenes, Marker i 1963
(Wischmann 1965). Huldreblom er fredet i Norge.

Fig. 1. Oversiktskart over de østlige deler av Østfold, med tilgrensende områder i Värmland og
Dalsland. Funnsteder for huldreblom er avmerket med fylt sirkel.

Nytt voksested
Ett nytt funn i Marker ble gjort 21. juli 2002. Fem
blomstrende planter ble funnet sørøst i Øymark i
nærheten av det nedlagte småbruket Modal, nær
riksgrensen på halvøya Nebba i Store Le (Figur 1
og 2). Voksestedet lå i en vestvendt, steinet og
urterik li med granskog/blandingsskog, ca. 160 m
o.h., UTM PL5884 (ED50). Jordprøve fra
voksestedet viste pH 6,5. Gran var det dominerende
treslaget, men det fantes også noe selje, rogn og
bjørk. I en radius på 1 m omkring selve voksestedet
fantes følgende arter: Sisselrot Blechnum spicant,
maurarve Moehringia trinervia, trollbær Actaea
spicata, blåveis Hepatica nobilis, krattfiol Viola
mirabilis, gjøkesyre Oxalis acetocella, skogvikke
Vicia sylvaticus, vårerteknapp Lathyrus vernus,
skogsveve Hieracium sylvatica coll., maiblom
Maianthemum bifolium, snerprørkvein
Calamagrostis arundinacea og etasjemose
Hylocomium splendens. Ellers vokste det i den
umiddelbare nærhet fugletelg Gymnocarpium
dryopteris, ormetelg Dryopteris carthusiana,
hvitveis Anemone nemorosa, bringebær Rubus
idaeus, teiebær Rubus saxatilis, stankstorkenebb
Geranium robertianum, blåbær Vaccinium
myrtillus, skogmarimjelle Melampyrum
sylvaticum, fagerklokke Campanula persicifolia,
gullris Solidago virgaurea og liljekonvall
Convallaria majalis.
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Andre funn av huldreblom i distriktet
Nærmeste kjente funnsted for huldreblom er det
tidligere nevnte stedet i Rødenes nord i Marker,
ca. 25 km NV for Modal (se figur 1). Arten er for
øvrig ikke gjenfunnet her etter at den ble oppdaget
i 1963. Området har vært utsatt for flatehogst, noe
som kan ha forringet lokaliteten. Men det finnes
utvilsomt andre egnede voksesteder i dette
området, som ligger i den nordlige delen av
Vikebyhøgda. Vikebyhøgda er dannet av mafiskultramafisk klorittamfibolitt (Berthelsen, Olerud &
Sigmond 1996), som gir et relativt kalkholdig
jordsmonn, og mange krevende plantearter er
funnet her.
Ellers vokser huldreblom i Skarsdalen,
Bengtsfors i Dalsland (Andersson 1987). Stedet
ligger ved innsjøen Lelång nedstrøms Store Le ca.
35 km SØ for Modal (figur 1). Et annet potensielt
voksested kan være Bodadalen i Årjäng, som
danner en fortsettelse av Modalen fra Moen ved
riksgrensen og rett nordøstover til Boda ved Foxen.
Dette er en trang og dyp dal med rik flora, som
trolig oppfyller de miljøkrav huldreblom stiller.
Floraen ved Modal
Området omkring funnstedet ved Modal har en rik
og interessant flora som først de siste to-tre årene
er blitt kartlagt nærmere. Like ved husene finnes
en skjellsandbanke, hvor det bl.a. vokser
storengkall Rhinanthus serotinus ssp. serotinus,
jåblom Parnassia palustris, harerug Bistorta
vivipara, villin Linum catharticum og
fagerknoppurt Centaurea scabiosa. Den siste er
for øvrig nesten borte etter at veien som den
vokste ved nylig er rustet opp og veikantene
sprøytet med ugressmiddel. Rødkjeks Torilis
japonica og nikkesmelle Silene nutans er også
funnet her. Det var en liten dam ved uthuset hvor
det vokste flikbrønsle Bidens tripartita, men
bestanden holder på å forsvinne da dammen er
drenert i forbindelse med veiarbeidet. I dammen
fantes for øvrig også den globalt sjeldne men lokalt
ganske vanlige sneglen tårnformet damsnegl
Omphiscola (Lymnaea) glabra. Orkidefloraen er
rik, med skogmarihånd Dactylorchis fuschii,
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flekkmarihånd Dactylorchis maculata, brudespore
Gymnadenia conopsea, vanlig nattfiol
Plathanthera bifolia, korallrot Corallorhiza
trifida og knerot Goodyera repens, i tillegg til
huldreblom. På berg og i ur i området vokser bl.a.
svarterteknapp Lathyrus niger, blodstorkenebb
Geranium sanguineum, bergmynte Origanum
vulgare, stavklokke Campanula cervicaria og
kantkonvall Polygonatum odoratum.
Nebba – et eldorado for botanikere
Modal ligger i et 2 km langt, markert dalføre
(Modalen) som strekker seg fra Moen ved
riksgrensen og ned til Torgrimsbu. Torgrimsbu er
en nedlagt grend som tidligere også hadde skole.
Området ligger idyllisk til ved Nordre
Torgrimsbutjern, og har et verdifullt
kulturlandskap med interessant flora, selv om
gjengroingen av landskapet har satt sine spor.
Hele dette området er med sine frodige bar- og
blandingsskoger, nedlagte småbruk og rike flora
ganske typisk for naturen på Nebba,
grensehalvøya som strekker seg fra veien mellom
Buer i Marker og Väng i Årjäng og sørover i Store
Le. Halvøya har en bemerkelsesverdig rik flora. I
den norske delen, som dekker et areal på ca. 25
km 2 , er nærmere 500 karplanter registrert
(Spikkeland upubl.) Dette er ca. 75 % av alle påviste
karplanter i Marker. Minst 18 av disse står på lista
over sjeldne, sårbare og hensynskrevende
karplanter i Østfold (Båtvik 1992), noe som utgjør
omkring 60 % av alle arter innen denne kategorien
i kommunen. Dersom vi tar utgangspunkt i den
nasjonale rødlista, har området 14 rødlistede arter,
hvorav 2 i kategorien ”sårbar”, og resten
”hensynskrevende”
(Direktoratet
for
Naturforvaltning 1999). De fleste av disse er
varmekrevende og kalk- eller basekrevende arter.
Som eksempel kan nevnes bittergrønn, som
hadde tre store forekomster på til sammen flere
100 m2 i nærheten av Store Le (L. Bakke pers.
medd.). Bittergrønn er ført opp som sårbar på den
nasjonale
rødlista
(Direktoratet
for
Naturforvaltning 1999). Dessverre ble disse
bestandene utryddet pga. flatehogst på 90-tallet,

33

Ingvar Spikkeland

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

Enkelte av skogsområdene på Nebba hører
utvilsomt med blant de mest verdifulle
barskogsområdene i Østfold. Funnet av
huldreblom ved Modal styrker områdets status i
botanisk sammenheng. Artens framtid her er trolig
usikker. På den ene siden er arten fredet mot
innsamling, men samtidig er ikke artens voksested
fredet mot hogst. Dermed kan huldreblomstens
eksistensmuligheter i området raskt ødelegges, en
skjebne som er ganske typisk for mange av våre
sjeldne barskogsplanter.

Fig. 2. Huldreblom ved Modal i juli 2002.
Foto: Ingvar Spikkeland
men en kan jo håpe på at det fortsatt finnes intakte
lokaliteter. Arten er ikke kjent fra andre steder i
Marker. Klubbestarr Carex buxbaumii ssp.
buxbaumii vokser mange steder langs strendene
ved Store Le, og har sin hovedforekomst i Østfold
på Nebba. Det samme gjelder trolig også
bergperikum Hypericum montanum, bakkesøte
Gentianella campestris ssp. campestris,
skogmarihånd og kalkgrønnaks Brachypodium
pinnatum. Av andre sjeldne/interessante arter kan
nevnes myrtelg Thelypteris palustris,
knollmjødurt Filipendula vulgaris, trefingersildre
Saxifraga tridactylites, dronningstarr Carex
pseudocyperus og bunkestarr Carex elata.
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Utbredelse
Østsangeren hekker fra Øst-Europa og videre
østover i et bredt belte gjennom tempererte Asia.
Arten hekker irregulært og fåtallig i østlige Sverige,
vestlige Finland og sørøstlige Danmark, spesielt i
år med høytrykk og sydøstlige vinder i slutten av
mai, når arten ankommer fra overvintringsområdene
i sørlige Asia. Antallet østsangere i disse landene
varierer sterkt fra år til år noe som er typisk i områder
som utgjør grensen for en arts utbredelse. Fra
Norge finnes det ett dokumentert hekkefunn, fra
Jomfruland, Telemark 1991.
Taksonomi
Østsangeren opptrer i seks identifiserte underarter,
hvorav tre er observert i Europa (se under
artsbestemmelse). Nesten samtlige østsangere som
blir observert i NV Europa tilhører underarten som
hekker i Øst-Europa, Phylloscopus trochiloides
viridanus. Det foreligger også et fåtall funn av
underartene P. t. nitidus (eller einersanger) og P. t.
plumbeitarsus (”sibirøstsanger”). Samtlige
godkjente funn av østsanger i Norge pr. 1.1.2001
har tilhørt underarten viridanus, men både nitidus
(Mønstremyr, Vest Agder 1. sept. 1994) og
plumbeitarsus (Fedje, Hordaland 9. okt 1994) har
blitt rapportert, men blitt gjenstand for NSKF’s
meget strenge sensur ved førstegangsfunn for

Norge1. De siste tiårene har en mengde tidligere
underarter fått artsstatus, spesielt etter studier fra
områder der ”underartene” overlapper. Hvis disse
underartene ikke danner blandingspar i
overlappingssonene, skyldes dette ofte en eller
annen reproduktiv barriere. Eksempler på dette
kan være at de har noe forskjellig sang slik at
individer av den ene underarten ikke reagerer på
sang av den andre og vice versa. Det kan også
skyldes noe forskjellig biotopvalg eller geografisk
isolasjon.
Dette, kombinert med genetiske tester, kan føre
til at taksonomene kommer til den konklusjonen
at ”underartene” opphøyes til egne arter. En
”splitt” har i høyeste grad vært aktuelt for
østsangeren. Studier har vist at individer av
underartene viridanus og plumbeitarsus ikke
danner blandingspar i overlappingssonen da de
ikke gjenkjenner hverandres sang. Par av
viridanus kan hekke side om side med par av
plumbeitarsus, faktisk inne i samme territorium.
Nitidus danner en isolert (allopatrisk) populasjon
av østsanger i Kaukasus, Tyrkia og Iran og får
således ikke tilført genetisk materiale fra de øvrige
underartene (Collinson 2001).
1
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Det ble rapportert en einersanger fra Laukvik i Lofoten,
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Forekomst i Norge
Et problem i forbindelse med utarbeidelsen av
denne artikkelen har vært at NSKF’s lister ikke har
vært i samsvar med databasen til boka ”Sjeldne
fugler i Norge” som er under utarbeidelse. En
porsjon detektivarbeid har brakt på det rene at
sistnevnte er korrekt og at det pr. 1.1 2001 foreligger
55 godkjente funn som involverer totalt 60 individer
av østsanger i Norge (M. Viker og A. T. Mjøs pers.
med.). De fleste fra øylokaliteter fra kysten av SørNorge, men arten kan også dukke opp på plasser
der man minst av alt forventer å finne østlige
rariteter. Fire av funnene stammer for eksempel fra
Trysil(!), og Oppland og Buskerud er representert
blant fylkene med østsangerfunn. Østfold er ett
av kun fem fylker uten. Hele 22 av funnene stammer
fra ”nabofylker” som Oslo/Akershus (1), Vestfold
(5) og Telemark (14). Bohuslen har i tillegg 15 funn
(M. Unger pers. med.). Det er så man undres på
hvordan arten har klart å unngå Østfold…
Biotopvalg
Østsangeren er en lite kravstor art. Den kan
påtreffes i de fleste skogstyper både i hekketiden
og på trekket.
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Artsbestemmelse
Siden Østfolds første østsanger nesten garantert
vil tilhøre underarten viridanus er det fugler av
denne underarten vi konsentrerer oss om i det
følgende. For de spesielt interesserte tar vi
allikevel med feltkjennetegnene til klassiske
plumbeitarsus og nitidus. Vi skriver ”klassiske”
da denne artikkelen ville blitt alt for lang dersom
alle eventualiteter skulle dekkes. Samtlige
underarter av østsanger, samt dens
forvekslingsarter viser stor variasjon og ingen
draktkarakterer er bombesikre. Stilt ovenfor en
mulig østsanger bør man derfor forsøke å få med
seg så mange kjennetegn som mulig.
Generelt:
Østsangeren er en liten sanger, på størrelse med
en gransanger (P. collybita). Den er en aktiv krabat
som nesten konstant er i nervøs, rykkende
bevegelse i bladverket. Strukturelt er den
velproporsjonert og forholdsvis tettbygd med
ganske stort hode og kraftig nakke. Den reiser
gjerne issefjærene og ser da brattpannet ut med
toppet isse. Arten har kort primærprojeksjon, bare
drøyt halvparten av lengden til de eksponerte
tertialene.
Feltkjennetegn
1K: Unge østsangere er blant de renest tegnede
av bladsangerne. Undersiden er enhetlig gråhvit,
gjerne med noe gult i strupe og bryst. Oversiden

Fig. 1. Fylkesfordeling av østsangerfunn i Norge.
Østfold står for tur!

Fig. 2. Månedsvis fordeling av østsangerfunn i
Norge. Juni og August/September skiller seg ut
som de klart mest aktuelle periodene.
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er nesten rent olivengrønn med et kjølig, grått
anstrøk. Gulhvite tupper på de ytre 4-6
storedekkerne danner et tydelig, vel avgrenset
vingebånd, de østlige bladsangernes
”adelsmerke”. Vingebåndet smalner raskt innover
på vingen. Rent unntaksvis kan arten vise
antydning til et andre vingebånd, dannet av
diffuse, lyse tupper på mellomdekkerne. Lyst
olivengrønne ”frynser” på ytterfan av
svingfjærene danner ofte et lyst vingepanel på
den foldede vingen.
Hodetegningene er karakteristiske og meget
viktige å notere seg hvis man har med en mistenkt
østsanger å gjøre. Hodet domineres av et bredt,
langt, gulhvitt øyebryn (overøyestripe) som er
bredest, og ser ut til å ”flamme ut”, bak øyet. I

Østfold neste stopp? – Østsanger

litteraturen står det ofte at øyebrynene ender i en
”vipp” opp eller ned, men dette er et dårlig
kjennetegn hos bladsangere da dette er helt
avhengig av hodets positur. Foran øyet når
øyenbrynene vanligvis helt fram til pannen. De
møtes der smalt på oversiden av nebbet. Dette gir
arten lys panne, noe som skiller den fra de mest
aktuelle forvekslingsartene (se under forveksling).
Øyestripen er mørk og relativt markant og øker i
bredde bak øyet. Foran øyet mest som en mørk
tøyleflekk som ikke rekker helt fram til nebbet.
Øredekkerne er grønnlige med begrensede lyse
tegninger, spesielt like under øynene. De kantes
ofte under av en mørkere rand. Nebbet er spisst
og forholdsvis bredt ved basis og har mørk øvre
nebbhalvdel. Undernebbet er lyst (orange til

Fig. 3: 1K Østsanger (Phylloscopus trochiloides) Utklippan, Sverige 10. aug. 1990. Et tydelig tegnet
individ. Noter det markante øyenbrynet som blir bredere bak øyet og når helt fram i pannen. Øyestripen er fremtredende, men foran øyet begrenset til en flekk foran øyet.
Øredekkerne er ganske utegnede og utydelig kantet i underkant av en mørkere linje.
Vingebåndet er tydelig og forholdsvis kort, men uvanlig jevnbredt på dette individet. Noter også
antydningen til et andre, diffust vingebånd. Undersiden er klassisk ensfarget gråhvit, beina er mørke
og nebbet typisk spisst og spinkelt. Foto: Anders Blomdahl
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kjøttfarget) ved basis og har ofte utydelig mørk
spiss. Det kan også være rent lyst. Beina er mørke
(gråbrune) med lysere ”fotsåle”.
Ad: De fleste voksne østsangere som blir
observert, blir sett på senvåren, gjerne i juni. Disse
har vært igjennom en komplett myting (fjærskifte)
i vinterkvarteret og ankommer Nord-Europa med
en mer slitt fjærdrakt enn hva 1K’er på høsten viser.
Oversiden har mistet sitt grålige anstrøk og er
mørkere brunlig oliven. Vingebåndet har også ofte
vært utsatt for slitasje og er generelt meget mer
utydelig. Mange mangler vingebånd overhodet.
Hodetegningene er også mer diffuse, med blekere
øyenbryn og mer diffus øyestripe. Øyenbrynet har
imidlertid fortsatt samme form og utstrekning som
hos 1K fugler. Undersiden er som for 1K gråhvit.
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Lydytringer:
Sang og lokkelyd er meget viktige artskriterier. En
østsanger i mai/juni vil ofte være en hann og røpe
seg på den meget karakteristiske sangen. Denne
består av korte strofer som minner om en blanding
av linerle og gjerdesmett. Strofene begynner med
den linerleliknende lokkelyden ”sle-vit” eller ”tisli”, forsetter i en akselerert versjon av denne og
ender ofte i en gjerdesmettliknende trille. Sangen
er meget forskjellig fra våre hjemlige bladsangere
og har styrke nok til å unngå at den drukner i
sangkoret fra vårskogen.
Lokkelyden er som nevnt linerleliknende og har
tydelig to stavelser. Forskjellig forfattere har
transkribert lokkelyden som: ”sle-vit”, ”ti-sli”,

Fig. 4. Ad. Østsanger (Phylloscopus trochilus) Finland, 6. juni 1987. En utvasket versjon av 1K’en
over. Bildet illustrerer godt øyenbrynets utforming og utstrekning både foran og bak øyet. Noter
typisk primærprojeksjon, ca. 2/3 av de eksponerte tertialene. Foto: Henry Lehto
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Østfold neste stopp? – Østsanger

”che-wee” eller ”tsee-lee”. Denne er meget
forskjellig fra både gransanger og løvsanger som
begge har varianter over myke ”huit”.

vanligvis til en tøyleflekk mellom øyet og nebbet).
Har også noe renere grønn overside og en tanke
lysere underside enn viridanus.

Sibirøstsanger (P. t. plumbeitarsus)
Hekker i sentral og øst – Sibir, kun noen få funn fra
europa (England, Nederland, Sverige). Denne
underarten likner viridanus, men kan skilles fra
denne på følgende: Har vanligvis to vingebånd
(noe viridanus kun unntaksvis har). Vingebåndet
som dannes av gulhvite tupper på storedekkerne
er også lenger (involverer alle storedekkerne), er
mye bredere og har samme bredde i hele sin lengde.
Øyenbrynet er en tanke lenger og smalere enn hos
viridanus og når ikke fram til pannen. Øyestripen
er tydligere avsatt, spesielt foran øyet og når fram
til nebbasis. (hos viridanus begrenser det seg

Einersanger (P. t. nitidus)
Hekker i NØ – Tyrkia, Iran og i Kaukasus. Noen få
funn i nordeuropa. Likner viridanus men har
sterkere grønn overside og har gult i øyenbryn,
øredekkere, strupe og bryst. Har også lenger
øyenbrynstrek enn viridanus som ikke rekker fram
til pannen, samt tydeligere øyestrek og tøyle.
Einersangeren likner altså mest på Sibirøstsanger
i hodetegningene. Viser oftere to vingebånd enn
viridanus og disse er gulere og bredere.

Fig. 5. Sibirøstsanger (Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus), Kina, september 2000. Noter to
tydelige vingebånd, det nederste lengre og bredere enn hos en typisk viridanus. Øyenbrynet langt og
stopper midtveis mellom øyet og nebbasen. Forholdsvis tydelig og ubrutt tøylestrek. Foto: Henry
Lehto

39

Stein Engebretsen & Magne Pettersen

Forvekslingsarter
Her kan man lett ”skrive seg bort” igjen, da de
fleste bladsangere viser store variasjoner. Vi har
imidlertid valgt å konsentrere oss om de mest
åpenbare fellene. Forvekslingsart nummer èn er
utvilsomt lappsanger (P. borealis), men også
gransangere av nordlige og østlige populasjoner
har i flere tilfeller blitt rapportert som østsangere.
Lappsanger (Phylloscopus borealis)
Lappsangeren har ofte blitt anført som
østsangerens tvillingart. Begge artene har
markante hodetegninger og begge har vingebånd.
Variasjonen hos begge arter er i tillegg stor, og en
lappsanger kan meget vel vise enkelte
draktkarakterer som blir regnet som typiske
østsanger-karakterer og vice versa. Med den
rivende utviklingen innen feltornitologien har
heldigvis forståelsen for denne problematikken økt
betraktelig, og de fleste individer burde kunne
artsbestemmes hvis man får gode
observasjonsbetingelser og god tid til å ”plukke
fuglen fra hverandre”.
Viktige artsforskjeller:
Draktforskjeller:
Lappsangeren har en mørkere grønngrå
grunnfarge på oversiden enn østsangeren, men
de viktigste forskjellene mellom disse artene dreier
seg om detaljer i hodetegningene. Lappsangeren
har et langt og jevnsmalt øyenbryn som ikke rekker
fram til nebbet. Hos østsanger er øyenbrynet
bredest bak øyet og øyenbrynene møtes i pannen.
Lappsangeren har en meget markant øyestripe
som er jevnt mørk og ubrutt i hele sin lengde. Den
har følgelig en skarpt avsatt, ubrutt tøylestrek.
Dette skiller den fra østsangeren. Denne har som
regel mindre tydelig øyestrek enn denne og
”tøylen” består hovedsakelig av en mørk flekk
mellom øyet og nebbet.
Lappsangeren har også tydeligere tegninger på
øredekkerne. Dette arter seg som lyse dropler på
for øvrig grågrønne øredekkere.
Undersidens tegninger skiller seg også mellom
de to artene. Hos østsangeren er hele undersiden
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vanligvis rent gråhvit, men brystsider og flanker
kan ha et utydelig grågult anstrøk. Hos
lappsangeren er det normale diffuse grå
lengdestreker på brystet og gråbrune kroppssider.
Sett fra siden ser derfor vinger og kroppssider å
gå mer i ett, i samme fargenyanser, mens det hos
østsangeren vanligvis er markert kontrast mellom
kroppsiderne og vingene. Lappsangeren kan vise
såpass mye brungrått på flankene at dette står i
kontrast til den hvite buken.
Lappsangeren viser ofte to tydelige vingebånd.
Dette skjer bare unntaksvis hos østsangeren.
Nebb og bein:
Lappsangeren har et meget kraftig nebb til en en
phylloscopus å være. Det er langt og nærmest
konisk i formen. Østsangerens nebb er smalere,
kortere og spissere. Lappsangeren har mørkt
overnebb mens undernebbet er gulorange ved
basis med tydelig avsatt mørk spiss. Østsangerens
nebb kan ligne på dette, men vil vanligvis ha mindre
tydelig avgrenset mørk spiss. Beinfargen er også
en god karakter. Lappsangerens bein er lyse,
vanligvis brungule, mens østsangerens er mørke
og gråbrune. Lappsangerens bein er også solide
og kraftige mens østsangerens er tynnere.
Størrelse, proporsjoner og bevegelsesmønster:
Lappsangeren er drøyt løvsangerstor, og er
således større enn en østsanger. Mens dette kan
være vanskelig å avgjøre hos en enslig fugl, er
proporsjonene et mer objektivt kriterium.
Lappsangeren har en av de lengste trekkveiene
blant spurvefuglene og som langdistansetrekkere
flest har den lange vinger, noe som fører til at arten
ser korthalet ut. Primærprojeksjonen er drøyt 2/3
(70-90% ifølge van der Vliet et. al 2001) av de
eksponerte tertialene. Hos Østsanger som nevnt
drøyt 1/2. (I stedet for primærprojeksjon kan det
være nyttig å heller konsentrere seg om hvor mye
halen stikker ut bak vingespissen i relasjon til
primærprojeksjonen. Hos lappsangeren er
primærprojeksjonen omtrent like lang, eller en tanke
kortere enn avstanden fra vingespiss til halespiss.
Hos østsanger er primærprojeksjonen markant
kortere.) Andre proporsjonsmessige forskjeller
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inkluderer lappsangerens kraftigere bein og nebb,
samt flatere hodeprofil.
Lappsangeren er ikke fullt så nervøs og aktiv
som østsangeren, men virker mer målbevisst i
bevegelsesmønsteret.
Gransanger (P. collybita)
Forveksling med denne arten virker kanskje mindre
sannsynlig, men har hendt ved flere tilfeller og
skal ikke undervurderes. Vanligvis dreier det seg
da om gransangere tilhørende østlige populasjoner
av den nordlige underarten abietinus (som bl.
annet hekker i Norge) eller spesielt den sibirske
tristis. Fugler fra disse underartene kan ofte
framvise et ganske tydelig vingebånd og kan vise
ganske utegnede undersider. De er også like små
og har mørke bein slik som østsangeren.

Østfold neste stopp? – Østsanger

Forvekslingsrisken gjelder særlig slitte østsangere
som mangler den grønngrå oversiden og som har
utvaskede ansiktstegninger.
De viktigste karakterene som skiller nordlige og
østlige gransangere med vingebånd fra østsanger er:
Hodetegningene:
Gransangeren har et smalere og vanligvis kortere
øyenbryn enn østsanger. Det blir ikke markant
bredere og ”flammer ikke ut” bak øyet som hos
østsanger. Øyestripen er smalere og mer diffus enn
hos østsanger og øredekkerne er nærmest
utegnede. Dette kombinert med meget tynt og ofte
helmørkt nebb (spes. hos tristis) gir gransangeren
et meget delikat og ”snilt ansikt”. Østsangeren,

Fig. 6. Lappsanger (Phylloscopus borealis), Finland, Juni 1991. Noter lang, jevnsmal og skarpt
avsatt øyenbryn som ikke når helt fram til nebbet. Markant øyestripe både foran og bak øyet. Øredekkerne og kroppsidene er lite tegnet på dette individet. Nebbet er kraftig for en phylloscopus og
har tydelig avsatt mørk spiss på undernebbet. Primærprojeksjon lang, vingespissen når nesten halvveis til halespissen fra tertialene. Beina på dette individet er brunlige. Foto: Henry Lehto
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med sine markante trekk, ser mer ”våken” og
”modig” ut.
Vingebåndets karakter:
Østsangeren har et skarpt avsatt, kort og rett
vingebånd som er gulhvitt og som smalner rask
”innover” på vingen. Gransangere viser et
utydelig, ofte buet vingebånd som er gråhvitt eller
beige.
Grunnfarge:
Østsangeren har alltid innslag av oliven på
oversiden. Dette gjelder også slitte fugler på
sommeren selv om disse er mer brunoliven enn
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ungfuglenes grågrønne. Gransangere av abietinus
kan ligne, men vil nærmest alltid se mer brunmelerte
ut. Tristis mangler oliven overhodet. På
undersiden vil gransangere vanligvis vise
tydeligere beige tegninger på brystsider og flanker
Lyd:
Østsangerens lokkelyd er tostavet som nevnt
under artsbestemmelse. Østlige gransangere lokker
med enstavet rette eller svakt dalende ”svii” eller
”hiit”. Våre hjemlige gransangere lokker med myke
”huit”. Østlige populajoner av abietinus kan nærme
seg tristis.

Fig. 7. Gransanger (Phylloscopus collybita) Akerøya 13. oktober 2000. Dette individet viste karakterer som pekte mot en østlig opprinnelse. Notèr uvanlig tydelig øyenbryn som når helt fram i pannen
og antydning til lyst vingebånd. Fuglen er også meget blek til en gransanger å være, uten dennes
varme farger. Øyenbrynet er imidlertid kortere enn hos østsanger, vingebåndet er for diffust og fuglen
mangler østsangerens lyse nebbasis. Grunnfargen er også snarere gråbeige enn oliven og fuglen
viste beige kroppssider. Flere bilder av dennepå: www.kopinor.no/~christer/birds/aos/pictures.html
Foto: Christer Jakobsen
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Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001
J.INGAR I.BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2002. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001. Natur i Østfold 21(1/2): 4450.
Østfold Ringmerkegruppe merket i 2001 totalt 16180 fugl fordelt på 12790 flyvedyktige,
voksne individer og 3390 pulli. Det ble merket tre nye arter for gruppa; lapp-piplerke, gråspett og storspove slik at gruppen nå har klemt ring på 165 fuglearter siden oppstarten i 1993.
Av andre spesielt interessante arter i 2001 bør nevnes havsule, dverglo og vendehals samt et
stort antall tårnseiler og knoppsvane som har fått flerdoblet sine merketall fra tidligere år pga
stor satsning. Nytt av året er at storskarv-populasjonen på Øra nå blir supplert med fargeringer
slik at de skal bli lettere å kontrollere. Av interessante gjenfunn fra år 2001 kan nevnes løvsanger fra Uganda og storskarv fra Frankrike og indre deler av Sverige.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 2001
av 32 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller
B-lisens. Gruppa har eksistert i ni år, slik at
totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra
1993-2001.
Medlemmer i ØRG
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe per 31.12.2000, 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, Terje Gustavsen, Ole
Jørgen Hanssen, Robert Houtman, Jan Erik
Isaksen, Sidsel Iversby, Christer Jakobsen, Harri
Kämäräinen, Øivind Lågbu, Bjørn Petter Løfall,
Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Steinar Pedersen,
Magne Pettersen, Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke,
Hans Åge Skjenken, John Stenersen, Mikael
Sundstrøm, Per Tangen, Knut Trondsen, Morten
Viker og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket
fugl i de ni årene som er gått, mens andre har
merket svært mange. Ny medlem sammenlignet
med fjoråret er Terje Gustavsen fra Rakkestad. Han
er jo en kjent fugleobservatør i fylket. Han prøver

Fig. 1. Det ble ringmerket mange tårnseilere i
2001. Her sitter Marit Båtvik med åtte tårnseilere
som ble foret opp, ringmerket og sluppet, da taket de ble klekket under ble lagt om og foreldrene
skydde stedet. Tomb 9.8.1996. Foto: forf.
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Fig. 2. Deltagerne på årets ringmerkemøte avholdt 14.2.2002, Tomb i Råde. Foto: forf.
seg i tillegg nå som fuglemerker (B-lisens) på egen
hånd. Vi ønsker han velkommen som medlem i
gruppa og ser fram til hva denne kvalifikasjonen
kan innebære for vår virksomhet.
Innsatsen i Moss har vært særlig stor dette året
slik som fjoråret. Jo Ranke, sammen med sønnen
Peter, merket mest av alle med 5931 individer.
Nummer to ble Kjell Møklegård med sine 3519
merkete fugler, for det meste ved Møklegård, men
også noe på hytta i Tufsingdalen. Nummer tre ble
Knut Trondsen, som først og fremst har merket i
Sarpsborg-området, med 3299 individer. Nummer
fire ble Per Tangen med 768 ringmerkinger og
nummer fem ble Steinar Pedersen med 584
merkete fugler begge med den største innsatsen i
Indre Østfold. På de neste plassene følger Harri
Kämäräinen med 414, Mikael Sundstrøm med
347, Lennart Fløseth med 303, Åge Sten
Fredriksen med 287, Ole Jørgen Hanssen med
212, Håvard Ellingsgård med 141 og som nummer
ti ble Rune Aae med sine 126 merkete fugler
omkring Tomb i Råde. 249 fugler merkes da av
andre merkere som ikke ble med på vår lokale
”10 på topp-liste” i 2001.
Det merkes imidlertid flere fugler fugler i fylket
enn hva som blir med i denne oversikten. Ved
siden av ØRG fungerer Akerøya Ornitologiske
stasjon 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 eller
som bare merker spesielt utvalgte arter i
forbindelse med ulike prosjekter. Totaloversikten
over hvilket antall som egentlig får ring i fylket,
blir således vanskelig å finne ut av med enkle
midler.
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 portoutgifter 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. Ved årsmøtet,
avholdt 14.2.2002 på Tomb i Råde, viste
regnskapet en beholdning på kr. 2970,24 en
økning i forhold til i fjor på kr. 493,22. Regnskapet
var revidert og funnet i orden. Vi fant i imidlertid
ingen grunn til å endre lisensavgiften ennå.
Som tidligere består styret av J. Ingar I. Båtvik
som leder, sekretær og ringdistributør mens Rune
Aae ble nyvalgt kasserer etter Jan Erik Isaksen
som ba om avløsningen i vervet. En takk til Jan
Erik for godt utført jobb. Revisor er fortsatt Åge
Sten Fredriksen. Materialforvalter Rune
Botnermyr har hatt så lite å gjøre at vi fant det
like greit å kutte dette vervet da behovet har vært
så lite. De fleste ringmerkere får det de trenger
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via Naturbokhandelen på Lista som har vist seg
serviceinnstilt overfor ringmerkernes behov.
Sesongen 2001
I 2001 merket vi 16180 fugler fra 106 arter, vårt
beste år noensinne med hensyn til merkeantall,
men vi har merket flere ulike arter tidligere. I fjor
merket vi 12897 fugler av 107 arter som var et
normalår. På ni år har vi sammenlagt gitt 94077
fugler ring fra 165 fuglearter. Fortsatt er det ytre
deler som merker mest, men det klemmes også
relativt høye tall fra Askimområdet. Fortsatt
mangler vi ringmerkeinnsats i Halden og i
grensestrøkene mot Sverige. Herved går
oppfordringen ut i håp om at vi kan rette på dette.
I 2001 fikk vi tre nye merkearter; storspove,
gråspett og lapp-piplerke, alle merket innenfor
fylkesgrensene. Av andre interessante og uvanlige
arter for oss kan nevnes 1 havsule, 2 pulli fiskeørn,
3 pulli dvergfalk, 2 pulli rødnebbterne, 2
vendehals, 2 pulli dvergspett foruten 2 voksne, 5
pulli bøksanger foruten 4 voksne, 2 bergirisk, 5
rosenfink, 20 kjernebiter, 1 spurvugle, 22 stillits,
1 pullus lappspurv, 16 pulli vintererle foruten 2
voksne, 1 duetrost, 1 kvinand og 2 dverglo-pullus
foruten 1 voksen. Vi har videre merket
oppsiktsvekkende mange individer av lokale
satsningsarter som 16 pulli tårnseiler foruten 143
voksne (vi doblet totalantallet og vel så det), 6
pulli knoppsvane foruten 102 voksne (her
firedoblet vi totalantallet fra tidligere år). Ellers
har vi gode tall for jernspurv, rødstrupe,
heipiplerke, kattugle, løvsanger, fuglekonge og
stær sammenlignet med normalår.
Fra vår spennende koloni av storskarv ved
Fredrikstad ble det i 2001 merket 264 pulli, et
godt resultat. Nytt for året er at de i tillegg til
tradisjonell metallring også utstyres med fargering
slik at de kan identifiseres med kikkert på relativt
lang avstand. I året som gikk merket vi mest
kjøttmeis (2274), med løvsanger (1875) og
grønnfink (1852) på de neste plassene. Generelt
merket vi mange småfugl i år, men har også bra
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tall for ugler og rovfugl. En del måker og terner
fikk også ring, men fortsatt merkes det lite med
vadere og ender hos oss.
De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor
fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket
enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk
eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor
det kan drives noe fuglefangst. Slike ekstraØstfold-merkinger i 2001 ble foretatt i Buskerud,
Oppland, Telemark, Hedmark og Vestfold med
hovedvekt på de to sistnevnte.
Gjenfunn
Vi har fått flere interessante gjenfunn i året som
gikk. Disse vil vi komme tilbake til i en planlagt
totaloversikt over gjenfunn ringmerkegruppa har
mottatt. Peter Ranke har påtatt seg ansvar for å
videreføre dataregistreringen som ble påbegynt.
Gjenfunnskort blir via ringmerkeleder sendt til
Peter som dataregistrerer kortet på søkbar database
før kortet sendes den som merket fuglen. Av særlig
interessante opplysninger fra våre merkete fugler
kan nevnes løvsangere gjenfunnet i Spania og
Uganda, jernspurv i Frankrike, hagesanger fra
Spania, rødstrupe, sivspurv og makrellterne alle
fra Belgia, rødstrupe fra Algerie og storskarv fra
indre deler av både Frankrike og Sverige. Per 2001
er det lagt inn nærmere 1000 gjenfunn. Vi er
således omtrent a jour med det vi har mottatt av
gjenfunn. Med nesten 100 000 merkete fugler har
vi en gjenfunnsprosent på nær 1. Nå mottar gruppa
gjenfunn av fugl merket av Østfoldmerkere før
gruppa ble etablert i 1993, og som i dag innlemmes
i våre gjenfunnsoversikter, så gjenfunnsprosenten
er ikke så høy som 1%. Det er også stor forskjell
på hvilke fugler som gjenfinnes. Her kan en
generelt si at småfugl gjenfinnes sjeldnere enn
større fugl naturlig nok da de store vekker mer
oppsikt enn små fugler.

Har noen spørsmål eller kommentarer til
oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.
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Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001

RINGMERKINGSOVERSIKT 2001, per 1.4.2002
Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa har klemt ring på fra 1993-2000
Fg (full grown) = flyvedyktige, voksne fugler
Pull = ikke flyvedyktige unger
Totalt = totalsummen merket fugl 1993-2001
Utenfor fylket = fugl merket utenfor fylkesgrensene i 2001
* = ny art for ringmerkegruppa
Art
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Havhest Fulmarus glacialis
Havsule Sula bassana
Storskarv Phalacrocorax carbo
Gråhegre Ardea cinerea
Sangsvane Cygnus cygnus
Knoppsvane Cygnus olor
Kanadagås Branta canadensis
Kvinand Bucephala clangula
Stokkand Anas platyrhynchos
Ærfugl Somateria mollissima
Sivhauk Circus aeruginosus
Hønsehauk Accipiter gentilis
Spurvehauk Accipiter nisus
Musvåk Buteo buteo
Fiskeørn Pandion haliaetus
Lerkefalk Falco subbuteo
Tårnfalk Falco tinnunculus
Dvergfalk Falco columbarius
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
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Rugde Scolopax rusticola
*Storspove Numenius arcuatus
Rødstilk Tringa totanus
Gluttsnipe Tringa nebulosa

Tidl.
ringm.
1
5
3
499
1
1
28
1
2
49
70
3
50
41
46
16
12
4
6
175
12
4
2
1
28
7
12
17
3
1
40
1
13
2
3
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Pull
2001
264
6
1
5
2
3
3
2
4
-

Fg.
2001
1
102
1
1
10
1
2
1
-

Tils.
2001
1
264
108
1
1
1
5
10
2
3
3
3
2
1
4
-

Totalt
1
5
4
763
1
1
136
2
3
49
71
3
55
51
46
18
12
4
9
175
12
4
2
1
31
10
12
17
3
1
42
1
14
4
2
3

Utenf.
fylket
4
1
3
-
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Art
Grønnstilk Tringa glareola
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Steinvender Arenaria interpres
Tyvjo Stercorarius parasiticus
Hettemåke Larus ridibundus
Fiskemåke Larus canus
Sildemåke Larus fuscus
Gråmåke Larus argentatus
Svartbak Larus marinus
Krykkje Rissa tridactyla
Makrellterne Sterna hirundo
Rødnebbterne Sterna paradisea
Dvergterne Sterna albifrons
Lomvi Uria aalge
Teist Cepphus grylle
Alkekonge Alle alle
Skogdue Columba oenas
Ringdue Columba palumbus
Bydue Columba livia
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
*Gråspett Picus canus
Svartspett Dryocopus martius
Flaggspett Dendrocopus major
Dvergspett Dendrocopus minor
Tretåspett Picoides tridactylus
Dverglerke Calandrella brachydactyla
Trelerke Lullula arborea
Sanglerke Alauda arvensis
Fjell-lerke Eremophila alpestris
Sandsvale Riparia riparia
Låvesvale Hirundo rustica
Taksvale Delichon urbica
Trepiplerke Anthus trivialis
Heipiplerke Anthus pratensis
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Tidl.
ringm.
1
21
5
6
741
941
70
148
188
47
1199
7
3
7
4
7
4
21
64
4
2
7
10
497
2
46
59
94
10
7
6
75
15
4
1
1
5
1
19
711
30
634
264
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Pull
2001

Fg.
2001

Tils.
2001

Totalt

3
44
208
9
5
26
48
2
99
4
16
2
1
14
48
6
5
6

1
1
26
1
16
1
1
13
1
11
1
143
2
1
1
28
2
3
32
74
101
119

4
45
234
10
21
26
48
2
1
1
13
1
110
5
159
2
1
1
28
4
1
17
80
80
106
125

1
25
5
6
786
1175
80
169
214
47
1247
9
3
8
4
7
4
22
77
4
2
7
11
607
2
51
59
253
12
8
1
6
103
19
4
1
1
6
1
36
791
110
740
389

Utenf.
fylket
7
6
2
4
1
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Art
*Lapp-piplerke Anthus cervinus
Gulerle Motacilla flava
Vintererle Motacilla cinerea
Linerle Motacilla alba
Sidensvans Bombycilla garrulus
Fossekall Cinclus cinclus
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Jernspurv Prunella modularis
Rødstrupe Erithacus rubecula
Nattergal Luscinia luscinia
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
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Tidl.
ringm.
72
170
243
122
85
361
1035
1876
6
295
412
191
22
20
823
361
314
5
636
18
3
2
1
166
2
186
1645
34
1
205
343
497
591
10
290
6443
1
1
695
126
2402
218
216
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Pull
2001

Fg.
2001

16
15
21
5
40
8
32
4
22
44
5
21
11
5
10
9
342
-

1
2
2
27
18
14
106
541
492
12
20
25
3
174
30
61
1
36
2
1
156
5
33
13
86
177
4
98
1865
228
15
44
25
28

Tils.
2001
1
2
18
42
18
35
111
541
532
20
52
25
7
196
74
66
1
57
2
1
167
5
33
13
86
177
9
98
1875
228
24
386
25
28

Totalt
1
74
188
285
140
120
472
1576
2408
6
315
464
216
29
20
1019
435
380
6
693
18
3
2
1
168
2
187
1812
39
1
238
356
583
768
19
388
8318
1
1
923
150
2788
243
244

Utenf.
fylket
2
1
3
8
28
1
1
24
27
136
-
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Art
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Tidl.
ringm.

Granmeis Parus montanus
794
Lappmeis Parus cinctus
8
Toppmeis Parus cristatus
78
Svartmeis Parus ater
993
Blåmeis Parus caeruleus
7631
Kjøttmeis Parus major
10848
Spettmeis Sitta europaea
505
Trekryper Certhia familiaris
254
Tornskate Lanius collurio
88
Varsler Lanius excubitor
9
Nøtteskrike Garrulus glandarius
43
Lavskrike Perisoreus infaustus
16
Skjære Pica pica
131
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
6
Kaie Corvus monedula
23
Kråke Corvus corone
21
Ravn Corvus corax
2
Stær Sturnus vulgaris
311
Gråspurv Passer domesticus
161
Pilfink Passer montanus
429
Bokfink Fringilla coelebs
1320
Bjørkefink Fringilla montifringilla
1699
Grønnfink Carduelis chloris
9398
Stillits Carduelis carduelis
18
Grønnsisik Carduelis spinus
4556
Tornirisk Carduelis cannabina
93
Bergirisk Carduelis flavirostris
11
Gråsisik Carduelis flammea
4481
Brunsisik Carduelis flammea ssp. cabaret
Polarsisik Carduelis hornemanni
23
Konglebit Pinicola enucleator
1
Grankorsnebb Loxia curvirostra
6
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
2
1
Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Rosenfink Carpodacus erythrinus
58
Dompap Pyrrhula pyrrhula
1283
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
25
Lappspurv Calcarius lapponicus
24
Gulspurv Emberiza citrinella
2260
Hortulan Emberiza hortulana
3
Dvergspurv Emberiza pusilla
9
Sivspurv Emberiza schoeniclus
1983
Totalt (165 arter, 106 arter i 2001):
77897

50

Pull
2001
7
5
49
523
1137
34
12
4
9
5
1
108
1
2
29
1
10
7
3390

Fg.
2001

Tils.
2001

27
34
15
20
54
103
841 1364
1137 2274
62
96
64
76
9
13
1
1
7
7
13
22
5
1
10
118
9
10
61
63
316
316
318
318
1823 1852
22
22
1074 1074
4
4
2
2
977
977
117
117
5
5
5
5
325
325
20
20
1
176
186
253
260
12790 16180

Totalt
828
8
98
1096
8995
13122
601
330
101
10
50
16
153
6
28
22
2
429
171
492
1636
2017
11250
40
5630
97
13
5458
117
28
1
6
2
1
63
1608
45
25
2446
3
9
2243
94077

Utenf.
fylket
7
3
29
1
1
5
3
53
15
1
1
5
1
4
388

Ospa, en nøkkelart i skogslandskapet
BJØRN PETTER LØFALL

Løfall, B.P. 2002. Ospa, en nøkkelart i skogslandskapet. Natur i Østfold 21(1/2): 51-52.
Osp er det vanligste rikbarkstreet og derfor viktig for barkboende lav- og mosearter. Osp er
viktig næringsplante for flere pattedyrarter vinterstid og viktigste treslag for hakkespettene
og sekundære hulerugere.
Bjørn Petter Løfall, Åslivn.
petter.lofall@rakkestad.kommune.no

På latin heter osp Populus tremula, navnsatt av
svensken Carl von Linné, som på sin side hentet
idéer fra andre skrevne kilder. Da han ga navn til
slekta Populus fant han et navn som den romerske
statsmann og forfatter, Marcus Porcius Cato den
eldre (234-149 f.Kr), hadde brukt på popler som
er i samme slekt som osp. Ordet tremula betyr
skjelvende og passer godt til ospas blader som
skjelver ved minste vindpust pga. flat bladstilk.
De viktigste skogdannende trær i Østfold er
gran og furu. Disse finnes stort sett over hele fylket
sammen med løvtrær som vanlig bjørk, selje, rogn
og osp. Løvtrærne utgjør et mindre innslag i de
barskogsdominerte skogene.
Mange av løvtrærne er viktig for biologisk
mangfold fordi de har egenskaper som bartrærne
mangler. De vintergrønne bartrærnes bark og
blader (barnålene) har lav pH. De har derfor
mindre artsrik lav- og moseflora enn løvtrærne. I
tillegg gir nålene fra bærtrærne et relativt surt
jordmonn. Såkalt podsoljord er vanligste jordtype
i barskogene. Bladene til dunbjørk som er det
vanligste løvtreet i barskogene har også lav pH.
Trær med lav bark-pH kalles fattigbarkstrær. Selje,
rogn og svartor hører til gruppen mellombarkstrær.
Det vanligste rikbarkstreet i Østfold og Norge er
osp. Edelløvtrærne ask, alm, spisslønn og gamle
eiker hører også til rikbarkstrærne, men de er mer
fåtallige og langt mindre utbredt enn osp. Osp er
minst like viktig for det biologiske mangfoldet i
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Osp er desiderte det viktigste underlaget for flere
sjeldne barkboende lavarter i Østfold som bl.a.
grynfiltlav, ospeblæreglye, olivenlav, vanlig blåfiltlav, kystvrenge m.fl.. Foto: Ola M. Wergeland
Krog.
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barskogen, som eika er for mangfoldet i
kulturlandskapet.
Osp kan derfor i denne sammenheng kalles for
”barskogens eik”. Kambiet er laget mellom barken
og veden som transporterer næringsstoffer. Osp
har noe av det mest næringsrike og lett fordøyelige
kambium blant Norges treslag.
Osp er desiderte det viktigste underlaget for
flere sjeldne barkboende lavarter i Østfold som
bl.a. grynfiltlav, ospeblæreglye, olivenlav, vanlig
blåfiltlav og kystvrenge. Alle disse artene er
rødlistet i Sverige. Imidlertid er det ikke nok å ha
osp som underlag. Trær med slike arter er gjerne
gamle, og står ofte i en fuktig skog med
halvskygge.
Pga. det næringsrike kambiet har bever osp
som førstevalg på menyen. Osp er også viktig
næring for hare og elg, spesielt om vinteren.
Hakkespettene velger oftest osp som reirtre.
Spettene hakker nye reirhull hvert år for å unngå
at bl.a. mår lærer seg reirplassene. De forlatte
reirhullene brukes av andre hulerugende fuglearter
som selv ikke hakker ut reirhull. Blant de 20-22
sekundære hulerugere i Østfold, dvs. de som
hekker i gamle hakkespetthull, finner vi kvinand,
skogdue, spurveugle, rødstjert og flere meiser. Osp
er derfor det viktigste treslaget for hulerugende
arter.
I en 4-årig studie på en enkelt 8 meter høy,
frittstående død osp i Sörmland i Sverige, ble det
funnet 193 vedlevende insektarter. Da ble meget
artsrike insektgrupper som tovinger og
parasittveps ikke studert da de er svært vanskelig
å artsbestemme (Ahnlund 1996). Osp som får en
rask død i vekstsesongen er mettet med
næringsstoffer i kambiet, i motsetning til de som
dør sakte eller dør om vinteren.
Fremdeles betraktes ospa som ”ugras” av flere
skogbrukere. Den blir ofte effektivt fjernet ved
rydding og/eller sprøyting. Imidlertid er osp et
pionertreslag og den forynger seg godt bl.a. på
hogstflater. Osp forynger seg dårlig i tett skog,
det skjer nok oftest i rasmarker og andre steder
der det naturlig skapes åpne flekker i
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Larvene til grønn ospebukk (Saperda perforata)
lever i det svarte, råtnende laget under barken på
store, døde ospetrær. Foto: Ola M. Wergeland
Krog.
vegetasjonen. Det er ofte på slike steder at osp er
mest verdifull for moser og lav, særlig hvis
omkringliggende skog beholdes. Osp forynger seg
også svært godt på brannflater og kan være
dominerende her. Får ospa fritt spillerom en tid
etter skogbrann oppstår såkalte løvbrenner, dvs.
tette bestander med ensaldrede løvtrær. Dette var
opprinnelig vanlig i tørre barskoger. Slike områder
er spesielt verdifulle for en rekke insekter og
fugler i skog som ellers er dominert av gran og
furu. Denne naturtypen har blitt uvanlig etter at
mennesket har innført streng skogbrannkontroll.
Dagens elgforvaltning har gitt langt tettere
elgbestander enn det som er naturlig i økosystemer
med store rovdyr. De tette elgbestandene beiter
hardt på osp, og er spesielt ugunstig i Østfolds
barskogsreservater.
Litteratur
Ahnlund, H. 1996. Vedinsekter på en sörmlansk
aspstubbe. Entomologisk Tidskrift 117(4): 137144.
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Østfold
INGVAR SPIKKELAND

Spikkeland, I. 2002. Tentakkelsnegl Bithynia tentaculata (L.) påvist i Store Le, Østfold. Natur
i Østfold 21(1/2): 53-56.
Tentakkelsnegl Bithynia tentaculata ble påvist i Store Le i Marker sommeren 2002. Dette er det
fjerde funnet i Norge. Lokaliteten er, ved siden av en dam ved Brevik, det eneste kjente stedet
her i landet hvor arten finnes i dag, men fra Sverige er den rapportert fra Bengtsfors noe lenger
nede i samme vassdrag (Dalslands Kanal). Tentakkelsnegl står på den nasjonale rødlista i
kategorien direkte truet. Sneglefaunaen i den norske delen av Store Le omfatter 12 arter, mens
ytterligere to arter er påvist på svensk side. Ut fra det som er kjent i dag, er Store Le, nest etter
Øymarksjøen (Haldenvassdraget), den innsjøen i Norge med størst artsmangfold når det gjelder
ferskvannssnegl.
Ingvar Spikkeland, Buer, 1870 Ørje. E-post: ingvarsp@tiscali.no

Innledning
Tentakkelsnegl Bithynia tentaculata er tidligere
bare påvist tre steder i Norge; Frognerdammen i
Oslo (1886), Løkken i Sør-Trøndelag (1935) og
Brevik i Telemark (1988) (von Proschwitz 1998). I
Frognerdammen forekommer ikke arten i dag
(Økland 1990), og funnet i Trøndelag finnes det
ingen opplysninger om utover at det er belagt i
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Ved
Brevik ble tentakkelsnegl funnet i en dam ca. 1 km
vest for Brevik sentrum, og det antydes at
forekomsten kanskje kan være resultat av aktiv
utsetting for ca. 100 år siden (von Proschwitz 1998).
Tentakkelsnegl står oppført på den norske rødlista
i kategorien direkte truet (Direktoratet for
Naturforvaltning 1999).
Tentakkelsnegl – utbredelse, systematikk og
anatomi
I Sverige finnes tentakkelsnegl utbredt i den sørlige
delen av landet, nord til Värmland og Uppland, og
videre langs Bottenvika opp til finskegrensen. Den
er ikke uvanlig i Upperudvassdraget (Dalslands
kanal), som drenerer Store Le-området (von
Proschwitz 1998). Videre er arten vanlig i Danmark,
og finnes ellers i nesten hele Europa og Vest-Sibir
(Mandahl-Barth 1949, von Proschwitz 1998).

Tentakkelsnegl
tilhører
underklassen
forgjellesnegler (Prosobranchia) og familien
Hydrobiidae. Alle forgjellesnegler kjennetegnes
bl.a. ved at de har et lokk (operculum) som
benyttes til å dekke skallåpningen. I Norge har vi
bare 6 arter innen denne gruppen i ferskvann, mens
de aller fleste norske ferskvannssnegler tilhører
underklassen lungesnegler (Pulmonata), som
mangler lokket foran
skallåpningen.
V o k s n e
tentakkelsnegler når
gjerne en høyde på 912 mm og bredde på 6-8
mm (Mandahl-Barth
1949). Arten kjennes på
kjegleformet skall med
svakt
hvelvete
vindinger og skall-lokk
(operculum) som er
Fig.1. Tentakkelsnegl Bithynia tentaculata blir
9-11 mm høy og 6-8 mm bred, og har et skalllokk som er tilspisset i øvre hjørne. Etter Mandahl-Barth (1976).
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Tab. 1. Sneglefaunaen på funnstedet til
tentakkelsnegl Bithynia tentaculata ved Spjudnes
i Marker 2.8.02.

Fig. 2. Kart over deler av Marker og Aremark
kommuner i Østfold og tilgrensende områder i
Sverige. Fylt sirkel viser funnstedet til
tentakkelsnegl.
tilspisset i det øverste hjørnet (se Figur 1). Dette
siste kjennetegnet skiller den klart fra vandresnegl
Potamopyrgus antipodarum og tårnformet
ferskvannsgjellesnegl Valvata piscinalis, som
begge har sirkulært lokk, og som for øvrig også er
betydelig mindre. Stor ferskvannsgjellesnegl
Viviparus viviparus har imidlertid samme form på
skall-lokket, men denne arten er mye større enn
tentakkelsnegl (høyde 30-33 mm), og har mer
hvelvete vindinger. Her i landet finnes den
dessuten bare i Oslo-Asker-området, hvor den
opprinnelig er utsatt, og nærmeste forekomster i
Sverige er i Västergötland (Økland 1990).
Tentakkelsnegl påvist i Store Le
Tentakkelsnegl ble 28.5.02 påvist ved Spjudnes
lengst nord i Otteidvika i Store Le (Figur 2). Dette
er den nordligste utløperen av Store Le i Norge.
Nærmeste funnsted er ved Bengtsfors, som ligger
ved innsjøen Lelång nedstrøms Store Le

Art

Vitenskapelig navn

Tentakkelsnegl

Bithynia tentaculata

Antall
55

Stor damsnegl

Lymnaea stagnalis

1

Vanlig damsnegl

Radix ovata

Vanlig skivesnegl

Gyraulus acronicus

> 100

3

Remsnegl

Bathyomphalus contortus

> 100

(Hubendik 1947). Funnet i Store Le ble gjort blant
kalkstein i strandsonen. Kalken ble omkring 1900
brutt på Kinnekulle i Västergötland, og fraktet med
lekter opp Dalslands kanal. Meningen var at den
skulle brennes og benyttes som jordbrukskalk, men
av en eller annen grunn ble den tippet ved
Spjudnes, hvor den ble liggende (A. Volen pers.
medd.). Det meste av steinmassen ble liggende på
land, men en del havnet også i vannet, og det var
blant disse at tentakkelsneglene ble funnet. Til
sammen ble 9 individer påvist, alle fullt utvokst
med lengde ca. 9 mm.
Stedet ble besøkt andre gang 2.8.02, og
sneglefaunaen registrert ved at snegl på og under
steinene ble talt opp i løpet av en halvtime.
Resultatet er vist i Tabell 1. Vanlig skivesnegl og
remsnegl var dominerende på lokaliteten, mens
antallet tentakkelsnegler nå var over 50. Omtrent
halvparten av disse var fullt utvokste (9-10 mm),
og resten var 3-4 mm høye, og trolig klekket samme
vår/forsommer. I tillegg var det svært mange
eggkapsler og nylig utklekte snegler.
Tentakkelsneglene ble bare funnet på kalkstein,
noe som antyder at de foretrakk å leve der. Det er
forståelig siden kalkinnholdet i Store Le er lavt
(ca. 4,0 mg/l Ca2+), mens det nok vil være noe
høyere i kalksteinens umiddelbare nærhet.
Tentakkelsnegl er ikke påvist andre steder ved
Store Le, noe som tyder på at bestanden er tynn
eller at den bare opptrer på enkelte steder.
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Sneglefaunaen i Store Le
Påviste sneglearter i Store Le er vist i Tabell 2.
Nomenklaturen følger Glöer & Meier-Brook (1998).
Tabellen er basert på materiale samlet inn av
undertegnede i perioden 1996-2002. Det er påvist
12 sneglearter i den norske delen av innsjøen (se
tab. 2)), et meget høyt antall etter norske forhold.
I det store sneglematerialet som Økland (1990) har
samlet inn fra 1500 ferskvannslokaliteter i hele
landet, er det bare tre innsjøer som har like mange
arter. Her i landet overgås dette artsantallet bare
av Øymarksjøen i Marker, hvor 16 sneglearter er
registrert (Spikkeland in prep.).
Henrikson et al. (1980) rapporterer imidlertid om
enda to sneglearter fra svensk del av Store Le;
Valvata macrostoma (ikke påvist i Norge) og
øresnegl Radix auricularia. Nå er V. macrostoma
vanskelige å skille fra unge individer av Valvata
piscinalis, en art som finnes i Store Le. V.
macrostoma er imidlertid påvist i Lakssjön
nedstrøms Bengtsfors, dvs. noe lenger nede i
Dalslands Kanal (von Proschwitz 1997), slik at
arten nok kan forekomme i Store Le også. Når det
gjelder øresnegl, kan denne arten være meget
vanskelig å skille fra den såkalte ampla-formen av
vanlig damsnegl Radix ovata, og bare
undersøkelse av kjønnsorganene kan gi sikkert
svar på hvilken art det er. Øresnegl er imidlertid
funnet lenger nede i vassdraget (Hübendik 1947),
og er også påvist i Ledengstjern og Stikletjern,
som drenerer til Store Le (kontrollbestemt av von
Proschwitz 16.2.98). Det er derfor sannsynlig at
arten også kan forekomme i Store Le. Øresnegl
står på den norske rødlista under kategorien sjelden
(Direktoratet for Naturforvaltning 1999), og her i
landet er den i tillegg til innsjøene i Marker bare
funnet i et fåtall vann i Vestfold og Pasvik. Uansett
er artsmangfoldet av snegl i Store Le meget høyt i
norsk sammenheng, og omfatter minst en,
muligens tre rødlistearter.
For å finne alle sneglearter i artsrike vassdrag
som Haldenvassdraget og Store Le kreves meget
stor feltinnsats, og det er ikke usannsynlig at det
forekommer arter her som enda ikke er påvist.
Eksempelvis finnes Marstoniopsis scholtzi (ikke

Tentakkelsnegl påvist i Store Le

Tab. 2. Sneglearter i Store Le. (E: Direkte truet)
Art

Vitenskapelig navn

1

Tentakkelsneglsnegl (E) Bitynia tentaculata

2

Tårnformet
ferskvannsgjellesnegl

Valvata piscinalis

3

Stor damsnegl

Lymnaea stagnalis

4

Myrsnegl

Stagnicola fuscus

5

Tårnformet damsnegl

Omphiscola glabra

6

Leveriktesnegl

Galba truncatula

7

Vanlig damsnegl

Radix ovata

8

Remsnegl

Bathyomphalus contortus

9

Lys skivesnegl

Gyraulus albus

10 Vanlig skivesnegl

Gyraulus acronicus

11 Flat skivesnegl

Hippeutis complanatus

12 Rund blæresnegl

Physa fontinalis

påvist i Norge), Valvata macrostoma (ikke påvist
i Norge), slimet damsnegl Myxas glutinosa, rund
skivesnegl Planorbis planorbis, kjølskivesnegl
Planorbis carinatus og Spirulina vortex (ikke
påvist i Norge) i Dalslands Kanal, den siste i eller
i umiddelbar nærhet av Store Le ved Dals Ed
(Hübendik 1947, von Proschwitz 1997). Ingen av
disse er med sikkerhet påvist i Haldenvassdraget
eller på norsk side av Store Le. Men med tanke på
den store tømmer- og båttrafikken som har foregått
opp Dalslands Kanal og gjennom Otteidkanalen i
mer enn 150 år, vil det nesten være overraskende
om ikke noen av disse også finnes her.
Litteratur
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Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2001, nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen
(LRSK)
PER-ARNE JOHANSEN

Johansen, P.-A. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m 2001, – nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 21 (1-2): 57-72.
Av sjeldne arter og underarter som blir presentert her er det 3 førstegangsfunn for fylket.
Disse er: svartbrynalbatross Diomedea melanophris, gulirisk Serinus serinus og østlig svartstrupe Saxicola torquata maura/stejnegeri. Funn nr. 6 av aftenfalk Falco vespertinus blir også
presentert, og hybriden hvitryggspett x flaggspett Dendrocopos, leucotos x major i Tomter
dukket opp igjen for det åttende år på rad.
Per-Arne Johansen, Buskogen 2, 1675 Kråkerøy. E-post: pe-johan@online.no

Komiteens sammensetning 2001
Komiten har bestått av følgende medlemmer: Rune
Botnermyr, Moss, Stein Engebretsen, Fredrikstad,
Tommy Andre Andersen, Fredrikstad, og sekretær
Per-Arne Johansen, Fredrikstad.
Behandlinger i 2001
Det har blitt avholdt ett behandlingsmøte hvor 82
saker er vurdert. 2 artsbeskrivelser var av en slik
karakter at sikker bestemmelse eller andre arter
ikke kunne utelukkes, og er derfor underkjent.
NSKF har behandlet 8 saker. Her ble 3 saker
underkjent. Se ikke godkjente observasjoner etter
artsgjennomgangen.
Flere andre interessante observasjoner ble gjort
i 2001, men beskrivelser er ikke mottatt, eller
kommet for sent inn til å bli presentert i denne
rapporten.
Rettelser i forrige rapport
HAVSVALE Hydrobates pelagicus
2000: 1 ind. Stalsberget; Jeløy, Moss 04.06 (ÅSF).
Året skal være 2001, og presenteres i denne
rapporten.
TUNDRAGÅS Anser albifrons albifrons
2000: 2 ad. + 2 juv. Skinnerflo, Råde 15.12. Skal
slettes da observasjonen ble underkjent.

Tegnforklaringer
Pull. = pullus - reirunge eller ikke flyvedyktig unge.
Juv. = juvenilus - ungfugl i sin første komplette
fjærdrakt.
Subad. = subadultus - fugl i fjærdrakt mellom juvenil og ikke utfarget.
Ad. = adultus - fugl i voksen drakt.
1K = fugl i sitt første kalenderår.
2K, 3K osv. = fugl i andre, tredje kalenderår osv.
1K+, 2K+ osv. Fugl i sitt første, andre kalenderår
osv. eller eldre.
M(M) = male(s) - hann(er).
F(F) = female(s) - hunn(er).
* = funnet er godkjent med belegg (eks. foto).
rm. = ringmerket.
krk. = kirke.
Lokaliteter: På noen av de lokaliteter som går
igjen mange ganger i rapporten, er kommunenavnet utelatt. Disse lokalitetene er:
Akerøya, Hvaler kommune
Øra, Fredrikstad kommune
Kurefjorden, Rygge/Råde kommune
Stalsberget, Jeløya, Moss kommune
Lysakermoa, Eidsberg kommune
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Systematisk gjennomgang av godkjente
saker, og rapportsaker
Der det er oppgitt i beskrivelsene, er den
observatør som oppdaget og bestemte fuglen,
nevnt først.
SMÅLOM Gavia stellata
2001: 30 ind. Øra 21.04 (ÅSF, PAJ).
30 ind. rastende er et stort antall, og det er bare trekk
ved Akerøya og Stalsberget som overgår slike
antall.
STORLOM Gavia arctica
2000: 1 ind. Akerøya 02-04.01 (JRA, TAA).
2001: 1 ind. Brattestø, Hvaler 13.01 (ÅSF, PAJ). 1
ind. Kurefjorden 27.01 (KEV). 2 ad. + 1 pull.
Orsjøen, Halden 24.06 (GFE). 3 ind. Kurefjorden
04.12 (ÅSF). 1 ind. 1K Spjærkilen, Hvaler 15.12
(ÅSF, PAJ). 1 ind. 1K Kurefjorden 26.12 (ÅSF,
PAJ).
ISLOM Gavia immer
2001: 1 ind. 1K+ Bastangen, Hvaler 04.11 (SEN).
1 ind. 2K+ Kragetorpvika, Hemnessjøen, Trøgstad 14.06-22.08 (ØHA, PTA).
Ferskvannsfunn av denne arten er meget sjeldent,
som fuglen i Kragetorpvika.
GULNEBBLOM Gavia adamsii
2001: 1 ind. Øra 22.05 (SEN). 1 ind. 2K Akerøya
24.05 (SEN, MPE). 2 ad. Stalsberget 03.10 (PTA,
FJA).
DVERGDYKKER Tachybaptus ruficollis
2001: 2 ind. Huthholmen, Onsøy, Fredrikstad 01.01
(ÅSF). 1 ind. Tista, Halden 06.01-19.02 (GFE,
MOL, TOL, PTA, TGU). 1-3 ind. Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 22.04- 24.10 (PAJ, ÅSF, IME, ESH,
m.fl.).
Ett par ble sett på reir eller parringsplattform den
22.04. Den 26.09 ble 1 juv. observert, og det er
meget trolig at det var en vellykket hekking av
arten i Sorgenfrigropa dette året.
TOPPDYKKER Podiceps cristatus
2001: 4-30 ind. Kurefjorden 03-29.01 (ÅSF, PTA,
ADY, KEV, m.fl.). 1 ind. Saltholmen, Råde 04.01
(PTA). 13 ind. Saltholmen, Råde 12.01 (RBO,
ÅSF). 3 ind. Brattestø, Hvaler 13.01 (ÅSF, PAJ).
1 ind. Øketangen, Grimsøy, Sarpsborg 18.01
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(TGU). 6 ind. Saltholmen, Råde 29.01 (ÅSF). 138
ind. Kurefjorden 10.04 (ÅSF). 2 ind. Saltholmen,
Råde 04.10 (ÅSF). 12-78 ind. Kurefjorden 0730.12 (TGU, ÅSF, PAJ, ADY, m.fl.).
Øker stadig i antall i Kurefjorden. 138 ind. 10.04
og hele 78 ind. i desember er store tall.
GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
2001: Vikerkilen, Hvaler 16.02 (MPE, SIV, ÅSF).
1 ind. Storesand, Hvaler 21.02 (SEN, CFL, TAA,
MPE). 3 ind. Vikertangen, Hvaler 21.03 (PTA).
3 ind. Akerøya 22.04 (HMØ, JRA). 1 ind. Kurefjorden 28.04 (ADY). 1 ind. Akerøya 30.04
(JRA). 1 ind. Akerøya 07.05 (JRA). 1 ind. Kurefjorden 16-17.05 (PTA, SMK, MNI). 1-2 ind.
Kurefjorden 11-14.10 (ØLÅ, HVI, ESH). 2 ind.
Akerøya 02.11 (TAA, JRA).
HORNDYKKER Podiceps auritus
2000: 2 ind. Akerøya 30.04 (TAA).
2001: 1 ind. Øra 10.04 (MPE). 1-5 ind. Kurefjorden
11-30.04 (ADY, ÅSF, RBO, PAJ, TSØ, m.fl.) 12 ind. Øra 23-25.04 (TAA, MPE, CFL, PAJ,
ÅSF). 1 ind. Akerøya 06-07.05 (JRA). 1 ind. Øra
13.05-19.07 (PAJ, ÅSF). 1-8 ind. Kurefjorden
19.07-30.12 (PAJ, MNI, ÅSF, ADY, m.fl.). 1 ind.
Øra 22.09 (PAJ, ÅSF). 1 ind. Akerøya 06-07.10
(CJA, MKA, HMØ, m.fl.). 1 ind. Akerøya 21.10
(CJA). 1 ind. Nygårdsmoa, Fredrikstad 21.10
(ÅSF). 1 ind. Akerøya 23.10 (TAA, JRA).
Også horndykkeren blir mer vanlig å observere i
Kurefjorden.
HAVHEST Fulmarus glacialis
2001: 1 ind. Halden havn, Halden 08.06 (MOL,
TST).
Uvanlig plass for denne havsfuglen.
LIRE SP. Puffinus sp.
2001: 1 ind. Bastangen, Hvaler 12.08 (SEN).
GRÅLIRE Puffinus griseus
2001: 1 + 1 ind. Bastangen, Hvaler 02.10 (SEN,
KEV). 1 ind. Stalsberget 03.10 (PTA, FJA). 1 ind.
Akerøya 04.10 (CJA). 1 ind. Akerøya 05.10
(SEN). 1 ind. Akerøya 13.10 (SEN). 1 + 1 ind.
Akerøya 04.11 (JRA, CJA, TAA).
En av lirene fra den 04.11 ble også observert fra
Bastangen, Hvaler (SEN).
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HAVLIRE Puffinus puffinus
2001: 1 ind. Akerøya 19.05 (JRA). 1 ind. Akerøya
01.06 (KEV, SEN). 1 ind. Akerøya 13.07 (MPE).
1 ind. Bastangen, Hvaler 12.08 (SEN). 1 ind.
Stalsberget 17.08 (PTA).
HAVSVALE Hydrobates pelagicus
2001: 1 ind. Stalsberget 04.06 (ÅSF).
SVARTBRYNALBATROSS
Diomedea
melanophris
2001: 1 ind. subad. NØ av Mefjordbåen, Hvaler
29.07 (TAX, CRØ).
Ny art for Østfold, og funn nr. 9 i Norge. Svartbrynalbatross er en sjelden gjest fra den sørlige
halvkule, men flere funn er gjort i Norge, Sverige og Danmark de senere år.
HAVSULE Morus bassanus
2001: 1 ind. Kykkelsrud, Askim 08.06 (PTA). 270+
ind. Akerøya 04.10 (CJA).
Ikke vanlig med observasjon av havsule i Askim.
Under sterke sørlige vinder kan store antall dukke
opp, som på Akerøya 04.10.
STORSKARV Phalacrocorax carbo sinensis
2001: Hekkefunn, 508 par hekket i Øra naturreservat i 2001.
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
2001: 1 ad. Akerøya 06.10 (PAJ, ÅSF).
DVERGSVANE Cygnus columbianus
2001: 3 ad. + 2 1K Hæravassdraget, Trøgstad 28.0313.04 (PTA, ATH, SPE, m.fl.)
SÆDGÅS Anser fabalis
2000: 1 ind. Akerøya 01.05 (AOS).
2001: 15 ind. Kurefjorden 18.03 (RBO). 19 ind.
Rokkevannet, Halden 21.03 (GFE, OØB, MOL).
1 ind. Kurefjorden 21.03 (LPS, TAA, MPE). 7
ind. Kurefjorden 21.03 (LPS, TAA, MPE). 1 ind.
Kurefjorden 22.03 (ÅSF). 1 ind. Lysakermoa
22.03 (PTA, SPE). 1 ind. Lysakermoa 22.03
(PTA, SPE). 1 ind. Kurefjorden 23.03 (ÅSF,
RBO, ESH). 9 ind. Kurefjorden 23.03 (ÅSF,
RBO, ESH). 3 ind. Kurefjorden 26.03 (ÅSF,
RBO). 6 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 28.03 (PTA).
21 ind. Lysakermoa 29.03-02.04 (PTA). 2 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 31.03- 02.04 (JST, RST,
TGU). 6 ind. Sarpebakken, Råde 31.03 (ADY).
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6 ind. Lysakermoa 03.04 (PTA, SPE). 2 ind. Øra
04.04 (TAA, CFL). 3 ind. Lysakermoa 04.04
(BHL). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 06.04 (MPE,
LPS). 17 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 06.04 (MPE,
LPS). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 10-11.04
(PTA). 10 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 13.04
(MOL, TOL, KOL). 5 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 14-17.04 (ØLÅ, PTA). 1 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 20.04 (ÅSF, PTA). 1 ind. Kurefjorden
24.09 (ESH, RBO). 2 ind. Øra 05.10 (ÅSF).
TUNDRAGÅS Anser albifrons
2001: 1 ad. Øra 02-22.09 (PAJ, MPE, m.fl.). 1 ad.
Nes, Rolvsøy, Fredrikstad 09-11.09 (TAA, TSA).
Begge observasjoner er av samme fugl, beitetende
sammen med grågjess ved Nes og rastet i Øra.
GRÅGÅS Anser anser

Fig. 1. Storskarvunge. Storskarven fortsetter sin
hekkesuksess i Øra. I 2001 ble det funnet 508 reir.
Foto: Åge Sten Fredriksen.
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2001: 810+ ind. Øra 30.08 (ESH). 120 ind. Øra
02.12 (ÅSF).
Grågåsa opptrer i stadig større antall i fylket, og
flere gjør forsøk på overvintring.
STRIPEGÅS Anser indicus
2001: 2 ind. Øra 23.04-12.05 (TSØ, TAA, MPE,
CFL, m.fl.). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 28.10
(PTA, TSR, ØHA, TGU). 1 ind. Lysakermoa 0306.11 (PTA, TGU).
SNØGÅS Anser caerulescens
2001: 4 ind. Kurefjorden 14.08-08.09 (MNI, ÅSF,
GBJ, PAJ). 4 ind. Krokstadfjorden, Råde 01.09
(GBJ).
Begge observasjonene dreier seg om de samme fuglene.
HVITKINNGÅS Branta leucopsis
2001: 1 reir Søndre Sletter, Råde 23.06 (ÅSF, PAJ).
2 ad. + 4 pull. Nordre Sletter, Råde 23.06 (ÅSF,
PAJ). 8 ad. + 20 pull. Eldøya, Rygge 23.06 (ÅSF,
PAJ).
Hvitkinngåsa øker i antall hekkinger i fylket. Det
første hekkefunnet var fra 2000.
RINGGÅS Branta bernicla bernicla
2000: 2 ind. Akerøya 18.05 (KJO, HST, CJA). 1
ind. Akerøya 28.05 (JRA). 1 ind. Akerøya 15.09
(SEN).
2001: 2 ind. Vesleø, Hvaler 09.06 (SEN, CJA, JRA,
KEV). 1 ind. Akerøya 16.06 (MPE). 1 ind. Kurefjorden 16-23.10 (AHA, PTA, PAJ, MNI, IME,
m.fl.).
RINGGÅS Branta bernicla hrota
2001: 85 ind. Stalsberget 26.05 (RBO, ÅSF). 1 ind.
Vesleø, Hvaler 09.06 (SEN, CJA, JRA, KEV).
GRAVAND Tadorna tadorna
2001: 2 ind. Lysakermoa 12.03 (PTA). 8 ind. Vestvannet, Sarpsborg 06.04 (KEV). 1 ind. Visterflo,
Fredrikstad 27.04-01.05 (KEV). 2 ind. Kjennetjernet, Fredrikstad 04.06 (CJA, MKA, TAA,
KEV). Hekkefunn, 1 ad. + 3 juv. Yvendammen,
Sarpsborg 12.07 (KEV).
MANDARINAND Aix galericulata
2000: 1M Årefjorden, Rygge 21.04 (AHA).
BRUNNAKKE Anas penelope
2001: 2 ind. Reierbukta, Jeløya, Moss 05.01 (FJA).
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SNADDERAND Anas strepera
2000: 1M Akerøya 09.05 (TSA, LPS).
2001: 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 03.04 (PTA,
SPE). 1M + 1F Øra 03-07.04 (MPE). 1M Landfasten, Hvaler 11.04 (MVI). 1M Skipstadkilen,
Hvaler 11.04 (MVI). 1M Vikerkilen, Hvaler 12.04
(MVI). 1M Øra 23-25.04 (TAA, MPE, CFL,
LPS). 1M + 1F Øra 29.04 (TGU).1 ind. Kurefjorden 30.04 (TSØ). 1M Nordre Ovenbukt, Råde
01.05 (AHA, MNI, PAJ, ÅSF). 1M + 1F Øra
01.05 (PAJ, ÅSF). 1M Kallaksjøen, Trøgstad
14.05 (PTA). 2 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 21.08
(ESH). 4MM Kurefjorden 02.10 (NCL). 1M +
1F Øra 24.10 (ESH). 1F Mønstervika, Trøgstad
06.11 (PTA).
KRIKKAND Anas crecca crecca
2001: 2 ind. Arekilen, Hvaler 09.01 (ØHA).
STJERTAND Anas acuta
2001: 1M Kurefjorden 07.01 (ADY). 1F Tollbodbrygga, Fredrikstad 07.01-25.02 (TAA, CFL,
ÅSF, PAJ, m.fl.). 1M + 1F Nordre Ovenbukt,
Råde 07.01 (KEV). 1F Tollboden, Fredrikstad 0109.12 (ÅSF, PAJ).
KNEKKAND Anas querquedula
2000: 1 ind. Akerøya 30.04 (LPS).
2001: 1M Øra 25.04 (LPS, TAA). 1M Nordre Ovenbukt, Råde 27-28.04 (ADY, KEV, ESH). 1M +
1F Nordre Ovenbukt, Råde 29.04-08.05 (PAJ,
ÅSF, TAA, m.fl.). 1M Øra 30.04 (MPE). 1M +
1F Lysakermoa 01.05 (TGU, PTA). 1M Lysakermoa 04.05 (PTA). 1M Kurefjorden 07.05 (PTA).
1M + 1F Kallaksjøen, Trøgstad 09-30.05 (PTA,
ØHA, m.fl.). 1M Nordre Ovenbukt, Råde 27.05
(RBO, TAA, KEV, m.fl.).
SKJEAND Anas clypeata
2001: 1F + 8 pull. Oven, Råde 11.07 (MNI). 1F + 7
pull. Oven, Råde 02.08 (ERU, OBH). 22 ind.
Kurefjorden 15.09 (MNI).
TAFFELAND Aythya ferina
2001: 2 F-farget Saltholmen, Råde 13.02 (PTA).
2FF Kurefjorden 16.02 (RBO). 1F Kurefjorden
19.02 (TGU). 1F Betongen, Jeløya, Moss 2325.02 (AHA). 1M Kallaksjøen, Trøgstad 05.04
(PTA). 1-2MM Gjølsjøen, Marker 07.04-04.06
(MOL, TOL, PTA). 1M + 1F Lysakermoa 09.05
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(PTA). 1M Øra 15.06 (PAJ, ÅSF). 1M + 2FF
Sorgenfrigropa, Fredrikstad 08.08 (TAA). 1M +
1F Brekkemoa, Rakkestad 23.09 (PTA, POS).
5MM + 2FF Brekkemoa, Rakkestad 26.09 (PTA).
1M Sorgenfrigropa, Fredrikstad 21.10 (IME). 1M
+ 1F Lysakermoa 24.10 (PTA). 1M + 1F Sorgenfrigropa, Fredrikstad 24.10 (ESH). 1M Kurefjorden 27-28.10 (MOL, LKE, PAJ, ÅSF). 1M
Lysakermoa 29.10 (PTA, TGU). 1 ind. Brekkemoa, Rakkestad 02.11 (TGU).
BERGAND Aythya marila
2000: 1M Akerøya 13.05 (AOS).
2001: 2FF Kurefjorden 28.02 (PTA, FJA). 1-3 ind.
Kurefjorden 06.04-07.07 (ADY, PAJ, ÅSF, KEV
m.fl.). 1 par Øra 05.05 (PAJ, ÅSF). 2 ind. Akerøya 12.05 (JRA, HMØ, TAA, KEV). 15 ind. Stalsberget 12.05 (ÅSF, PAJ). 2 ind. Stalsberget 13.05
(ADY). 1M +1F Akerøya 19.05 (AOS). 1 ind.
Stalsberget 26.05 (RBO, ÅSF). 3 ind. Øra 17.09
(ÅSF). 1-79 ind. Kurefjorden 29.09-30.12 (MNI,
PAJ, ÅSF, RBO m.fl.). 1F Akerøya 24.10 (MPE).
3 ind. Kallaksjøen 28.10 (PTA). 3 ind. Øra 28.10
(KEV). 1 ind. Hærsetsjøen 29.10 (PTA). 1 ind.
Øra 24.11 (PAJ, ÅSF). 19 ind. Øra 16.12 (ÅSF).
2 ind. Øra 29.12 (ÅSF).
Høsten 2001 samlet det seg etter hvert mange
bergender i Kurefjorden. Det største antallet ble
registrert 29.10, da 79 ind. ble talt opp.
ÆRFUGL Somateria mollissima
2001: 5MM + 12FF Kragetorpvika, Trøgstad 09.05
(ØHA).
Selv om ærfuglen trekker over land, er det sjelden
å observere dem rastende i ferskvann.
HAVELLE Clangula hyemalis
2001: 1M Skattebøl, Rakkestad 14.04 (POS). 1M
Lysakermoa 15.04 (POS, PTA).
Sjelden fugl i innlandet. Sannsynlig samme fugl i
begge observasjonene.
SVARTAND Melanitta nigra
2001: 1 ind. Lysakermoa 23.10 (PTA). 2 ind. Visterflo, Sarpsborg 23.10 (ÅSF). 1 ind. Gjølsjøen,
Marker 24.10 (PTA).
Alle observasjonene er fra ferskvann, noe som er
uvanlig for denne arten på trekk.
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SJØORRE Melanitta fusca
2001: 1 ind. Lysakermoa 18.06 (PTA).
Dette var ny art for Lysakermoa.
LAPPFISKAND Mergellus albellus
2001: 1 ind. Kurefjorden 07-12.01 (GSA, THE,
RBO, ÅSF). 2 ind. Rødsvann, Berby, Halden
21.01-21.02 (MOL, KOL, TOL, m.fl.). 1 ind.
Kurefjorden 18.02 (ESH). 1M Øra 18.02 (MPE,
SIV). 2MM Bukkholmen, Fredrikstad 03-04.03
(ÅSF, PAJ, AGU, SMK). 1M Stokken, Hvaler
12.03 (TGU). 1F-farget Kurefjorden 09.04 (RBO,
m.fl.). 1F Gjølsjøen, Marker 20.04 (ÅSF, PTA).
1F Nordre Ovenbukt, Råde 07-13.10 (ADY, ESH,
KEV, AHA). 1F Lysakermoa 15-24.10 (TGU,
PTA). 1F-farget Nordre Ovenbukt, Råde 28.10
(MNI).1-2FF Lysakermoa 30.10-01.11 (PTA).
1F-farget Kurefjorden 13-18.11 (PTA, ÅSF, PAJ).
LAKSAND Mergus merganser
2001: 1 ad. + 10 pull. Øra 09.06 (PAJ, ÅSF)
Hekkefunn i saltvann.
VEPSEVÅK Pernis apivorus
2001: 2 ad. + 2 juv. sann. hekking Dillingøy, Moss
18.08 (LFL). 1 juv. sann. hekking Oven, Råde
20-21.08 (TAA, ESH).
Ved Oven har det vært observert voksne fugler gjennom hele sommeren.
HAVØRN Haliaeetus albicilla
2001: 1 ind. 2K+ Øra 09.01 (TAA, CFL). 1 ad.
Berby, Halden 31.01 (CFL, TAA, ÅSF). 1 ind.
2K+ Sarpsfossen, Sarpsborg 27.02 (Geir Klaveness). 1 ind. Kurefjorden 24.03 (RBO). 1 ind. 2K+
Akerøya 11.04 (SEN, SLU). 1 ind. Akerøya 29.09
(KEV, m.fl.). 1 ind. 1K+ Øra 09.11 (SEN). 1 ind.
Jeløya, Moss 21.11 (FJA). 1 ad. Berby, Halden
09.12 (MOL, TOL). 1 ind. 2K+ Øra 23-25.12
(KEV, ÅSF, PAJ).
SIVHAUK Circus aeruginosus
2001: Det blir gjort mange observasjoner av sivhauk gjennom hele hekkesesongen, og flere par
hekker sannsynlig i fylket.
MYRHAUK Circus cyaneus
2000: 1 ind. Akerøya 31.03 (BFR). 2 ind. Akerøya
01.04 (AOS). 1F ad. Akerøya 02-08.04 (AOS).
1F Nordre Ovenbukt, Råde 01.05 (AHA). 1F
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Akerøya 07.05 (AOS). 1F ad. Akerøya 11.09
(TAA, JRA). 1 ind. 1K Akerøya 02.10 (AOS). 1
ind. 1K Akerøya 04.11 (AOS). 2001: 1F-farget
Kurefjorden 22-31.03 (ÅSF, RBO, ADY). 1 ind.
Akerøya 10.04 (TAA). 1F Huser, Hvaler 13.04
(MVI). 1M Lundheim, Fredrikstad 19.04 (MPE,
SIV). 1F Akerøya 26.04 (KJO). 1 ind. Akerøya
05.05 (CJA, MKA). 1M Stalsberget 06.05
(ADY). 1F Lundestad, Halden 13.09 (MOL). 1
ind. Akerøya 29.09 (KEV, m.fl.). 1F-farget Nordre Ovenbukt, Råde 13.10 (KEV). 1M + 1F-farget Øra 24.10 (ESH). 1 ind. Akerøya 28.10 (JRA,
CJA, TAA). 1F-farget Øra 27.12 (ESH).
MUSVÅK Buteo buteo
2001: 1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 07-09.01
(ADY, MOL, PTA). 2 ind. Solberg, Skjeberg,
Sarpsborg 09.01 (PTA). 1 ad. Oven Råde 12.01
(RBO, ÅSF). 1 ind. Tombsletta, Råde 19.01-17.02
(RBO, ÅSF, PTA). 1 ind. Skjeberg, Sarpsborg
31.01 (CFL, TAA). 1 ind. Berg, Halden 31.01
(CFL, TAA).1 ind. Skjeberg, Sarpsborg 16.02
(ÅSF). 1 ind. Akerøya 16.02 (ÅSF). 1 ind. Årum,
Sarpsborg 17.02 (ÅSF, PAJ). 2 ind. Solberg, Skjeberg, Sarpsborg 17.02 (PTA).1 ind. Søtorp, Berg,
Halden 17.02 (PTA).1 ind. Skinnerflo, Råde
18.02 (ESH).1 ind. Norum, Råde 20.02 (PTA). 1
ind. Gjellestad, Halden 24.02 (AGU).1 ind. Solli,
Sarpsborg 24.02 (AGU). 71. ind. Øra 23.09 (KEV,
JRA, SEN, MPE). 84+ ind. Kurefjorden 10.10
(RBO). 1 ind. Tronvik, Jeløya, Moss 03.12
(TGU). 1 ind. Solli, Sarpsborg 05.12 (ÅSF).1 ind.
Skjeberg, Sarpsborg 23.12 (PAJ, ÅSF). 1 ind.
Tombsletta, Råde 26.12 (PAJ, ÅSF). 1 ind.
Skinnerflo, Råde 28.12 (ÅSF). 1 ind. Høk, Sarpsborg 29.12 (PAJ). 1 ind. Kalnes, Sarpsborg 30.12
(NCL).
FJELLVÅK Buteo lagopus
2001: 1 ind. Burum, Råde 19-20.01 (TGU, PTA).
KONGEØRN Aquila chrysaetos
2001: 1 ind. Bjørndalen, Fredrikstad 07.01 (Lars
Grøvle, Trond Lucasen). 1-2 ind. Berby, Halden
07.01-04.02 (MOL, KOL, GFE, OØB). 1 ind. 2K
Kåtorp, Marker 11.01 (PTA, FJA). 1 ind.
Håkenby, Halden 18.01 (TGU). 1 ind. sentrum
av Halden 11.04 (MOL, TOL, KOL). 1 ind. 2K+
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Kurefjorden 11.04 (ÅSF, ADY, RBO). 1 ind. 2K+
Kurefjorden 13.04 (RBO, HEL, MNI, ØLÅ,
ÅSF). 1 ind. 3K Rambergåsen, Jeløya, Moss
21.04 (HVI). 1 ind. 1K Nøtteholen, Rakkestad
14.12 (PTA). 1 ind. 1K+ Hafsrød, Halden 23.12
(TOL, MOL).
TÅRNFALK Falco tinnunculus
2001: 1 ind. Brattestø, Hvaler 01.01 (TGU). 1 ind.
Øra 01.01-15.02 (ÅSF, KEV, TAA, LPS, m.fl.).
1 ind. Tyttebærtangen, Kråkerøy, Fredrikstad 0221.01 (TEN). 1 ind. Søndre Grav, Fredrikstad
07.01- 13.02 (PAJ, MPE, SIV, PTA, ÅSF). 1 ind.
Augeberghølen, Råde 18.01-13.02 (ÅSF, MHA,
CFL, TAA). 1 ind. Kykkelsrud, Askim 20.01
(PTA). 1 ind. Akerøya 16.02 (ÅSF). 1 ad. + 3
pull. Gullholmen, Moss 07.07 (TSK). 1F Øra 0230.12 (KEV, TSØ, ÅSF, ESH). 1 ind. Hovland,
Onsøy, Fredrikstad 26.12 (IHO).
Det gjøres svært få hekkefunn av tårnfalk i fylket.
AFTENFALK Falco vespertinus
2001: 1 ind. 1K Akerøya 30.09 (ROL).
Dette er funn nr. 6 i Østfold.
DVERGFALK Falco columbarius
2001: 1 ind. Hestvoll, Råde 08.12 (HHO). 1 ind.
Tombsletta, Råde 09.12 (ÅSF, PAJ)
Sjeldent å se dvergfalk på vinteren i Østfold, og
disse to observasjonene dreier seg muligens om
ett individ
LERKEFALK Falco subbuteo
2000: 1 ind. 1K Akerøya 23.09 (SEN).
2001: 1 ind. Akerøya 05.05 (JRA, CJA, SEN, KEV,
MKA). 1 ind. Kaholmen, Kråkerøy, Fredrikstad
09.05 (ÅSF). 1 ind. S. Asmaløy, Hvaler 10.05
(MVI). 1 ind. Begby, Fredrikstad 18.05 (SEN). 1
ind. Ingedal, Sarpsborg 20.05 (MPE, JRA, TAA).
1 ind. Solli Brug, Sarpsborg 21.05 (TSK). 1 ind.
Kurefjorden 24.05 (FJA). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 04.06 (MOL). 1 ind. Skåra, Fredrikstad 17.06
(HSK). 1 ind. Jeløy, Moss 02.07 (TSK). 1 ind.
Grønnsund, Eidsberg 11.07 (TGU). 2 ind. 1K
Kurefjorden 02.08 (RBO). 1 ind. Kurefjorden
14.08 (KJO). 1 ind. Skattebøl 04.09 (PTA, SPE).
1 ind. 1K Akerøya 06-07.09 (JRA). 1 ind. Brekkemoa, Rakkestad 15.09 (PTA, MOL).
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VANDREFALK Falco peregrinus
2000: 1M ad. Akerøya 19.03 (LPS). 1F ad. Akerøya 20.04 (LPS, KEV). 1F 1K Akerøya 14.09
(AOS). 1F 1K Akerøya 23.09 (AOS). 1 ind. Akerøya 02.10 (AOS). 1 ind. Akerøya 03.10 (AOS).
2001: 1 ind. 2K Øra 10.02 (ÅSF, PAJ). 1 ad. Vesterøy, Hvaler 14.02 (PTA). 1 ind. Bellevue, Jeløy,
Moss 18.02 (NCL). 1M 2K Øra 25.02 (MKA,
CJA). 1 ind. Øra 03.03 (ÅSF, PAJ). 1 ind.
Skattebøl, Rakkestad 22.03 (PTA, SPE). 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 04.04 (BHL). 1M. Kurefjorden 09.04 (ESH). 1F Trosvik, Fredrikstad
20.04 (PAJ). 1 ind. Lundheim, Fredrikstad 30.04
(MPE). 1 ind. 2K Kurefjorden 01-09.05 (MNI).
1 ind. Akerøya 07.05 (JRA). 1 ind. Seutelva, Fredrikstad 21.05 (OPS). 1F Kurefjorden 22.07
(RBO). 1 ad. Kurefjorden 13.08 (ESH). 1 ad.
Stalsberget 17.08 (PTA, MNI). 1 ad. Nordre
Ovenbukt, Råde 21.08 (ESH). 1 ind. Skjebergkilen, Sarpsborg 22.08 (MOL). 1 ind. Kurefjorden
30.08 (MNI). 1M ad. Årefjorden, Rygge 06.09
(AHA). 2 ind. Akerøya 06-07.09 (TAA, TSA,
JRA). 1 ind. Øra 06.09 (KJO). 1 ind. Kurefjorden
08.09 (MNI, PAJ). 1 ind. 1K Reierbukta, Jeløya,
Moss 10.09 (TSK). 1 ind. 1K Brekkemoa, Rakkestad 11.09 (SPE). 1 ind. 1K Øra 12.09 (TAA,
LPS, TSA). 1 ind. Østby, Rakkestad 13.09 (POS).
1M ad. Akerøya 15.09 (MPE). 1F 1K Kurefjorden
19.09 (RBO). 1F 1K Akerøya 20.09 (MPE). 1
ind. 1K Øra 25.09 (ÅSF, ESH). 2 ind. Øra 29.09
(KEV, m.fl.). 1 ind. Akerøya 06.10 (PAJ). 1M
1K Akerøya 12-13.10 (AOS). 1 ind. 1K
Holøsåsen, Rakkestad 14.10 (TGU). 1 ind. 1K
Vestvannet, Sarpsborg 14.10 (KEV). 1 ind. 1K
Lysakermoa 16.10 (PTA). 1F Kurefjorden 21.10
(MNI, KEV). 1 ind. Øra 24-29.10 (ESH). 1M
Øra 20.11 (ESH). 1 ind. Jeløya, Moss 21.11 (FJA).
JERPE Bonasa bonasia
2001: 1 ind. Tjøstøl, Aremark 25.03 (PTA). 2 ind.
Tjøstøl, Aremark 27.03 (PTA, RBO, ÅSF). 1M
+ 1F Tjøstøl, Aremark 22.04 (PTA). 4 ind. Tjøstøl,
Aremark 24.04 (TAA, MPE, PTA, LPS). 2 ind.
Sund, Aremark 11.11 (MOL, KOL).
RAPPHØNE Perdix perdix
2000: 1 ind. 1K Akerøya 16.09-28.10 (AOS).
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VAKTEL Coturnix coturnix
2001: 1 ind. Holm, Torsnes, Fredrikstad 03.06
(HMØ). 1 ind. Kjennetjernet, Fredrikstad 12.06
(TAA). 1 ind. Sandem, Marker 17.06 (PTA). 1
ind. Skislett, Marker 17.06 (PTA). 1 ind. Kureforden 20-25.08 (MNI, PTA, ÅSF, RBO, ESH).
VANNRIKSE Rallus aquaticus
2001: 1 ind. Oven, Råde 28.01 (KEV).1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 11.03 (PTA). 1M Gjølsjøen,
Marker 10.04 (PTA). 1 ind. Augeberghølen, Råde
07.05 (TAA). 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad 07.05
(TAA). 1 ind. Augeberghølen, Råde 07-10.05
(TAA). 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad 07.05
(TAA). 3 ind. Hestholmen, Øra 03.06 (ÅSF, PAJ).
1 ind. Lundebyvannet, Eidsberg 13.06 (PTA). 1
ind. Lundeby-Enga, Eidsberg 17.06 (PTA). 1 ind.
Kallksjøen, Trøgstad 18.06 (PTA). 1 ind. Øra
18.06 (MVI). 1 ind. Øra 28.08 (SEN). 1 ind. Øra
15.09 (KEV, ÅSF, THU). 1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 14.10 (ADY). 1 ind. Øra 29.11 (TGU).
1 ind. Øra 16.12 (ÅSF).
MYRRIKSE Porzana porzana
2001: 1 ind. Gjølsjøen, Marker 18-21.05 (PTA,
FJA). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 15.06-10.07
(PTA, SPE). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 27.06
(PTA).
ÅKERRIKSE Crex crex
2001: 1 ind. Nordre Nes, Trøgstad 26.05 (BPL). 1
ind. Rosnes, Råde 01.06 (TSK). 1 ind. Solberg,
Trøgstad 02.06 (PTA). 1 ind. Hærland, Nordby,
Eidsberg 04-13.06 (PTA). 1 ind. Augeberghølen,
Råde 09-16.06 (TAA, ØLÅ, PEO, MHA, m.fl.).
1 ind. Skåra, Fredrikstad 11.06 (MGU). 1 ind.
Homstvet sør, Eidsberg 13-16.06 (PTA, TGU). 2
ind. Homstvet, Eidsberg 13.06 (PTA). 1 ind.
Ringsby, Rakkestad 16.06 (TGU). 1 ind. Ørmen,
Fredrikstad 16.06 (RBO, MNI). 1 ind. Oustorp,
Rakkestad 17.06 (POS). 1 ind. Hamnås-Langset,
Trøgstad 18.06 (PTA). 1 ind. Årbu, Aremark
06.07 (OWK). 1 ind. Krossby, Marker 08.07
(PTA). 1 ind. Vestli, Rakkestad 10-21.07 (MHA,
OHA, BPL). 1 ind. Flatberg, Rakkestad 10.07
(PTA, SPE). 1 ind. Hærland-Brandsrud, Eidsberg
10.07 (PTA, SPE). 1 ind. Strengen, Trøgstad 10.07
(PTA, SPE).
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SIVHØNE Gallinula chloropus
2001: 2 ad. + 3 juv. Nordre Ovenbukt, Råde 19.08
(KEV).
TRANE Grus grus
2001: 73 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 14.04 (ØLÅ).
Hekkefunn, Kallaksjøen, Trøgstad 20.04 (ÅSF,
PTA). 2 ad. + 1 pull. Idd, Halden 04.07 (GFE,
OØB). 2 ad. + 2 pull. N. Morttjern, Aremark 14.08
(JEE).
TJELD Haematopus ostralegus
2001: 1-2 ind. Visterflo, Sarpsborg 30.0326.05(KEV). 2 ad. + 3 pull. Visterflo, Sarpsborg
05.06 (HPG). 2 ind. Vansjø, Moss 06.04 (DBE).
1 ind. Vestvannet, Sarpsborg 06.04 (KEV). 1-5
ind. Lysakermoa 19.04-05.06 (PTA, TGU). 3 ind.
Vestvannet, Sarpsborg 21.04 (KEV). 4 ind. Storefjorden, Vansjø, Rygge 22.04 (ARI, LFL, DBE).
3 ind. Skinnerflo, Fredrikstad 28.04 (KEV). 2 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 08.05 (TGU). 1 ind.
Brekkemoa, Rakkestad 20.05 (TGU). Hekkefunn, Femsjøen, Halden 30.05 (MOL, OØB,
AAN). 1 ind. Akerøya 01-04.11 (AOS). 1 ind.
Kurefjorden 04.11 (KEV). 1 ind. Hankø, Fredrikstad 12.12 (GHA).
DVERGLO Charadrius dubius
2000: 1 ind. Ålekilen, Fredrikstad 24.04 (TPE). 1
ind. Akerøya 30.04 (AOS). 1 ind. Akerøya 01.05
(AOS). 1 ind. Årefjorden, Rygge 03.06 (AHA).
Hekkefunn, 2 reir Øra, Fredrikstad 16-24.06
(KEV, PTA). Hekkefunn, 1 reir Svingen, Halden
21.06 (GFE). 1 ind. Akerøya 22.06 (SEN).
TUNDRALO Pluvialis squatarola
2000: 1 ind. Akerøya 01.04 (BFR, KEV).
2001: 2 ind. Fuglevik, Jeløya, Moss 17.05 (ARI,
DBE). 1 ind. Akerøya 17.05 (TAA, JRA, KEV,
HMØ).
POLARSNIPE Calidris canutus
2001: 1 ind. Akerøya 24.03 (SEN). 2 ind. Øra 10.04
(ÅSF). 1 ind. Kurefjorden 11-13.04 (ADY, ÅSF,
RBO, m.fl.). 1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 15.04
(AHA). 3 ind. Krokstadfjorden, Råde 27.04
(ADY). 8 ind. Akerøya 13.05 (SEN, TAA, HMØ,
JRA, MPE). 1 ind. Kurefjorden 24.05 (AGU,
GFK, EIG, TAA, MNI). 52 ind. Kurefjorden
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25.08 (RBO, ESH).
SANDLØPER Calidris alba
2000: 2 ind. Akerøya 26.08 (JRA, TAA, HMØ). 7
ind. Akerøya 09.09 AOS). 5 ind. Akerøya 10.09
(JRA). 2 ind. Akerøya 11.09 (LPS). 4 ind. Akerøya 12.09 (JRA, LPS, TAA). 1 ind. Akerøya 19.09
(AOS). 1 ind. Akerøya 01.10 (AOS).
2001: 1 ind. Akerøya 26.08 (AOS). 1 ind. Akerøya
07.09 (TAA, TSA, JRA). 1 ind. Skjæløy, Fredrikstad 09.09 (IME).
DVERGSNIPE Calidris minuta
2001: 1 ind. N. Ovenbukt, Råde 17.05 (SMK,
MNI).1 ind. Oven, Råde 20.05 (KJO).
FJÆREPLYTT Calidris maritima
2000: 3 ind. Akerøya 10.01 (AOS).
2001: 2 ind. Akerøya 09.04 (AOS). 1 ind. Akerøya
03.11 (AOS).
MYRSNIPE Calidris alpina
2000: 3 ind. Akerøya 02.01 (AOS).
TUNDRASNIPE Calidris ferruginea
2001: 2 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 09.06 (JNY,
m.fl.).
KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
2000: 1 ind. Akerøya 30.09 (AOS). 1 ind. Akerøya
01.10 (AOS). 1 ind. Akerøya 21.10 (AOS).
2001: 1 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad 05.02 (TAA,
CFL). 1 ind. Storenga, Torsnes, Fredrikstad 12.04
(ÅSF). 1 ind. Lysakermoa 21.09 (TGU). 1 ind.
Brekkemoa, Rakkestad 26.09 (PTA). 2 ind. Akerøya 28.09 (KEV, m.fl.). 1 ind. Lysakermoa 29.09
(MOL, PTA, TGU). 1 ind. Akerøya 06.10 (CJA,
MKA, m.fl.). 1 ind. Brekkemoa, Rakkestad 09.10
(PTA). 2 ind. Akerøya 13.10 (SEN, JRA, TAA).
1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 13.10 (KEV). 1
ind. Lysakermoa 05.11 (PTA). 1 ind. Lysakermoa
06.11 (PTA).
ENKELTBEKKASIN Gallinago gallinago
2000: 1 ind. Akerøya 02.01 (AOS).
DOBBELTBEKKASIN Gallinago media
2001: 2 ind. Lysakermoa 04.05 (PTA). 2 ind.
Lysakermoa 11.05 (PTA). 1 ind. Bangtjern, Jeløya, Moss 07.09 (LFL, HVI).
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RUGDE Scolopax rusticola
2001: 1 ind. Rød, Kråkerøy, Fredrikstad 01.01
(TEN). 1 ind. Tangen, Kråkerøy, Fredrikstad
02.01 (TEN). 1 ind. Berby, Halden 21.01 (MOL,
KOL).
STORSPOVE Numenius arquata
2001: 1 ind. Kurefjorden 09.01 (MOL, PTA). 1 ind.
Saltholmen, Råde 20.02 (ÅSF).
Vinterfunn i Østfold hører med til sjeldenhetene.
SMÅSPOVE Numenius phaeopus
2001: 800+ ind. Akerøya 08.05 (JRA).
Meget stort antall.
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
2001: 1 ind. Kurefjorden 27.04 (PTA). 1 ind. N.
Ovenbukt, Råde 28.04 (ESH). 1 ind. Kurefjorden
30.04 (TSØ). 1 ind. Kurefjorden 24.05 (AGU,
GFK, EIG).1 ad. Øra 02-17.09 (KEV, SEN, TAA,
m.fl.).
SOTSNIPE Tringa erythropus
2001: 2 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 28.04 (ESH).
RØDSTILK Tringa totanus
2000: 1-3 ind. Akerøya 02-14.01 (AOS).
2001: 1 ind. Landfasten, Hvaler 09.01 (ØHA). 3
ind. Vikerkilen, Hvaler 13.01 (ÅSF, PAJ). 1 ind.
Vikerkilen, Hvaler 24.01 (PTA). 1 ind. Vikerkilen,
Hvaler 14.12 (TGU). 3 ind. Brattestø, Hvaler
15.12 (ÅSF, PAJ). 3 ind. Akerøya 23.12 (MPE,
HMØ).
STEINVENDER Arenaria interpres
2001: Sann. hekking 2 par Grindskjæra, Onsøy,
Fredrikstad 16.06 (PAJ, ÅSF). 2 ad. + 1 pull.
Vesleø, Hvaler 27.06 (SEN, MPE).
SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
2001: 1F*. Femsjøen, Halden 25-26.05 (SEN). 1F
Nordre Ovenbukt, Råde 04.06 (MNI, PAJ, RBO).
POLARJO Stercorarius pomarinus
2001: 4 ind.* (1 ad., 1 ind. 4K, 2 ind. 2K) Bastangen, Hvaler 08.06 (MPE). 9 ind. (4 ad., 5 ind.
2K+) Stalsberget (PTA). 1 ind. 4K+ Stalsberget
19.05 (RBO). 4 ind. Stalsberget 19.05 (PTA,
FJA). 1 ind. Stalsberget 26.05 (RBO, ÅSF). 3 ind.
Akerøya 09.06 (SEN, CJA, JRA, KEV). 3 ind.
Akerøya 30.06 (MPE, SEN).
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Fig. 2. Tyvjo. Det er sannsynlig bare ett par av
tyvjo som nå hekker i Østfold. Foto: Åge Sten
Fredriksen.
TYVJO Stercorarius parasiticus
2001: 2 ad. + 1 pull. Tisler, Hvaler 16.06 (PAJ, ÅSF).
FJELLJO Stercorarius longicadus
2001: 2 ad. Stalsberget 06.06 (PTA). 2 ad. Stalsberget 08.06 (PTA, FJA).
STORJO Catharacta skua
2001: 1 ind. Akerøya 11.05 (MPE, KEV). 2 ind.*
Bastangen, Hvaler 08.06 (MPE). 1 ind. Akerøya
13.07 (MPE). 1 ind. 1K+ Akerøya 12.08 (KEV).
1 ind. 1K Akerøya 14.08 (CJA, KEV, JRA). 1
ind. Stolen, Vesterøy, Hvaler 11.10 (LPS, TAA,
MPE). 1 ad. + 5 1K Stalsberget 03.10 (PTA, FJA,
RBO).
DVERGMÅKE Larus minutus
2001: 1 ind. Lysakermoa, 23-24.04 (PTA, NCL). 1
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ind.* Sorgenfrigropa, Fredrikstad 26-28.05
(HMØ, MPE, SIV, JRA, CJA). 10 ind. Bastangen,
Hvaler 27.10 (MPE, SEN).
KRYKKJE Rissa tridactyla
2001: 2 ind. Lysakermoa 08.06 (SPE).
Uvanlig med observasjon av krykkje så langt inn i
fylket.
SILDEMÅKE Larus fuscus
2000: 3 ind. 01.10 (AOS). 2 ind. 03.10 (AOS).
2001: 1 ind. 2K Sjøbadet, Jeløya, Moss 09-17.01
(ÅSF, RBO, PTA, FJA). 1 reir Femsjøen, Halden
30.05 (MOL, OØB, AAN). 1 ad. + 2 pull. Krusetertjern, Halden 04.07 (MOL). 1 ind. Fuglevik,
Rygge 03.10 (AHA). 1 ind. Akerøya 05.10
(AOS). 3 ind. Akerøya 12.10 (AOS). 2 ind. Akerøya 13.10 (AOS).
Begge hekkefunn fra ferskvann.
ROVTERNE Sterna caspia
2001: 1 ad. Kurefjorden 01.07 (GFK, ØHA).
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SPLITTERNE Sterna sandvicensis
2001: 2 ind. Stalsberget 06.06 (PTA, FJA). 3 ind.
Stalsberget 08.06 (PTA).
2 ind. Akerøya 16.06 (MPE). 3 ind. Akerøya 30.06
(MPE, SEN). 1 ad. Kurefjorden 23.08 (PTA).
MAKRELL/RØDNEBBTERNE Sterna hirundo/
paradisaea
2001: 3 ind. Akerøya 27.10 (AOS).
RØDNEBBTERNE Sterna paradisaea
2000: 2 par hekket, Akerøya 10.06 (AOS).
2001: Hekkefunn, 3 reir Grindskjæra, Onsøy Fredrikstad 16.06 (PAJ, ÅSF). Hekkefunn, 2 reir
Skjellholmen, Hvaler 16.06 (PAJ, ÅSF). Hekkefunn, 9 reir Akerøya 16.06 (MPE). 1 ind. 2K
Svartskjær, Hvaler 16.06 (MPE). Hekkefunn, 3
par Vesleø, Hvaler 27.06 (SEN, MPE). Hekkefunn, 15 par Akerøya, Hvaler 27.06 (SEN, MPE).
1 ind. 1K Fuglevik, Rygge 01.10 (AHA).
Uvanlig mange hekkefunn av rødnebbterne.

Fig. 3. Rødnebbterne. Uvanlig mange hekkefunn av rødnebbterne i Østfold i 2001. Foto: Per-Arne
Johansen.
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SVARTTERNE Chlidonias niger
2001: 1 ind. 1K Kurefjorden 02.09 (MNI, RBO,
PAJ).
LOMVI Uria aalge
2000: 2 ind. Akerøya 07.05 (AOS). 2 ind. Akerøya
18.05 (AOS).
2001: 1 ind. Akerøya 02.06 (AOS). 1 ind. Akerøya
09.06 (AOS). 1 ind. Akerøya 14.06 (AOS).
ALKE SP. Alca torda/aalge
2001: 2000 ind. Akerøya 02.11 (TAA, JRA).
ALKE Alca torda
2000: 2 ind. Akerøya 17.05 (AOS). 1 ind. Akerøya
18.05 (AOS). 1 ind. Akerøya 28.05 (AOS). 1 ind.
Akerøya 12.06 (AOS).
2001: 1 ind. Akerøya 01.05 (AOS). 1 ind. Akerøya
05.05 (AOS). 2 ind. Akerøya 13.05 (AOS). 1 ind.
Akerøya 24.05 (AOS). 500+ ind. Akerøya 02.11
(AOS).
TEIST Cepphus grylle
2001: 2 pull. hekkefunn Heia, Hvaler 16.06 (PAJ,
ÅSF).
LUNDE Fratercula arctica
2001: 2 ind. Stalsberget 12.05 (ÅSF, PAJ). 1 ind.
Stalsberget 19.05 (RBO, PTA, FJA). 4 ind. Stalsberget 06.06 (FJA, PTA). 1 ind. Stalsberget 14.07
(ÅSF). 1 ad. Bastangen, Hvaler 02.10 (SEN,
KEV). 1 ind. Stalsberget 03.10 (PTA, FJA). 1 ind.
Akerøya 04.10 (CJA). 1 ind. Stalsberget 04.10
(PAJ). 1 ind. Akerøya 02.11 (TAA, JRA). 1 ind.
Stalsberget 03.11 (ÅSF, PAJ). 2 ind. Akerøya
04.11 (JRA, CJA, TAA). 1 ind. Bastangen, Hvaler 11.11 (MPE).
ALKEKONGE Alle alle
2001: 1 ind. Greåker, Sarpsborg 08.02 (NN)
SKOGDUE Columba oenas
2001: 1 ind. Patterød, Moss 18.02 (PTA).
HUBRO Bubo bubo
2001: 1 ind. Degernes, Rakkestad 12.02-08.03
(PTA, JBS, GST, m.fl.)
SPURVEUGLE Glaucidium passerinum
2001: 1 ind. Kåtorp, Marker 11.01 (PTA, FJA). 1
ind. Djupedal, Trøgstad 13.01 (PTA). 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 13.01 (PTA). 1 ind. Galge-
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bakken, Rømskog 18.01 (SPE). 1 ind. Skolt pukkverk, Moss 31.01 (RBO). 1 ind. Sameiet, Eidsberg 08.02 (JST). 1 ind. Degernes, Rakkestad
18.02- 11.03 (TOL, MOL, ÅSF, SFR). 1 ind.
Sameiet, Eidsberg 14.03 (TGU). 1 ind. Lysakermoa 19.03 (TGU). 1 ind. Tjøstøl, Aremark 25.03
(PTA).
HORNUGLE Asio otus
2000: 1 ind. Akerøya 20.04 (TAA, KEV). 1 ind.
Akerøya 23.04 (JRA, TAA). 1 ind. rm. Akerøya
30.04 (AOS). 1 ind. Akerøya 19.05 (MKA, CJA).
2001: 3 ind. Albyskogen, Jeløya, Moss 05.01 (FJA).
1 ind. Lundheim, Fredrikstad 24.01 (MPE). 1 ind.
Akerøya 14.04 (MPE). 1 ind. Lysakermoa 21.05
(PTA). 2 ad. + 3 juv. Røsneskilen, Halden 2124.06 (GFE, MOL). 1 ind. Buskogen, Fredrikstad 15.08 (ESH).
JORDUGLE Asio flammeus
2000: 1 ind. Akerøya 29.04 (TAA, JRA). 2 ind.
Akerøya 30.04 (TAA, LPS, BFR). 1 ind. Akerøya 30.09 (AOS). 1 ind. Akerøya 01-04.10
(AOS).
2001: 1 ind. Akerøya 10.04 (TAA). 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 10.05 (PTA). 1 ind. Skjeberg, Sarpsborg 10.06 (ARI, DBE).
TÅRNSEILER Apus apus
2000: 1 ind. Akerøya 20.10 (AOS).
ISFUGL Alcedo atthis
2001: 1 ind. Øra, Fredrikstad 29.08 (Lokale fiskere).
1 ind. Fosseløkka, Tista, Halden 18-25.12 (EOL,
SEN, TAA, m.fl.)
HÆRFUGL Upupa epops
2001: 1 ind. Møklegård, Fredrikstad 04.05 (NN via
KMØ). 1 ind. Torp, Borge, Fredrikstad 25.05
(Oddvar Eriksen).
VENDEHALS Jynx torquilla
2001: 1 ind. Utgårdskilen, Hvaler 27.04 (KJO). 3
ind. Akerøya 01.05 (TAA). 1 ind. Akerøya 08.05
(AOS). 1 ind. Akerøya 17.05 (AOS). 2MM
Tjøstøl, Aremark 25.08 (PTA). 1 ind. Brattåsen,
Rakkestad 10.09 (PTA). 1M Brekkemoa, Rakkestad 30.09 (PTA).
GRÅSPETT Picus canus
2001: 1-2 MM*, på foring Tyrihjellåsen, Askim
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13.01-07.03 (PTA, CHA, GST). 1F Nøtteholen,
Rakkestad 19.01 (PTA). 1M Vesle Hiesten, Rakkestad 30.01 (PTA). 1M + 1F Brekkemoa, Rakkestad 25.09 (PTA). 1M Kykkelsrud, Askim
03.11 (PTA).
HVITRYGGSPETT/FLAGGSPETT
Dendrocopos leucotos/major
2001: 1 ind.* 8K+ Nygård, Tomter, Hobøl 14.0131.01 (PTA, SPE, RBO).
Denne hybriden er observert på vinterforing 8 år
på rad.
TRETÅSPETT Picoides tridactylus
2001: 1F Eidsberg st., Eidsberg 21.01 (JST). 1 ind.
Nøtteholen, Rakkestad 30.01 (PTA). 1 ind.
Tjøstøl, Aremark 24.02 (PTA, ÅSF, PAJ). 2 ind.
Hiesten, Rakkestad 04.03 (TGU). 1M + 1F
Tjøstøl, Aremark 22.04 (PTA). 1M Tjøstøl, Aremark 24.04 (TAA, MPE, PTA, LPS). 1F Tjøstøl,
Aremark 25.08 (PTA). 2 ind. Kurefjorden 14.10
(RBO). 1F Spydeberg varde, Spydeberg 07.11
(MHA). 1 ind. Rolvseidet, Rakkestad 17.11

Fig. 4. Gråspett. De aller fleste observasjoner av
gråspett blir gjort i de indre deler av fylket. Foto:
Per Tangen.
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(ØJA). 1M Refsnesåsen, Jeløya, Moss 02.12
(LFL).
TRELERKE Lullula arborea
2000: 2 ind. Akerøya 01.10 (AOS).
2001: 1 ind. Borredalen, Fredrikstad 21.03 (KEV).
2 ind. Gansrød, Fredrikstad 23-27.03 (MPE). 3
ind. Mjølnerødmosen, Halden 24.03 (MOL). 2
ind. Kurefjorden 26.03 (ÅSF, RBO). 1 ind. Svingen, Halden 26.03 (TGU). 2 ind. Skremlia, Pernes, Fredrikstad 27.03 (MPE). 3 ind. Speiderhytta,
Pernes, Fredrikstad 27.03 (MPE). 1 ind. Ørekroken, Hvaler 28.03 (RGB). 2 ind. Lysløypa,
Østsiden, Fredrikstad 28.03 (MPE). 2MM + 1F
Storeskausberg, Hvaler 29.03 (MVI). 2 ind.
Åsebu, Hvaler 29.03 (MPE). 2 ind. Høiås, Halden 29.03 (MOL). 3 ind. Rørfjell, Råde 03.04
(ADY). 1 ind. Trondalen, Fredrikstad 07.04
(BPL). 2 ind. Høiendal, Fredrikstad 07.04 (BPL).
1 ind. Dølasletta, Fredrikstad 09.04 (MVI). 2 ind.
Kurefjorden 11.04 (ADY, ÅSF, RBO). 3MM
Storeskausberg, Hvaler 11.04 (MVI).1 ind. Kurefjorden 13.04 (RBO, HEL, MNI, ØLÅ, ÅSF). 2
ind. Henestangen, Råde 16.04 (ØLÅ). 1 ind. Fjell,
Berg, Halden 21.04 (BPL). 3 ind.
Mjølnerødmoen, Halden 21.04 (BPL). 1 ind.
Rørfjell, Råde 29.04 (ØLÅ). 2 ind. Borredalen,
Fredrikstad 06.05 (PAJ). 1 ind. Svingen, Halden
18.05 (PTA, FJA). 1 ind. Sandbrekke, Hvaler
22.05 (ØLÅ). 1 ind. Arneberghølen, Råde 24.05
(TAA). 3 ind. Hankø, Fredrikstad 26.05 (MHA).
1 ind. Tombsletta, Råde 28.05 (TAA). 2 ind. Arneberghølen, Råde 28.05 (TAA). 1 ind. Høiendal,
Fredrikstad 29.05 (TAA). 2 ind. Torsø, Fredrikstad 03.06 (HMØ). 1 ind. Arekilen, Hvaler 03.06
(ØHA). 1 ind. Trekanten, Hvaler 04.06 (ØHA).
1 ind. Bjørbekkmoen, Halden 11.08 (PTA). 2 ad.
+ 2 juv. Fugleleiken, Henestangen, Råde 15.08
(ØLÅ). 1 ind. Kurefjorden 22.09 (MNI). 1 ind.
Brekkemoa, Rakkestad 23.09 (PTA). 3 ind.
Rokkevannet, Halden 25.09 (MOL). 1 ind. Øra
25.09 (ÅSF, MPE, TGU, PAJ). 1 ind. Akerøya
28.10 (JRA, CJA, TAA).
SANGLERKE Alauda arvensis
2000: 1 ind. Akerøya 02.01 (AOS).
2001: 1 ind. Jeløya, Moss 06.01 (HEL, JEI).
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FJELLERKE Eremophila alpestris
2001: 5-6 ind.* Vikerkilen, Hvaler 14-21.03 (PTA,
MPE, ÅSF, PAJ, m.fl.). 10 ind. Akerøya 24.10
(MPE). 6 ind.* Akerøya 05.11 (MPE, TAA).
TAKSVALE Delichon urbica
2001: 1 ind. Tomb, Råde 14.10 (NCL).
LAPPIPLERKE Anthus cervinus
2000: 2 ind. Akerøya 17.09 (AOS).
2001: 1 ind. Rosnes, Rygge 01.05 (ESH). 1 ind.
Akerøya 02.09 (JRA). 1 ind. Øra 03.09 (SEN). 2
ind. Østby, Rakkestad 03.09. (PTA, POS). 1 ind.
Østby, Rakkestad 04.09 (POS). 1 ind. Øra 04.09
(TAA, LPS). 2 ind. Røsægmoa, Rakkestad 06.09
(POS). 1 ind. Øra 06.09 (KJO). 1 ind. Øra 07.09
(LPS). 1 ind. Skattebøl, Rakkestad 08.09 (PTA).
1 ind. Øra 12.09 (MPE, LPS). 2 ind. Øra 13.09
(JRA, MPE). 1 ind. Lysakermoa 13.09 (PTA). 1
ind. Øra 15.09 (MPE, SIV). 1 ind. Akerøya 15.09
(MPE, CJA). 1 ind. Brekkemoa, Rakkestad 15.09
(PTA, MOL). 1 ind. Øra 16.09 (TAA, LPS, MPE).
1 ind. Kurefjorden 19.09 (RBO). 1 ind. Akerøya
20.09 (MPE). 2 ind. Brekkemoa, Rakkestad 23.09
(PTA). 1 ind. Akerøya 29.09 (ROL). 1 ind. Akerøya 30.09 (KEV, m.fl.).
GULERLE Montacilla flava flavissima
2001: 1M Nordre Ovenbukt, Råde 17.05 (RBO).
Funn nr. 10 av denne gulerleunderart.
VINTERERLE Montacilla cinerea
2001: 1F + 1 juv. Fosshellinga, Elvestad, Hobøl
09.06 (MHA). Sann. hekking, Nesa, Hobøl 09.06
(MHA). 1M + 1 juv. Dørja, Rakkestad 22.06
(TGU). 1 ad. + 4 juv. Solli Brug, Sarpsborg 01.08
(KEV).
FOSSEKALL Cinclus cinclus
2001: 1 ind. Stokken, Hvaler 29.03 (RGB). 1 ind.
Arisholmen, Fredrikstad 18.10 (TEN)
Saltvannsobservasjoner er ikke vanlig i fylket.
JERNSPURV Prunella modularis
2000: 1 ind. Fuglevik, Rygge 28-31.12 (AHA).
2001: 1 ind. Fuglevik, Rygge 01-14.01 (AHA). 1
ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 25.01 (PTA). 1 ind.
Øra 10.02 (KEV). 1 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad 14.02 (TAA, CFL, LPS). 1 ind. Berg, Halden 19-21.12 (GFE).
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NATTERGAL Luscinia luscinia
2001: 1 ind. Huser, Hvaler 06.05 (AMK). 3 ind.
Spjærøy, Hvaler 10-20.05 (SDA). 1 ind. Skipstadkilen, Hvaler 12.05 (TAA, KEV). 1 ind.
Spjærøy, Hvaler 12.05 (SEN, JRA, HMØ, KEV).
2-5 ind. Kureåa, Rygge 15.05-16.06 (PTA, FJA,
MNI, RBO). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 18.05
(PTA, FJA). 2 ind. Eldøya, Rygge 20.05 (LFL,
m.fl.). 1 ind. Ambjørnrød, Fredrikstad 23.05
(HPG). 2 ind. Skåra, Fredrikstad 28.05 (TAA). 1
ind. Værne Kloster, Rygge 01.06 (TSK). 1 ind.
Reiersletta, Jeløya, Moss 01.06 (TSK). 1 ind.
Svanekil, Hvaler 03.06 (PTA). 1 ind. Skipstadkilen, Hvaler 03.06 (ØHA). 1 ind. Reiertangen,
Jeløya, Moss 04.06 (RBO). 1 ind. Reier, Jeløya,
Moss 04.06 (RBO). 3 ind. Spjærøykilen, Hvaler
04.06 (ØHA). 1 ind. Vikerkilen, Hvaler 10.06
(OTA). 1 ind. Sandaker gartneri, Rygge 11.06
(TSK).
BLÅSTRUPE Luscinia svecica
2001: 20+ ind. Akerøya 11.05 (SEN, PSR).
Det er sjelden å se så mange blåstruper på en lokalitet i fylket.
SVARTSTRUPE Saxicola torquata maura/
stejnegeri
1993: 1M* 2K+ Tisler, Hvaler 10-11.05 (GMO).
Første funn av «østlig svartstrupe» i fylket.
STEINSKVETT Oenanthe oenanthe
2000: 2 ind. Akerøya 04.11 (AOS). 1 ind. Akerøya
05.11 (AOS).
Disse fuglene viste karakterer til underarten
grønlandssteinskvett O. o. leucorhoa.
DUETROST Turdus viscivorus
2001: 1 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad 02.02 (CFL,
TAA).
Sjeldent med overvintrende duetrost.
SIVSANGER Acrocephalus shoenobaenus
2001: 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 10.05 (PTA).1
ind. Akerøya 11.05 (SEN, PSR). 1 ind. Fuglevik,
Jeløya, Moss 17.05 (ARI, DBE). 1 ind. Oven,
Råde 20.05 (KJO). 2 ind. Gjølsjøen, Marker 21.05
(PTA). 1 ind. Kurefjorden 24.05 (AGU, GFK,
EIG). 2 ind. Tunevannet, Sarpsborg 03.06
(HMØ). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 04.06 (MOL).
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1 ind. Øra 10.06 (PAJ, ÅSF). 1 ind. Kjennetjernet,
Fredrikstad 12.06 (ØLÅ, PEO). 1 ind. LundebyEnga, Eidsberg 17.06 (PTA). 1 ind. Buer, Sarpsborg 27.06 (TGU).
MØLLER Sylvia curruca
2001: 1 ind. rm. Jeløya, Moss 22.11 (PSR).
MUNK Sylvia atricapilla
2001: 1M Rød, Onsøy, Fredrikstad 06-21.01 (EZI,
TFR, ÅSF, PAJ). 1 ind. Buskogen, Fredrikstad
26.12 (PAJ).
GRANSANGER Phylloscopus collybita
2001: 1 ind. Berg, Halden 17.11 (GFE).
LØVSANGER Phylloscopus trochilus
2000: 3 ind. Akerøya 03.10 (AOS). 1 ind. Akerøya
03.10 (AOS). 1 ind. Akerøya 04.10 (AOS). 2 ind.
Akerøya 13.10(AOS).
SKJEGGMEIS Panurus biarmicus
2001: Sett i alle årets måneder i Øra naturreservat,
hvor største antall var 40+ ind. den 22.10 (mange
observatører). 2 ind. Kurefjorden 09.01 (MOL).
1+ ind. Fuglevikbukta, Fredrikstad 11.01 (TAA,
CFL). 2+ ind. Arekilen, Hvaler 11.01 (TAA,
CFL). 1 ind. Kurefjorden 12.04 (KEV). 2 ind.
Kurefjorden 16.04 (TAA, CFL). 1 ind. Gjølsjøen,
Marker 18.05 (PTA, FJA).
VARSLER Lanius excubitor
2000: 1 ind. Akerøya 28.10 (AOS).
2001: 1 ind. Vamma, Skiptvet 01.01 (PTA, JBS). 1
ind. Hærseterøya, Trøgstad 03-07.01 (PTA). 1-2
ind. Kallaksjøen, Trøgstad 07.01-07.04 (PTA,
SPE). 1 ind. Ysterud, Marker 11.01 (PTA, FJA).
1 ind. Hærset, Trøgstad 13.01 (PTA). 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 16.01-19.04 (SPE, PTA).
1 ind. Lysakermoa 25.01 (PTA). 1 ind. Missingmyr, Råde 01.02 (SPE, PTA). 1 ind. Marikova,
Øra 09.02 (TAA). 1 ind. Hjelmark, Eidsberg 13.02
(PTA). 1 ind. Kurefjorden 16.02 (RBO). 1 ind.
Tombsletta, Råde 17.02-09.04 (PTA, ÅSF, ESH).
1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 18.02 (ESH). 1
ind. Ysterud, Marker 14.03 (PTA). 1 ind. Kurefjorden 22.03 (ÅSF). 1 ind. Marikova, Øra 27.03
(MPE). 1 ind. Store Torp, Rakkestad 05.04 (PTA).
1 ind. Fjærå, Onsøy, Fredrikstad 07.04 (PAJ.
ÅSF). 1 ind. Bøn, Rakkestad 12.04 (PTA). 1 ind.
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Akerøya 12.05 (HMØ, JOR, PSR). 1 ind. Øra
15-17.09 (MPE, SIV, TAA, m.fl.). 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 19.09 (PTA). 1 ind. Kurefjorden 24-29.09 (ESH, RBO, MNI, m.fl.). 1-2
ind. Akerøya 28.09-13.10 (KEV, CJA, SEN, IME,
m.fl.). 1 ind. Rørvik, Rakkestad 04.10 (PTA). 1
ind. Lysakermoa 24.10 (PTA). 1 ind. Øra 24.10
(ESH). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 28.10-16.11
(TSR, ØHA, PTA). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad
06-16.11 (PTA). 1 ind. Nordre Haug, Eidsberg
17.11 (PTA). 1 ind. Årås, Hobøl 18.11 (PTA). 1
ind. Rønningen, Halden 22.11 (PTA). 1 ind. Søndre Tasken, Råde 25.11 (ÅSF, PAJ). 1 ind. Øra
29.11 (TGU). 1 ind. Tombsletta, Råde 08.12
(ÅSF). 1 ind. Holøsåsen, Rakkestad 09.12 (TGU).
1 ind. Storenga, Nes, Fredrikstad 23.12 (KEV).
1 ind. Haug nordre, Eidsberg 26.12 (PTA). 1 ind.
Torp, Rakkestad 26.12 (PTA). 1 ind. Saltholmen,
Råde 26.12 (ÅSF). 1 ind. Nøtteholen, Rakkestad
29.12 (PTA).
NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
2000: 2 ind. Halmstad, Rygge 26.09 (AHA).
2001: 1 ind. Vamma, Skiptvet 01.01 (PTA, JBS). 1
ind. Grønsund, Skiptvet 19.01 (PTA). 1 ind. Sulerud, Eidsberg 27.03 (POS). 1 ind. Jeløy, Moss
06.05 (ARI, DBE). 1 ind. Solli Brug, Sarpsborg
24.05 (ØLÅ). 1 ind. Eidet, Sarpsborg 10.06 (ARI,
DBE). 1 ind. Trolldalen, Moss 26.06 (NCL). 2
ind. Os krk. 07.08 (MOL). 1 ind. Kykkelsrud,
Askim 15.08 (PTA). 1 ind. Hjelmark, Eidsberg
25.08 (PTA). 2 ind. Rødåsen, Jeløy, Moss 05.09
(TSK). 1 ind. Skattebøl, Rakkestad 07.09 (PTA).
1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 10.09
(KEV). 1 ind. Momarken, Mysen 13.09 (TAA,
TSA). 1 ind. Alby, Jeløya, Moss 14.09 (TSK). 2
ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 14.09 (KEV).
1 ind. Brekkemoa, Rakkestad 15-16.09 (PTA,
POS, MOL). 1-4 ind. Jeløya, Moss 18-22.09 (JEI,
TSK, NCL, LFL, ÅSF). 5 ind. Kurefjorden 19.09
(RBO). 4 ind. Stalsberget 23.09 (PAJ). 1 ind.
Løken, Askim 23.09 (PTA). 1 ind. Valle, Rolvsøy,
Fredrikstad 23.09 (MPE, SIV). 2 ind. Torderød,
Jeløya, Moss 23.09 (AHA). 2 ind. Heigård,
Rolvsøy, Fredrikstad 23.09 (KEV). 4 ind.
Buskogen Fredrikstad 24.09 (PAJ, KAJ). 1 ind.
Brekkemoa, Rakkestad 25.09 (PTA). 1 ind.
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Lekum, Eidsberg 25.09 (PTA). 2 ind. Sekkelsten,
Askim 25.09 (PTA). 2 ind. Kurefjorden 27.09
(RBO). 2 ind. Jeløya, Moss 29.09 (TSK). 5 ind.
Kurefjorden 29.09 (MNI, PAJ, ÅSF, RBO). 1-2
ind. Jeløya, Moss 01-02.10 (LFL, TSK, NCL,
PTA, FJA). 1 ind. Kykkelsrud, Askim 04.10
(PTA). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 04.10 (PTA). 1
ind. Brekkemoa, Rakkestad 05.10 (PTA). 1 ind.
Bellevue, Jeløya, Moss 09-12.10 (ACL, NCL). 1
ind. Fuglevikbukta, Jeløya, Moss 28.10 (LFL). 1
ind. Kjellandvi, Jeløya, Moss 28.10 (LFL). 1 ind.
Orkerød, Jeløya, Moss 28.10 (NCL). 1 ind.
Orkerødtjenet, Jeløya, Moss 02.11 (LFL). 1 ind.
Låby, Halden 07.11 (MOL). 1-2 ind. Jeløya, Moss
16-25.12 (LFL).
SIBIRNØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
macrorhynchus
2001: 1 ind. Billebakken, Halden 21.10 (HBJ). 1
ind. Remmen, Halden 01.11 (HJB). 1 ind. Brekkemoa, Rakkestad 25.09 (PTA).
KORNKRÅKE Corvus frugilegus
2001: 1 ind. Trøgstad krk., Trøgstad 03.01 (PTA).
1 ind. Lunder, Askim 07.01 (PTA). 1-5 ind. Smelltorp, Trøgstad 08.01-08.03 (PTA, SPE, ÅSF,
m.fl.). 1 ind. Tomb, Råde 19.03 (HHO). 1 ad.
Laenga, Rakkestad 22.03 (PTA, SPE). 1 ind.
Holøs, Rakkestad 24.03 (TGU). 1 ind. Kurefjorden 25.03 (ÅSF). 3 ind. Østre Hov, Spydeberg 28.03 (SPE). 1 ind. 2K Hærsetsjøen, Trøgstad 29.03 (PTA). 1 ind. Sentrum, Fredrikstad
02.04 (PAJ). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 02.04
(PTA). 1 ind. 2K Kallaksjøen, Trøgstad 03-05.04
(PTA, SPE). 2 ad. Trøgstad krk., Trøgstad 07.04
(JST). 1 ind. Kurefjorden 09.04 (ÅSF). 1 ind.
Rokke, Halden 24.04 (MOL). 1 ind. 2K Kjennetjernet, Fredrikstad 28.04 (ÅSF, PAJ). 1 ind. Stalsberget 28.04 (ÅSF, PAJ). 1 ind. 2K Oven, Råde
03.05 (TAA). 1 ind. Akerøya 05.05 (JRA, CJA,
SEN, KEV, MKA). 2 ind. Akerøya 12.05 (JRA,
SEN, MPE, KEV). 1 ad. Asak krk., Halden 30.05
(MOL, OØB, AAN). 1 ind. Sentrum, Rakkestad
22.06 (BPL). 1 ad. Lysakermoa 29.08 (PTA,
SPE). 1 ad. Reierbukta, Jeløya, Moss 20.09
(TSK). 3 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 28.10
(MNI). 1 ind. 1K Smelltorp, Trøgstad 19.12
(PTA).
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STILLITS Carduelis carduelis
2001: Hekkefunn, Rød, Kråkerøy, Fredrikstad
17.05 (REI). 1 ad. + 3 juv. Os krk., Halden 17.07
(MOL). 6 ad. + 6 juv. Øra 19.07 (KEV). 1 ad. + 1
juv. Alby, Jeløya, Moss 05.09 (TSK).
POLARSISIK Carduelis hornemanni
2001: 1 ind. Ovenhalvøya, Råde 21.10 (RBO). 1F
Lysakermoa 01.11 (PTA).
FURUKORSNEBB Loxia pytyopsittacus
2001: 2 ad. + 4 juv. Trømborgfjella, Eidsberg 14.06
(PTA).
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
2001: 1M Akerøya 12-13.05 (SEN, JRA, MPE,
KEV, TAA). 1M Solli Brug 24.05 (ØLÅ). 1M
Hærsetsjøen, Trøgstad 25.05 (PTA). 1M Mønstervika, Trøgstad 01.06 (PTA). 2MM + 1F
Hærsetsjøen, Trøgstad 02.06 (PTA). 1M Saltholmen, Råde 03.06 (ØLÅ). 1M + 1F Solgårdshavna, Sarpsborg 04.06 (KEV). 1M Lysakermoa
05.06 (PTA). 1 ind. Kurefjorden 16.06 (KEV,
RBO, MNI).
KONGLEBIT Pinicola enucleator
2001: 10+ ind. Refsnesåsen, Jeløya, Moss 13.01
(GBJ).
KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
2000: 1 ind. Fuglevik, Rygge 05.04 (AHA). 2 ind.
Fuglevik, Rygge 18.06 (AHA).
2001: 1 ind. Gimle, Halden 02.01 (MOL). 1 ind.
Alby, Jeløya, Moss 05.01 (FJA). 1-4 ind. Viker,
Onsøy, Fredrikstad 21.01-14.02 (PST, LST, ÅSF,
PAJ, m.fl.). 1 ind. Solli Brug, Sarpsborg 21.02
(KEV). 2 ind. Jeløya, Moss 03.04 (FJA). 1 ind.
Rødsparken, Halden 03.05 (MOL). 4 ind. Jeløy,
Moss 17.05 (ARI, DBE). 1 ind. Albyskogen, Jeløya, Moss 21.05 (PTA). 1M Alby, Jeløya, Moss
26.05 (RBO, ÅSF). 1 ad. + 1 juv. Jeløy, Moss
10.06 (ARI, DBE). 1 ad. + 1 juv. Hauge, Rolvsøy,
Fredrikstad 27.06 (KEV). 1-5 ind. Hauge,
Rolvsøy 26.06-30.10 (KEV, TAA, m.fl.), 2 ind.
Alby, Jeløya, Moss 01.07 (PAJ, PTA, m.fl.). 2
ind. Leløya, Moss 03.07 (TSK). 4 ind. Stalsberget
13.10 (PAJ). 1 ind. Snippen, Lisleby, Fredrikstad
15.10 (LPS). 1 ind. Torp, Fredrikstad 24-25.11
(TJO). 1 ind. Greåker, Sarpsborg 24.11 (KEV). 1
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ind. Bellevue, Jeløya, Moss 02-11.12 (LFL). 1-2
ind. Balaklava, Jeløy, Moss 11-31.12 (LFL).
GULIRISK Serinus serinus
2001: 1M*, Alby, Jeløya, Moss 30.06-01.07 (ØLÅ,
m.fl).
Gulirisk er ny art for Østfold. Hekker nærmest oss
i Skåne i Sverige.
Ikke godkjente saker
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
2001: 3 ind. Akerøya 12.05
GRØNLANDSMÅKE Larus glaucoides kumlieni
2000: 1 ind. Øra 06.02
AFTENFALK Falco vespertinus
2001: 1 ind. Rosnesbukta, Kurefjorden 19.07
Rapportører 2001
AAN = Arnfred Antonsen, ADY = Arve Dyresen,
AGU = Andreas Gullberg, AHA = Arild Hansen,
AMK = Anne Marit Kolbeinsen, ARI = Anne
Rising, ATH = Asbjørn Thune, BFR = Bjørn
Frostad, BHL = Bjørn Harald Larsen, BPL =
Bjørn-Petter Løfall, CJA = Christer Jakobsen,
CRØ = Christian Rørdam, CSU = Cristine
Sunding, DBE = Dan Bendixen, EOL = Eddie
Olsen, ERU = Eyvind Rugeland, ESH = Egil
Sankey Hansen, FJA = Frode Jacobsen, GBJ =
Gunnar Bjar, GFE = Grethe Feragen, GFK = Geir
Fjørtoft Karlsen, GHA = Geir Hardeng, GSA =
Geir Sverre Andersen, GST = Gjermund Stordahl,
HEL = Håvard Ellingsgård, HFS = Haakon F.
Stenersen, HHA = Håkon Hattevig, HHO =
Hallvard Holtung, HJB = Hans Jan Bjerkely, HKV
= Helge Kvam, HMØ = Harald Mørken, HSK =
Hans Åge Skjenken, HST = Harald Stenersen,
HVI = Håkon Vindenes, IHO = Ivar Hovland, IME
= Inger Marie Eriksen, JBS = John Brynjulf
Stenersen, JEE = Jan-Erik Eggen, JEI = Jan-Erik
Isaksen, JLU = Jon Lurås, JNY = Jarl Nystrøm,
JOR = Jo Ranke, JRA = Jan Rune Asbjørnsen,
JST = Johnny Steen, JTV = Joakim Tveter, KAJ
= Kari Johansen, KEV = Knut Erik Vedahl, KJO
= Kjetil Johannessen, KMØ = Kjell Møklegård,
KOL = Kjell Olsen, LFL = Lennart Fløseth, LKE
= Lars Kellgren, LPS = Lasse Patrick Simensen,

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

LST = Line Sture, MGU = Morten Günther, MHA
= Morten Hage, MKA = Marianne Karlsen, MKL
= Mette Klann, MNI = Morten Nilsen, MOL =
Morten Olsen, MPE = Magne Pettersen, MVI =
Morten Viker, NCL = Nicholas Clarke, OBH =
Odd Bruce Hansen, OPS = Ole Petter
Skallebakke, OTA = Odd Tore Andreassen, OTE
= Ole Tendal, OWK = Ola Wergeland Krog, OØB
= Olle Øborn, PAJ = Per-Arne Johansen, PEO =
Peter Osbak, POS = Per-Otto Suther, PSR = Peter
Sjolte Ranke, PST = Pål Sture, PTA = Per Tangen,
RBO = Rune Botnermyr, REI = Roar Eilertsen,
RER = Rune Eriksen, RJF = Rolf Jørn Fjærbu,
ROL = Rune Olsen, RST = Ronny Steen, RTO =
Rune Torgersen, SDA = Steinar Dahlstrøm, SEI
= Stig Eide, SEN = Stein Engebretsen, SFR =
Synnøve Fredriksen, SIV = Sidsel Iversby, SMK
= Sten Magne Klann, SPE = Steinar Pedersen,
TAA = Tommy Andre Andersen, TAX = Terje
Axelsen, TEN = Torfinn Engdal, TFR = Tommy
Fredriksen, TGU = Terje Gustavsen, THE = Tollef
Helleren, TJO = Tommy Johansen, TNI = Thomas
Nielsen, TOL = Thore Olsen, TSR = Trude
Starholm, TSA = Tommy Sand, TSK = Trond
Skovdahl, TST = Tor Strøm, TSØ = Tor Sørlie,
TVA = Tore Vang, VBU = Vegard Bunes, ØAN =
Øyvind Andreassen, ØHA = Øyvind Hagen, ØJA
= Øivind Johan Andersen, ØLÅ = Øivind Lågbu,
ØSY = Øivind Syvertsen, ÅSF = Åge Sten
Fredriksen.
Litteratur
Hardeng, G. 1999a. Meget sjeldne fugler i Østfold,
arter registrert 1 - 5 ganger. Østfold-Natur 39: 138161.
Hardeng, G. 1999b. Fugler i Østfold. Upublisert
notat.
Beaman, M, Madge, S, & Olsen, K.M. 1998. Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellomøsten. Gads
Forlag, København.
Johansen P-A. 2001. Ornitologiske observasjoner
i Østfold t.o.m. 2000 - nytt fra den lokale rapport
og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold
20 (1-2): 43-62.

72

Busk- og bladlav på Akerøya, Hvaler. Lav i Østfold 10
BJØRN PETTER LØFALL

Løfall, B.P. 2002. Busk- og bladlav på Akerøya, Hvaler. Lav i Østfold 10. Natur i Østfold 21(1/
2): 74-78.
Akerøya er en av de best undersøkte områdene i Østfold mhp. busk- og bladlavfloraen. Det er
kjent 114 arter fra øya. De rødlistede artene er kystgaffellav Cladonia subrangiformis og
Leptogium schraderi. For øvrig finnes regionalt uvanlige arter som kalkbeger Cladonia pocillum,
tannjordglye Collema bachmanianum, svampskållav Solorina spongiosa med sin eneste kjente
vokseplass i Østfold, einerlav Vulpicida juniperinus og kalkmessinglav Xanthoria sorediata.
Både rødlisteartene og de regionalt uvanlige artene er knyttet til skjellsandbanker og sildreberg
influert av vann fra skjellsandbankene. Gjengroing er en trussel mot den særegne floraen på
skjellsandbankene.
Bjørn Petter Løfall, Åslivn.
petter.lofall@rakkestad.kommune.no

Løfall (2001a) laget en oversikt over Akerøyas
lavflora i forbindelse med 40 års-jubileet til Akerøya
Ornitologiske Stasjon. Det var da kjent 92 arter fra
øya. Allerede helgen 11.-13. mai 2001 i forbindelse
med 40-års-markeringen ble det foretatt flere nye
innsamlinger, samt en tur høsten 2002, slik at
oversikten allerede er foreldet. Her presenteres en
supplert og utvidet oversikt fra Akerøya som nå er
en av de best undersøkte øyene i Østfold.
De første innsamlinger
Den 21. juni 1935 ble det samlet lav på
Festningsholmen ved Akerøya av Eilif Dahl og Per
Størmer
(www.toyen.uio.no/botanisk/
lavherb.htm). Iflg. opplysninger fra
karplanteherbariet ved Botanisk museum, Oslo
samlet både Johannes Lid og Jens Holmboe
karplanter på Festningsøya denne dagen. Merkelig
nok var ikke kvartetten i land på Akerøya den
aktuelle dagen.
Informasjon om lav fra Akerøya er samlet i
perioden 1965-2002. Leif Ryvarden foretok de første
innsamlinger av lav på øya den 14. mai 1965, samt
andre og siste gang 20. juni 1971. Ryvarden samlet
33 kollekter av 31 arter (www.toyen.uio.no/
botanisk/lavherb.htm).
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Nyere informasjon
Somrene 1982 og 1983 utførte Odd Eilertsen
feltarbeid i forbindelse med sin hovedfagsoppgave
på øya. Fra dette arbeidet foreligger registrering
av 27 busk- og bladlavarter fra skjellsandbanker
på øya (Eilertsen 1991). Kun kystgaffellav
Cladonia subrangiformis ble samlet (Løfall 2001a).
De siste og mest omfattende registreringene
ble foretatt helgene 17.-18. oktober 1998, 11.-13.
mai 2001, samt 5.-6. oktober 2002 av undertegnede.
På disse turene ble det samlet 88 arter, totalt 128
kollekter og skrevet to krysslister den første
helgen. Krysslistene for nordre og søndre del av
øya inneholder 100 registreringer fordelt på 60
arter.
Rødlistearter
Kystgaffellav Cladonia subrangiformis som er
rødlistet som sårbar (V) i Norge finner man som
oftest på skjellsand. Den ble første gang funnet i
Norge på Akerøya av Eilertsen (Tønsberg m.fl.
1996). Det foreligger følgende innsamlinger av
arten på øya:
Akerøya, [PL 073-088 459-480 (E)], [Alt.: 1-20 m],
[undated], Eilertsen, O. (O-L11261).
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Akerøya øst, PL 085 469 (E), 10 m o.h., På skjellbanke, 17.10.1998, BPL bpl-L4598 (O-L36135).
Akerøya nordodden, PL 078 481 (E), 3 m o.h.,
«Blant mose på «hardt» beitet skjellbanke»,
18.10.1998, BPL bpl-L4602 (O-L36139).
Hinnelavarten Leptogium schraderi, rødlistet som
sjelden (R) i Norge ble funnet på to
skjellsandbanker i 2001. Dette var hhv. 2. og 3.
funn av arten i Norge (Løfall 2001b). Senere er
arten også funnet på en skjellsandbanke på
sørvestre Asmaløy.
Akerøya sørøst, PL 084 467 (W), 15 m o.h., På
skjellsandtørrbakke, 11.05.2001, BPL bpl-L7948
<Note: Jfr. skjellsandbanke nr. 8 hos Eilertsen
1991, Sommerfeltia 12> (O-L105346, O-L105386).
Akerøya nordvest (Akerøya naturreservat), PL 078
473 (W), 5 m o.h., blant mose på skjellsandbanke,
13.05.2001, BPL bpl-L8006 (O-L105403).
Andre interessante funn
Av regionalt sjeldne arter presenteres kalkbeger
Cladonia pocillum, tannjordglye Collema
bachmanianum, svampskållav Solorina
spongiosa einerlav Vulpicida juniperinus og
kalkmessinglav Xanthoria sorediata.
Kalkbeger ble angivelig funnet og beskrevet i
flere analyser på øya av Eilertsen (1991), men funnet
ble ikke dokumentert med innsamling. Siden
kalkbeger kan forveksles med flere arter i
brunbeger-gruppen Cladonia chlorophaea i vid
forstand, ble den avvist som Østfold-art inntil dette
ble dokumentert med innsamling belagt i en
offentlig samling (Løfall 1998). Arten er nå samlet
på to steder på øya, begge på skjellsand.
Akerøya v/Akerøytjernet øst (Akerøya naturreservat), PL 084 462 (W), 5 m o.h., over mose på
skjellsandbanke, 12.05.2001, BPL bpl-L7956 (OL105354), bpl-L7958 (O-L105356).
Akerøya vest (Akerøya naturreservat), PL 075 467
(W), 5 m o.h., over mose på skjellsandtørrbakke,
2001.05.12, BPL bpl-L7960 (O-L105358).

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

Svampskållav er en kalkkrevende fjellart (Krog m.fl.
1994) som kun er funnet ett sted, og en gang i
Østfold. Funnet fra Akerøya ble opprinnelig
bestemt til liten skållav Solorina bispora av
samleren Leif Ryvarden, men ombestemt av Tor
Tønsberg i 1977. Svampskållav er liten og derfor
lett å overse, men kan ikke være særlig vanlig i
Østfold siden den er kalkkrevende. Likevel kan
den finnes på noen av de andre øyene i Oslofjorden
med skjellsandbanker. Følgende informasjon
finnes på etiketten:
Akerøya, [UTM(ED50): PL 074-088 459-480], [Alt.:
1-22 m o.h.], på skjellbanke, 14.05.1965,
Ryvarden, L. - Det. Tønsberg, T. 1977 <Note: 2
spores pr asci (LR). asci m. 4 sporer (TT)> (OL27835).
Einerlav ble med sikkerhet sist sett og fotografert
av J. Ingar Iversen Båtvik i april eller mai 1978.
Einerlav er kun funnet på 3 lokaliteter i Østfold.
Arten rapporteres å være i tilbakegang i sørlige
deler av Sverige (Ekman 1997). Følgende
informasjon finnes til fotoet hvor en kopi finnes
på Botanisk museum, Oslo:
Akerøya, ca. 250 m VSV for huset, PL 078 472 (E),
3 m o.h., På einer (Juniperinus communis),
04.1978, J. Ingar I. Båtvik <Note: April eller mai
1978, foto J. Ingar I. Båtvik> (O-L56739).
Tannjordglye ble funnet på skjellsandtørrbakke,
bl.a. sammen med den også kalkkrevende
skorpelavarten Toninia sediifolia. Sistnevnte er
ny for Østfold og foreløpig eneste innsamlede
skorpelav fra øya.
Akerøya vest (naturreservat), PL 0741 4673 (W), 5
m o.h., på skjellsandtørrbakke, 06.10.2002, BPL
bpl-L9989 (O-L113345).
Kalkmessinglav ble funnet spredt på berg omgitt
av skjellsandbanker på 3 lokaliteter i 2 ulike km2ruter. Bølgeglye ble funnet på de samme stedene
som kalkmessinglav. Begge artene krever gjerne
noe rikere substrat.
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Akerøya v/Akerøytjernet NØ (Akerøya naturreservat), PL 084 463 (W), 10 m o.h., på små flekker
med sildreberg mellom skjellsandtørrbakker,
12.05.2001, BPL bpl-L7951 (O-L105349).
Akerøya sørøst, PL 085 466 (W), 15 m o.h., på
fattig sildreberg omgitt av skjellsandbanker,
12.05.2001, BPL bpl-L7995 (O-L105392).
Akerøya nordvest (Akerøya naturreservat), PL 078
473 (W), 5 m o.h., på sildreberg nedenfor skjellsandbanke, 13.05.2001, BPL bpl-L8007 (OL105404).
Lavfloraen på skjellsandbankene
Alle rødlistearter og regionalt interessante lavarter
er knyttet til skjellsandbankene. Det finnes ikke
kalkbergarter i Østfold med unntak av noen enkelte
kambrosilurflyttblokker som det ikke er funnet
spesielt interessante arter på. Arter som favoriseres
av kalkholdig jord/grunn eller krever høy pH er
derfor vanligvis sjeldne i Østfold.
Skjellsandbankene sørvest på Hvaler er dessuten
store og velutviklede i norsk målestokk og har en
særegen flora av både karplanter og lav som er
viktig å bevare.
Trusler
I tidligere tider har det vært bofaste på Akerøya
og de levde av jordbruk og fiske. J.A. Thome
beskriver øya som treløs i 1880-årene (Hardeng
2001). Dette skyldes at de fastboende ryddet
busker og kratt slik at beitedyra fikk mer urter å

beite på. Det finnes ikke lenger fastboende på øya,
men beitebruk med sau er gjeninnført. Likevel har
forbuskingen kommet så langt at sauen ikke kan
holde buskene nede, men uansett ble nok einer
ryddet manuelt eller brent for å forbedre beite da
selv ikke geit beiter på einer. Flere av
skjellsandbankene er i ferd med å invaderes av
krypende einere og busker og på sikt kan de true
den særegne lav- og karplantefloraen.
Mosefloraen har aldri vært gjenstand for god
undersøkelse på Akerøya, men er sannsynligvis
også interessant.
Artsoversikt
Fra Akerøya er det samlet 166 kollekter + ett foto,
til sammen 111 arter. Til sammen er 114 arter kjent,
men 2 arter er kun angitt på kryssliste(r), og en art
er angitt kun i litteratur (Eilertsen 1991) og er
dermed ikke kontrollerbare.
Alt innsamlet materiale om lav fra Akerøya
finnes belagt i lavherbariet på Botanisk museum,
Oslo. All informasjon om funn av lav på Akerøya
er tilgjengelig på Norsk LavDatabase, NLD (http:/
/www.toyen.uio.no/botanisk/lavherb.htm) med
unntak av de funn Eilertsen (1991) har rapportert.
Oversikt over kjente busk- og bladlavarter på
Akerøya, pr. 1.1.2003, Dokumentasjon, I =
innsamling, K = kryssliste, L = litteratur, F = foto.
Stjerne bak navnet angir nye arter i forhold til
forrige oversikt (jfr. Løfall 2001a).

Latinsk navn

Norsk navn

Anaptychia ciliaris

allélav

Anaptychia runcinata

svaberglav

I

Arctoparmelia centrifuga

stor gulkrinslav

I

Arctoparmelia incurva

liten gulkrinslav

I

Brodoa intestiniformis

vanlig rabbelav

I

Bryoria capillaris

bleikskjegg

I

Bryoria fuscescens

mørkskjegg

I

Cetraria aculeata

groptagg

I

Cetraria chlorophylla

vanlig kruslav

I

Cetraria ericetorum

smal islandslav

I

Cetraria islandica

islandslav

I

Cetraria muricata*

busktagg

I
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Latinsk navn

Norsk navn

Dokumentasjon

Cetraria sepincola

bjørkelav

I

Cladonia arbuscula

lys reinlav

K

Cladonia bacillaris

pulverrødtopp

I

Cladonia botrytes*

stubbelav

I
I

Cladonia cervicornis ssp. verticillata

etasjebeger

Cladonia cervicornis ssp. pulvinata*

etasjebeger

I

Cladonia chlorophaea

pulverbrunbeger

I

Cladonia ciliata

gaffelreinlav

I

Cladonia coccifera

grynrødbeger

I

Cladonia coniocraea

stubbesyl

I

Cladonia fimbriata

melbeger

L

Cladonia floerkeana

kystrødtopp

I

Cladonia foliacea

flikskjell

I

Cladonia furcata

gaffellav

I

Cladonia gracilis

syllav

I

Cladonia grayi*

melbrunbeger

I

Cladonia merochlorophaea

brunbeger

I

Cladonia pleurota*

pulverrødbeger

I

Cladonia pocillum

kalkbeger

I

Cladonia portentosa

kystreinlav

I

Cladonia pyxidata

kornbrunbeger

I

Cladonia ramulosa

piggbeger

I

Cladonia rangiformis

tuegaffel

I

Cladonia squamosa

fnaslav

I

Cladonia strepsilis

polsterlav

I

Cladonia subcervicornis*

kystpute

I

Cladonia subrangiformis

kystgaffel

I

Cladonia symphycarpa

kalkpolster

I

Cladonia turgida

narreskjell

K

Cladonia uncialis

pigglav

I

Cladonia zopfii*

blåpigglav

I

Collema bachmanianum*

tannjordglye

I

Collema flaccidum

skjellglye

I

Collema fuscovirens*

bølgeglye

I

Collema tenax*

jordglye

I

Evernia prunastri

bleiktjafs

I

Dermatocarpon luridum*

bekkelær

I

Hypogymnia farinacea*

sukkerlav

I

Hypogymnia physodes

vanlig kvistlav

I

Hypogymnia tubulosa

kulekvistlav

I

Lasallia pustulata

blærelav

I

Leptogium gelatinosum

tuehinnelav

I

Leptogium lichenoides*

flishinnelav

I
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Norsk navn

Leptogium schraderi*

Dokumentasjon
I

Lichina confinis

dvergtanglav

I

Melanelia commixta*

brunberglav

I

Melanelia exasperata

vortelav

I

Melanelia exasperatula

klubbebrunlav

I

Melanelia fuliginosa

stiftbrunlav

I

Melanelia olivacea

snømållav

I

Melanelia subaurifera

brun barklav

I

Neofuscelia loxodes

klubbeskjærgårdslav

I

Neofuscelia pulla

skålskjærgårdslav

I

Omphalina grisella*

dvergnavlesopp

I

Omphalina hudsoniana*

lavnavlesopp

I

Parmelia omphalodes

brun fargelav

I

Parmelia saxatilis

grå fargelav

I

Parmelia sulcata

bristlav

I

Parmeliopsis ambigua

gul stokklav

I

Parmeliopsis hyperopta*

grå stokklav

I

Peltigera canina

bikkjenever

I

Peltigera hymenina*

hinnenever

I

Peltigera leucophlebia

åregrønnever

I

Peltigera neckeri

jordnever

I

Peltigera polydactylon*

fingernever

I

Peltigera rufescens

brunnever

I

Phaeophyscia orbicularis

grønn rosettlav

I

Phaeophyscia sciastra

stiftrosettlav

I

Physcia adscendens

hjelmlav

I

Physcia aipolia

vanlig rosettlav

I

Physcia caesia

hoderosettlav

I

Physcia dubia

fuglesteinlav

I

Physcia stellaris*

stjernerosettlav

I

Physcia tenella

frynserosettlav

I

Physconia distorta

skåldogglav

I

Platismatia glauca

vanlig papirlav

I

Pseudephebe pubescens

vanlig steinskjegg

I

Pseudevernia furfuracea

elghornslav

I

Pycnothelia papillaria

nuddlav

I

Ramalina cuspidata

havklipperagg

I

Ramalina farinacea

barkragg

I

Ramalina fastigiata

skålragg

I

Ramalina fraxinea

askeragg

I

Ramalina polymorpha

grynragg

I

Ramalina siliquosa

klipperagg

I

Ramalina subfarinacea

steinragg

I

77

Bjørn Petter Løfall

NATUR I ØSTFOLD 21(1/2) 2002

Latinsk navn

Norsk navn

Sphaerophorus fragilis*

grå korallav

I

Solorina spongiosa

svampskållav

I

Umbilicaria deusta

stiftnavlelav

I

Umbilicaria hirsuta

melnavlelav

I

Umbilicaria polyphylla

glatt navlelav

I

Umbilicaria polyrrhiza

kobberlav

I

Umbilicaria spodochroa

kystnavlelav

I

Umbilicaria torrefacta

soll-lav

I

Vulpicida juniperinus

einerlav

F

Vulpicida pinastri

gullroselav

I

Xanthoparmelia conspersa

stiftsteinlav

I

Xanthoparmelia somloensis

gul steinlav

I

Xanthoparmelia tinctina

kyststeinlav

I

Xanthoria candelaria

grynmessinglav

I

Xanthoria parietina

vanlig messinglav

I

Xanthoria polycarpa

småmessinglav

I

Xanthoria sorediata*

kalkmessinglav

I

Takk
J. Ingar I. Båtvik takkes for å ha sendt foto av
einerlav til Botanisk museum, Oslo. Fylkesmannen
i Østfold har gitt dispensasjon til å samle i
reservatet. Takk til Norsk LavDatabase, NLD som
gjør det enkelt for meg å holde oversikt over mine
egne innsamlinger.
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