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Formål Natur i Østfold publiserer originalartikler og
oversiktsarbeider med hovedvekt på zoologi og
botanikk. I første rekke publiseres naturfaglig
informasjon fra Østfold. Tidsskriftet utkommer med
to hefter årlig.

Tidligere utgivelser bestilles hos Geir Hardeng, Fuglevik Platå 19, 1673 Kråkerøy. Årgangene 1-9 kr 10,- pr.
hefte inkl. porto, årg. 10-18 kr 30,- pr. hefte inkl. porto,
samt de fleste årganger av Østfold-Ornitologen kr 10,pr. hefte inkl. porto.

Eier Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold og
Østfold Botaniske Forening. De samarbeider med
Østfold Entomologiske Forening Østfold om
tidsskriftets faglige innhold.

Natur i Østfold - internettsider
http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ofa.htm)

Instruksjoner til forfattere finnes bakerst i hvert hefte.
Ved spørsmål, ta kontakt med redaksjonen.
Redaktør Ola M. Wergeland Krog, Munkebråten, 1892
Degernes. Tlf. 69 17 89 90. E-post: omwk@online.no
Øvrig redaksjon

Rapportserien Østfold-Natur Større arbeider av naturfaglig innhold fra Østfold kan publiseres i rapportserien
Østfold-Natur som eies av NOF avd. Østfold. Det er
utgitt 39 hefter siden starten i 1977. Abonnement og
tidligere hefter kan bestilles hos redaktør Geir Hardeng, Fuglevik Platå 19, 1673 Kråkerøy, tlf. 69 34 24
43. E-post: geir.hardeng@fm-os.stat.no

Bjørn Petter Løfall, Åsliveien 20B, 1890 Rakkestad.
Tlf. 69 22 18 71. E-post: b.p.lofall@nhm.uio.no

NOF avd. Østfold, P. b. 938, 1504 Moss. Seniormedl.
150,-, studentmedl. 100,-, juniormedl. (<18 år) 75,-,
familiemedl. 30,-. Kontonr. 0532 32 28525. Leder:
Øivind Lågbu, Ørnev. 42, 1640 Råde. Tlf. 69 28 41 61.
E-post: oivind.lagbu@tiscali.no

Ingvar Spikkeland, Buer, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 42 38.
E-post: ingvars@askim.vgs.no

Byttetidsskrifter sendes til NOF avd. Østfold, biblioteket, P. b. 938, 1504 Moss.

Rune Aae, Tomb, 1640 Råde. Tlf. 410 11 885. E-post:
rune@tomb.no

Prosjekter: Hekkefugleatlas, kontaktperson Nicholas
Clarke Tlf. 416 42 801

NOF Fredrikstad Lokallag, v/Åge Sten Fredriksen,
Filerveien 1, 1672 Kråkerøy. Tlf. 916 50 372. E-post:
sinensis@online.no

Fuglevakta i Østfold v/Jo Ranke tar imot meldinger
om faunakriminalitet, tlf. 69 27 17 70

Morten Viker, Grågåsveien 4, 1679 Kråkerøy. Tlf. 69
34 21 32 / 924 40 770. E-post: viker@online.no

NOF Moss Lokallag, P.b. 1136, Jeløy, 1510 Moss.
Leder: Jo Ranke. Tlf. 952 09 909
Akerøya Ornitologiske Stasjon, Stasjonssjef Christer Jakobsen, Steenstrupsgt. 8, 0554 Oslo. Tlf. 950
58 980.
E-post:
chj@kopinor.no.
http://
www.kopinor.no/~christer/birds/aos/
LRSK/NSKF Observasjoner av sjeldne fugler sendes
den Lokale Rapport og Sjeldenhetskomité for Fugl, v/
Per-Arne Johansen, Buskogen 2, 1675 Kråkerøy. Tlf.
901 78 491. E-post: pe-johan@online.no. http://
home.online.no/~pe-johan/
O-fugl Internettbasert diskusjonsgruppe for fugl. Meld
deg på via hjemmesidene til LRSK
Østfold Ringmerkingsgruppe, v/J. Ingar I. Båtvik,
Tomb, 1640 Råde, tlf. 69 28 01 71 E-post:
ingar.batvik@hiof.no

Østfold Botaniske Forening, v/J. Ingar I. Båtvik,
Tomb, 1640 Råde, Tlf. 69 28 01 71. E-post:
ingar.batvik@hiof.no. A-medlem kr 365,- (inkl. tidsskriftene Blyttia og Natur i Østfold), B-medlem kr 160,, C-medlem kr 150,-. Kontonr. 0530 20 59715.
Prosjekter: Fylkesflora: http://www.toyen.uio.no/
botanisk/nbf/ofa/fylkesflora-nett.htm
Østfold Entomologiske Forening, v/Thor Jan Olsen,
P.b. 1062 Valaskjold, 1702 Sarpsborg. Tlf. 69 12 90
91. E-post: t-jolse@online.no
Naturfondet i Østfold støtter naturfaglige prosjekter i
Østfold. Søknader sendes Naturfondet i Østfold v/Geir
Hardeng, Fuglevik Platå 19, 1673 Kråkerøy. Tlf. 69 34
24 43. E-post: geir.hardeng@fm-os.stat.no. Søknadsfrist 1. april
Andre prosjekter Pattedyratlas, -for tiden ingen kontaktperson i Østfold (meld din interesse)

Forsidefoto: Utsnitt av myrtjern på Bergvannsmosen i Eidsberg, en av de relativt få større urørte myrene i
fylket. Foto: Ola M. Wergeland Krog 26.08.2003.

Fredning av natur i Østfold
GUNNAR BJAR

Bjar, G. 2003. Fredning av natur i Østfold. Natur i Østfold 22 (1-2): 3-15.
I naturvernets barndom ble det gjennomført artsfredninger. Allerede i 1914 ble eseltistel fredet på Hvaler prestegård. I Østfold er det opprettet 79 verneområder siden den første ble
vernet etter naturvernloven i 1969. Mer fart i vernearbeidet ble det da de tematiske verneplanene myr, edelløvskog og våtmark ble igangsatt. Det siste som er vernet er verneplan for
barskog, andre runde. Noen områder er vernet som enkeltsaker, bl.a. Øra og Kurefjorden,
begge internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder). Det viktigste vernearbeidet
som pågår nå er Oslofjordverneplanen og nasjonalpark i ytre Hvaler. Noen av verneområdene
trues selv om de er vernet. Flere av våtmarksområdene gror igjen med takrør og andre store
planter, opprettholdelse eller gjeninnføring av beite er viktige utfordringer i forvaltningen av
disse. Tilgjengelighet til verneområdene er også viktig ledd forvaltningen. Bygging av fugletårn er viktig ledd for å kanalisere ferdsel samtidig som områder blir mer tilgjengelige.
Gunnar Bjar, Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd., p.b. 325, 1502 MOSS, e-post:
gunnar.bjar@fm-os.stat.no

Tilbakeblikk
Det er ikke så mye mer enn 100 år siden at tanken
på å frede natur fikk et visst gjennomslag her i
landet. Det aller første offentlige vernevedtak kom
i 1884, da Staten kjøpte bøkeskogen ved Larvik
for å sikre den som ”Lystskov for byen Laurvig”.
Det gikk likevel en del år før den første lov om
naturfredning ble vedtatt - det skjedde i 1910. De
neste tiårene var det stort sett snakk om at man
fredet enkeltstående trær, ofte gamle, flotte eiker.
Tiden var ennå ikke særlig moden for å frede
områder. Det var enkelte unntak, bl.a. ble den
kjente Fokstumyra på Dovrefjell fredet i 1923.
I 1954 ble den første loven avløst av en ny
naturvernlov. Fra da av fikk arbeidet med å frede
områder litt mer vind i seilene, og Norge fikk sine
første nasjonalparker på 60-tallet. Den
naturvernloven som gjelder i dag, ble vedtatt i
1970. Den var startskuddet for en sterk satsing fra
Statens side for å frede nye områder. Fra drøyt
200 verneområder i 1970 har antallet nå steget til
1940 (pr. 1.1.2003).
I 1914 ble plantearten eseltistel fredet på Hvaler
prestegård. Det første fredede område fikk Østfold

i 1935 ved opprettelsen av ”Galtebo naturpark” i
Spydeberg. Dette var imidlertid mer å betrakte
som et parkområde, og det meste av fredningen
ble opphevet etter bare 18 år. Det første egentlige
naturreservatet i Østfold var Sund Syd i Aremark.
Det ble fredet i 1969. Dette var et område på 80
dekar (= mål) med karrig barskog. Reservatet lå
inntil et administrativt fredet skogområde på ca.
500 dekar, slik at det samlede verneområde var
på nærmere 600 dekar. (Forskjellen mellom
fredning etter naturvernloven og administrativ
fredning er forklart i en egen boks).
Hvorfor freder vi natur?
Ingen annen art har klart å påvirke naturmiljøet
på kloden så sterkt som mennesket. Denne
påvirkningen har medført en kraftig reduksjon i
forekomsten av opprinnelig natur. Enkelte
naturtyper har vært spesielt utsatt. Forekomsten
av edelløvskog i Østfold har tidligere vært det
mangedobbelte av hva den er i dag. Det meste av
denne naturtypen har for lengst forsvunnet, særlig
som følge av oppdyrking, utbygging og tilplanting
med barskog.
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Vernekategorier
De fleste verneområder er opprettet med hjemmel i Naturvernloven. Loven gir staten mulighet til å opprette
forskjellige typer verneområder.
Nasjonalpark
Større områder på statens grunn kan fredes som nasjonalpark. Til en viss grad kan også tilgrensende privat
grunn inngå. En relativt streng verneform.
Landskapsvernområder
Et egenartet eller vakkert kultur- eller naturlandskap kan vernes som landskapsvernområde. Selve
landskapsbildet er det viktigste verneformålet. En mildere verneform.
Naturreservat
Urørte områder og spesielle naturtyper kan fredes som naturreservat. En streng verneform.
Naturminne
Geologiske, botaniske og zoologiske forekomster kan få status som naturminne. Kan omfatte både
enkeltstående trær og mindre områder.
Plantelivsfredning
Spesielle plantearter eller -samfunn kan fredes. Gjelder vanligvis innenfor et avgrenset område. I mange
tilfeller brukt i kombinasjon med landskapsvern.
Dyrelivsfredning
Tilsvarende plantelivsfredning.
Midlertidig vern
Dette er egentlig ikke en egen vernekategori. Midlertidig vern kan benyttes der det er stor fare for at et
foreslått verneområde blir ødelagt gjennom for eksempel hogst eller grøfting.
Kommunalt vern
Kommunene kan vedta fredning av områder i medhold av plan- og bygningsloven. Områdene får da
betegnelsen ”Spesialområde naturvern”. Få kommuner har imidlertid brukt denne muligheten til nå. I
Østfold gjelder det Halden og Rygge, mens ytterligere ett kommunalt verneområde er nært forestående i
Fredrikstad. Enkelte andre kommuner vurderer også å opprette slike områder.
Administrativt vern
Staten er landets største grunneier, og det meste av eiendommene forvaltes av Statskog (som tidligere het
Direktoratet for statens skoger). I tillegg forvalter Statskog en rekke prestegårdseiendommer. Statskog
har vedtatt en selvpålagt ”fredning” av både områder og enkeltstående trær på sine eiendommer. I
Østfold er fem ”objekter” administrativt fredet, alle i tilknytning til prestegårder. Hvert ”objekt” består av
ett eller flere trær.

Når det gjelder barskogene, som dekker det meste
av Østfold, er det ikke mange prosent som er
noenlunde uberørt av menneskers virksomhet. På
det aller meste av skogarealet har det vært drevet
hogst i nyere tid. Så selv om barskog nesten dekker
like mye av Østfold som for et par hundre år siden,
er urskogen borte.
Et viktig formål med områdefredning er å ta
vare på typiske naturtyper. Med ”typiske” menes
her naturtyper som fra gammelt av var vanlige,
men som nå er, eller kan bli, sjeldne i sin
opprinnelige form pga. menneskelig påvirkning.

Mange barskogs- og myrreservater er opprettet
for å ta vare på typiske naturtyper.
Et annet formål med fredning er å bevare
sjeldne naturtyper. For eksempel finnes noen typer
kalkrik skog og myr på så små arealer at de kan
forsvinne helt dersom de ikke vernes.
Et tredje verneformål kan være å sikre områder
som har en spesiell funksjon. Et eksempel på dette
er holmer som brukes som hekkeplass av mange
sjøfugler.
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Fredningsprosessen
Å frede et område etter naturvernloven er en omfattende prosess som vanligvis tar flere år. Nedenfor følger
en litt forenklet oversikt over saksgangen.
1. Registrering av verneverdige lokaliteter
2. Fylkesmannen kontakter kommuner og fylkeskommuner, evt. andre berørte myndigheter, for å orientere
om og diskutere aktuelle områder
A.

Foreløpig varsel til grunneiere, som gis anledning til å komme med synspunkter

3. Fylkesmannen utarbeider verneforslag som gjennomgås av Direktoratet for naturforvaltning (DN)
4. Lokal høring: Verneforslaget sendes grunneiere, kommuner, offentlige etater, organisasjoner, m.fl.
5 Fylkesmannen vurderer høringsuttalelser og gjør evt. endringer i verneforslaget, som så sendes DN
6. Sentral høring: Berørte departementer, sentrale organisasjoner m.fl. får forslaget til uttalelse
A.

DN´s endelige verneforslag sendes Miljøverndepartementet (MD)

7. MD sluttbehandler og legger verneforslaget fram for Regjeringen
A.

Regjeringen vedtar fredning (kongelig resolusjon)

B.

Kunngjøring og tinglysing av fredningsvedtaket

C.

Grensemerking og erstatningsoppgjør

I Østfold er følgende verneplaner gjennomført:
myr 1978, sjøfugl 1978, edelløvskog 1981,
våtmark 1992 og barskog 1993/2002. For tiden
er ytterligere to verneplaner under arbeid som
berører Østfold, nemlig nasjonalpark i ytre
Hvaler-området, samt ”Oslofjordverneplanen”
som omfatter en rekke enkeltområder på
kyststrekningen fra og med Østfold til og med
Telemark.

Verneplaner
På 1970-tallet ble det bestemt at mye av
fredningsarbeidet skulle skje i form av tematiske
verneplaner. En tematisk verneplan er en samlet
plan for vern av flere områder av en bestemt
naturtype, for eksempel myr, edelløvskog eller
barskog. De fleste tematiske verneplaner er
gjennomført fylkesvis. Noen har omfattet en større
region, som verneplanen for sjøfugl i Oslofjorden.
Å frede et område etter naturvernloven er en
møysommelig prosess med utredninger, høringer
osv. En fredningssak tar flere år før den er ferdig.
De tematiske verneplanene var et viktig middel
for å effektivisere fredningsarbeidet, fordi mange
områder da kunne behandles samtidig. Hvis alle
områdene skulle ha blitt fredet enkeltvis, ville
antall verneområder i Norge i dag ha vært langt
lavere.
En annen viktig fordel med de tematiske
verneplanene, er at man kan se flere områder i
sammenheng. Når formålet er å verne et
representativt utvalg av en spesiell naturtype, er
det nødvendig å kunne sammenligne ulike
områder for finne ut hvilke som har høyest
verneverdi.

Andre vernesaker
Selv om de tematiske verneplanene har betydd
mye for fredningsarbeidet i Østfold, har flere av
Østfolds viktigste verneområder blitt opprettet
enkeltvis.
Det
gjelder
bl.a.
landskapsvernområdene, med Søndre Jeløy som
det mest kjente. Også fylkets to største
våtmarksreservater, Øra og Kurefjorden, ble
behandlet som enkeltsaker. Det samme ble
barskogsreservatet Vestfjella i Aremark og
Halden, og en del mindre verneområder.
I Østfold har vi nå 79 verneområder, fordelt på
73 naturreservater, 4 landskapsvernområder og 2
naturminner. I tillegg finnes det 9 enkeltstående,
fredete trær.
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verneplan for våtmark, men da var den søndre
delen utelatt av hensyn til torvstrøfabrikken.

Litt mer om vernesaker i Østfold
I det følgende skal vi se litt nærmere på en del
viktige vernesaker fra 1970-tallet til i dag.

Verneplan for sjøfugl (1978)
Miljøvernmyndighetene ble på 1970-tallet for
alvor oppmerksom på den konflikt som kunne
oppstå i sjøfuglenes hekkeområder som følge av
det økende antall fritidsbåter i skjærgården. I
Vestfold konstaterte man bl.a. at hekkesuksessen
på en del militære holmer med ferdselsforbud var
atskillig bedre enn på andre holmer i nærheten
der ferdsel var tillatt. Hovedhensikten med
opprettelsen av sjøfuglreservatene var derfor å gi
fuglene ro på de viktigste hekkeplassene, og
ferdselsforbud ble innført f.o.m. 15.4. t.o.m. 15.7.
Verneplanen omfattet 53 lokaliteter i
Oslofjorden, hvorav 11 i Østfold. Det spesielle
for Østfolds vedkommende er at over halvparten
av reservatene er ”delte løsninger”. Det vil si at
bare en del av holmen er fredet, mens resten
fortsatt er fritt tilgjengelig for allmennheten. Dette
gjelder bl.a. Akerøya. En slik løsning stiller store
krav til skilting og informasjon for at folk skal
kunne holde seg på ”rett side av streken”.

Verneplan for myr (1978)
Myrene er en naturtype som har vært sterkt utsatt
for menneskelige inngrep. Mer enn 6000
kvadratkilometer myr er grøftet i Norge (tilsvarer
6 millioner hustomter á ett mål). Hensikten med
grøfting er vanligvis skogplanting eller
oppdyrking, men også torvstrøproduksjon og
utbygging er aktuelle formål. De mest næringsrike
myrene har størst biologisk mangfold, og det er
disse som også er mest ettertraktet for grøfting.
Statens Naturvernråd var tidlig klar over at myrene
var en truet naturtype og startet allerede i 1966
arbeidet med en landsplan for myrreservater i
Norge.
Utkastet til verneplan for myr i Østfold omfattet
17 myrområder, og 14 av disse ble fredet. De tre
siste ble tatt ut av planen pga. sterke
næringsinteresser. Ett av disse var Kallakmosen i
Trøgstad,
der
konflikten
skyldtes
torvstrøproduksjon som allerede pågikk på en del
av myra. Kallakmosen kom senere med i

Fig. 1: Kallakmosen, Trøgstad. Foto: Gunnar Bjar.
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er 2,3 km2 øyer og fastland, resten er sjøareal.
Området preges først og fremst av at det ligger
ved Glommas munning, der enorme mengder
ferskvann blandes med sjøvann. Dette gir et
særegent og næringsrikt brakkvannsmiljø.
Området er best kjent for sitt rike fugleliv, men
har også en rekke andre naturkvaliteter.
Et stort område i nordvest var allerede omgjort
til søppelfylling da reservatet ble opprettet, og det
forelå planer om storstilt utfylling videre utover
for å skape havnearealer. ”Slaget” om Øra varte i
mange år, og da området til slutt ble fredet, var
dette en av naturvernets store seire i Norge på
slutten av 1970-tallet.
Øra og Kurefjorden har status som såkalte
Ramsarområder. Det betyr at de omfattes av en
internasjonal konvensjon (avtale) for vern av
spesielt viktige våtmarker. Norske myndigheter
har ved dette påtatt seg en særlig forpliktelse til å
forvalte områdene på best mulig måte. Et eget
sekretariat i Sveits overvåker hvordan de
forskjellige landene behandler sine
Ramsarområder.

Kurefjorden (1978)
Kurefjorden har i lang tid vært kjent som et rikt
fugleområde. Området huser mye fugl hele året
så sant det ikke er islagt, noe som særlig skyldes
gode næringsforhold. Holmene i reservatet er
viktige hekkelokaliteter. Tidligere var det langt
større areal med fuktenger ned mot sjøen enn i
dag, men store deler av disse ble tørrlagt og
oppdyrket i første halvdel av 1970-tallet. Her sto
verne- og landbruksinteressene mot hverandre. De
gjenværende engene er viktige av hensyn til det
spesielle plante- og fuglelivet som finnes her.
Noen år før fredningen ble det lagt fram forslag
om å anlegge en stor søppelfyllplass innerst i
Kurefjorden. Selv om det ikke ble noe av disse
planene, er de typiske for det syn som lenge rådet
når det gjaldt denne naturtypen. Våtmarker ble
gjerne ansett for å være nærmest verdiløse og
derfor velegnet for alle mulige slags
utfyllingsprosjekter.
Øra (1979)
Øra er det andre av Østfolds to våtmarksområder
av internasjonal betydning. Med sine 15,6 km2 er
det fylkets nest største naturvernområde. Av dette

Informasjonsmateriell
Fylkesmannens miljøvernavdeling har utarbeidet flere foldere om verneområdene i Østfold. Disse er bl.a.
lagt ut på i vestibylen i Statens Hus i Moss og på Jeløy Naturhus. De kan også fås tilsendt.
Fredet myr i Østfold (1992)
Fredet edelløvskog i Østfold (1992)
Fredet våtmark i Østfold (1994)
Fredet barskog i Østfold (1995)
Arekilen naturreservat (udatert)
Øra naturreservat (utgått)
Kurefjorden naturreservat (utgått)
Søndre Jeløy landskapsvernområde (1995)
Vestre Vansjø naturreservat og Moskjæra naturreservat (1999)
Tjøstøl - Lundsneset - Vestfjella - Brattås (2000)
Det er gitt ut et eget fylkeskart som viser alle verneområdene pr. mai 1996.
I tillegg har miljøvernavdelingen produsert heftet ”Søndre Jeløy landskapsvernområde og Galleri F15”.
Heftet selges på Galleri F15 på Alby, Søndre Jeløy, for kr. 40,-.
I en rekke av verneområdene er det satt opp egne informasjonstavler.
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Artsfredninger
Det er som kjent ikke bare områder og trær som kan fredes. Også artsfredninger er en viktig del av
naturforvaltningen. I viltloven - som omfatter landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier - er det såkalte
”speilvendingsprinsippet” innført. Det vil si at alle arter er fredet dersom det ikke uttrykkelig er bestemt at
jakt er tillatt. Dette innebærer at også mange vanlige arter er fredet.
Når det gjelder andre typer organismer, som for eksempel insekter og planter, finnes ikke noe tilsvarende
speilvendingsprinsipp. Noen slike arter har imidlertid blitt fredet i medhold av naturvernloven fordi de er
sjeldne. Best kjent av disse er kanskje misteltein. Planten vokser oppe i kronen på løvtrær som den
snylter på, og den sees lettest i vinterhalvåret når trærne er uten løv. Selv har mistelteinen blader hele
året, og minner på avstand om en grønn ball.
I 2001 ble 43 andre planter, 8 insekter og en igle fredet. Av plantene er følgende kjent fra Østfold i dag:
Dvergmarinøkkel, bittergrønn, gul hornvalmue, hestekjørvel, kammarimjelle, strandtorn (strandtistel),
trådbregne, vasskjeks, flueblom, honningblom, myrflangre og rød skogfrue.
Fem av de fredete insektene er kjent fra Østfold i dag: Tre øyenstikkere (grå torvlibelle, vannlilje-torvlibelle
og stor torvlibelle), kjempevannkalv og herosommerfugl. Legeiglen, som også er fredet, finnes så vidt
man vet ikke i Østfold lenger.
En helt spesiell fredning har vi på Hvaler prestegård, hvor den sjeldne eseltistelen er fredet. Fredningen
gjelder bare på selve prestegårdseiendommen.
Mange tror forresten at blåveisen er fredet, men det er den ikke. Det er tillatt å la den stå i fred likevel…

være unikt, med store verneverdier knyttet til
kultur- og naturlandskap samlet innefor et areal
på 4,5 kvadratkilometer. Det ”unorske”
herregårdslandskapet
med
prektige
hovedbygninger og alléer stammer fra 1700- og
1800-tallet. Da ble gårdene kjøpt opp av rike
byborgere og omskapt til fasjonable ”landsteder”
velegnet for finere selskapelighet. Geologi, flora,
fauna og en flere kilometer lang ubebygd
strandlinje er også med på å gjøre området til noe
helt spesielt. Jeløy Naturhus på Alby rommer en
utstilling om Søndre Jeløy.

Verneplan for edelløvskog (1981)
Etter norske forhold har Østfold et gunstig klima
for de edle løvtreslagene alm, lind, ask, lønn og
bøk m.fl. Det er likevel ikke så mye igjen av
tidligere tiders edelløvskoger. Disse skogene har
et stort mangfold av planter og dyr, ikke minst
insekter. De sistnevnte gir god mattilgang for
tallrike småfugler, som for eksempel sangere.
Verneplanen omfattet 10 av fylkets mest verdifulle
edelløvskoger, hvorav to allerede var fredet. De
fleste områdene er små, bare noen titalls dekar,
noe som rett og slett skyldes at større
sammenhengende edelløvskoger knapt finnes
lenger i Østfold. Halvparten av de 10 reservatene
er svartorskoger. Det hadde vært ønskelig at mer
av de andre edelløvskogstypene også var blitt
fredet, særlig langs kysten fra Råde til
svenskegrensen.
Den
kommende
Oslofjordverneplanen vil kunne rette opp noe av
denne skjevheten.

Verneplan for våtmark (1992)
Våtmarkene er også en naturtype som har vært
sterkt utsatt for menneskelige inngrep i form av
drenering, utfylling osv. I verneplan for våtmark
ble det lagt stor vekt på områder som er viktige
for fugl, både raste- og hekkeområder. Det var
imidlertid snakk om noe langt mer enn en
”verneplan for ender”. Vern av våtmark som
naturtype (egentlige er det snakk om mange ulike
naturtyper) var et hovedsiktemål med planen. Det
ble lagt vekt på å få med variasjonsbredden i
våtmarksnaturen. Verneplanen omfattet totalt 20

Søndre Jeløy (1983)
Dette
var
Østfolds
første
større
landskapsvernområde. Området må kunne sies å
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Fig. 2. Nordenden av Gjølsjøen i Marker. Foto: Gunnar Bjar.
jordbrukslandskapet
som
dominerer.
Landskapsvernområdet rommer to innsjøer som
demmes opp av den store ra-ryggen. Området er
også rikt på kulturminner.

områder, bl.a. grunne bukter ved sjøen, myr,
næringsrike innsjøer i kulturlandskapet og en
næringsfattig innsjø i ”ødemarka”.
Verneplan for barskog I (1993) og II (2002)
Med denne verneplanen fikk Østfold 11 nye
barskogsreservater, slik at fylket nå har totalt 14
slike reservater. Det er stor variasjon mellom
områdene, fra den lille skjellsandlokaliteten
Enghaugberget til fylkets største verneområde
Lundsneset med nesten 20 kvadratkilometer
skogareal. De største områdene ligger i Aremark
og Halden. Det er et stort innslag av skog på
magert jordsmonn, men i del II ble det lagt spesielt
stor vekt på å få med mer av de frodige
barskogstypene.

Eldøya-Sletter landskapsvernområde (1997)
Fem øyer og en liten halvøy omfattes av vernet.
Øyene representerer en stor landskapsmessig
variasjon. På de treløse Sletterøyene dominerer
engene etter århundrers beiting, mens øya Kollen
er skogkledd. Eldøya har både enger og skog.
Floraen er spennende med flere sjeldne arter, og
fuglelivet er rikt. Også geologien er spesiell, særlig
på grunn av en sjelden bergart.
Økonomisk erstatning ved fredning
Når et område blir fredet, medfører dette at en del
ting blir forbudt. Grunneieren står fortsatt som
eier, men får redusert sin råderett på eiendommen.
Dette kan medføre et økonomisk tap. Hvis hogst
blir forbudt, kan grunneieren ikke lenger få
inntekter fra salg av tømmer eller ved. Et annet
tap kan være at området ikke lenger kan nydyrkes,
dersom forholdene lå til rette for en slik utnyttelse.

Rokke landskapsvernområde (1996)
Området ble vernet for å ta vare på en spesielt
fint utformet og godt bevart del av det store Raet
som går gjennom Østfold. Raet ble dannet av
isbreen på slutten av siste istid, og ligger som en
bred rygg i landskapet. Mange steder er Raet sterkt
preget av nedbygging, men ved Rokke er det
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Blir det forbud mot jakt, kan grunneieren ikke
selge jaktkort. Naturvernloven har derfor regler
om økonomisk erstatning til grunneiere som får
en del av eiendommen sin fredet.
Når det gjelder naturreservater, skal
grunneieren i prinsippet ha full erstatning uansett
hvor stort eller lite tapet er. Det er imidlertid bare
det som i juridisk språkbruk kalles ”påregnelig
bruk” som erstattes. At en grunneier ville ha
kommet til å hogge i skogen sin dersom den ikke
var blitt fredet, er i de fleste tilfeller ”påregnelig”.
Derimot er det ikke sikkert at det er påregnelig at
han ville ha kunnet selge hyttetomter. Dersom
kommunen ikke ønsker å gi byggetillatelse til
hytter i et område uansett, er salg av tomter ikke
påregnelig, og grunneieren får da ikke erstatning
for dette.
Grunneierne vil normalt ha behov for bistand
fra advokat, og ofte også fra sakkyndige (for
eksempel skogsakkyndige). Utgiftene til dette
dekkes normalt av staten. Man forsøker alltid å
komme til enighet om erstatningene gjennom
forhandlinger. Dersom ikke dette lykkes, må saken
avgjøres av domstolene gjennom et såkalt rettslig
skjønn.
Forvaltning av verneområder
Arbeidet med verneområdene er ikke avsluttet
selv om det er fattet et vernevedtak og erstatninger
er utbetalt. Forvaltning av verneområder er en
løpende oppgave. Grensemerking og skilting,
skjøtsel, informasjonstiltak og oppsyn er viktige
stikkord.
For de fleste verneområder i landet er det
fylkesmennene som er forvaltningsmyndighet
(etter hvert vil trolig flere og flere kommuner
overta dette ansvaret). Fylkesmennene får hvert
år øremerkede midler til arbeidet med
verneområdene.
Grensemerking og skilting
Det er ikke nok at grensene for et verneområde er
tegnet inn på et kart, grensene må også merkes i
terrenget. Til dette brukes det først og fremst egne
grensemerker. I tillegg merkes områdene med skilt
som opplyser om hvilken type verneområde man
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står overfor. Ofte benyttes det også underskilt som
forteller om eventuelt ferdselsforbud, jaktforbud
el. lign.
I en rekke verneområder er det satt ut
informasjonstavler med kart, utdrag av
vernebestemmelsene osv.
Skjøtsel
Man oppfatter gjerne verneområder som områder
der naturen skal få gå sin gang uten menneskelige
inngrep, men dette er ikke alltid helt riktig. I
landskapsvernområdene er jord- og
skogbruksvirksomhet vanligvis tillatt omtrent som
før vernet. I flere verneområder, også reservater,
er det aktuelt med spesielle skjøtselstiltak.
- Beiting
I mange av våtmarksreservatene finnes det
strandenger som har blitt beitet av husdyr i lang
tid. Ofte er beitingen den direkte årsaken til at
området fortsatt er eng, og ikke har vokst igjen
og blitt skog. Dette ser man dersom beitingen
opphører, noe som skjedde en rekke steder på
1960- og 1970-tallet. Da sluttet mange bønder
med husdyr. Til å begynne med så man ikke så
stor forandring, men etter hvert ble engene
”invadert” av storvokste plantearter som takrør
og mjødurt. Disse artene tåler ikke intensiv
beiting, men klarer å utkonkurrere andre
engplanter når beitedyra forsvinner. Litt etter litt
begynner busker og trær å frø seg inn, og til slutt
kan beitemarka være omdannet til skog. Hele
prosessen tar imidlertid mange tiår.
Strandengene har store verneverdier, og det er
derfor viktig at ikke alle gror igjen. Mange arter
er avhengig av at de fortsatt beites, både planter,
fugl og enkelte sopper. I mange tilfeller
samarbeider derfor forvaltningsmyndigheten med
grunneierne om å få tilbake beitedyr der beitingen
opphørte for mange år siden. Siden grunneierne
som regel ikke lenger har dyr selv, må man
samarbeide med andre bønder for å få tak i dette.
I mange tilfeller gir forvaltningsmyndigheten
økonomisk tilskudd til nye gjerder, ofte sammen
med landbruksmyndighetene.
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- Fjerning av gran
Et annet skjøtselstiltak er hogst av grantrær i
edelløvskogsreservater. I flere av disse områdene
ville grana sannsynligvis ha tatt over i løpet av en
100-årsperiode dersom utviklingen fikk løpe fritt.
Man kan alltid diskutere om det er riktig å gripe
inn i en naturlig utvikling på denne måten i et
reservat. Et problem ved å la naturen gå sin gang
i dette tilfellet, er at man i dag ikke har noen
naturlig nydannelse av edelløvskog. I tidligere
tider kunne dette skje for eksempel etter at barskog
hadde brent eller var blitt felt i en storm. Slik fikk
man ny edelløvskog som erstatning for den som
var blitt utkonkurrert av grana et annet sted. I dag
får man ikke noen slik erstatning dersom et
edelløvskogsreservat skulle utvikle seg til et
granskogsreservat, og vernemyndighetene velger
derfor å hindre en slik utvikling.

prosjekter der hensikten har vært å ”restaurere”
slike sjøer og hindre at de gror helt igjen. Av disse
prosjektene er vel Hornborgasjøen best kjent.
Tiltakene kan bestå i fjerning av siv, oppmudring,
heving av vannstanden m.m.
I Norge har det ikke vært gjennomført
tilsvarende prosjekter i så stor skala. Det første
prosjektet av litt størrelse her til lands ble
gjennomført i Arekilen på Hvaler i 1992-1994.
Her ble tjernet utvidet med flere dekar, samtidig
som dybden ble økt noe (det er viktig at sjøene
ikke gjøres for dype, fordi de da blir mindre
attraktive for fuglelivet). Det er flere reservater i
Østfold der forvaltningsmyndigheten mener det
er ønskelig med en restaurering, først og fremst
Hæra og Gjølsjøen. Slike tiltak er imidlertid svært
dyre, og i dagens økonomiske situasjon finnes det
ikke midler til dette.

- Innsjørestaurering
I grunne, næringsrike innsjøer skjer det en
langsom gjengroing. Dette skyldes bl.a. at det
hvert år produseres mer plantemateriale enn det
som råtner opp. På den måten blir sjøen etter hvert
både grunnere og mindre. I våre dager er denne
prosessen ofte kraftig forsterket som følge av
forurensning av kloakk og gjødselsstoffer fra
landbruket. Mange sjøer er dessuten blitt senket
for å tørrlegge ny dyrkingsjord, noe som også gir
en raskere gjengroing enn det som er naturlig.
I Sverige er det gjennomført flere store

- Tilrettelegging
En helt annen type skjøtsel er tilrettelegging for
besøkende. For at folk skal ha forståelse for
arbeidet med å frede natur, bør det være
muligheter for å oppleve verneområdene. Dette
er vanligvis mulig uten noen spesiell
tilrettelegging. Hvis man skal tilrettelegge, må det
være en balansegang, slik at økt tilgjengelighet
ikke går ut over verneverdiene.
Anlegging av nye eller rydding av gamle stier
og (små) parkeringsplasser er typiske
tilretteleggingstiltak. Bygging av fugletårn kan
også nevnes. Det finnes nå fugletårn ved
Kurefjorden, Øra og Gjølsjøen, mens det er planer
om tårn ved Lysakermoa.

Fig. 3. Skjøtsel gjennom mudring i Arekilen 199294. Foto: Gunnar Bjar.

Dispensasjoner
Hvert år kommer det inn flere søknader om
dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. I
fredningsbestemmelsene er det nærmere angitt
hva som kan tillates, forvaltningsmyndigheten står
altså ikke fritt til å gi dispensasjon til hva som
helst. Det kan ikke gis tillatelse til virksomhet som
setter verneverdiene i fare eller på annen måte
uthuler fredningsbestemmelsene. Det er heller
ikke slik at dersom fredningsbestemmelsene sier
at det kan gis dispensasjon, så har en søker krav
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på det. Men forskjellige søkere må behandles likt.
Hvis person A har fått dispensasjon tidligere, må
man ha en saklig grunn dersom man ønsker å nekte
person B å gjøre det samme.
Oppsyn og overtredelser
I alle verneområdene er det et oppsyn. Fra og med
2003 er det Statens Naturoppsyn som har ansvaret
for dette i Østfold. Det varierer mye hvor ofte
verneområdene får besøk av oppsynsmannen. Det
mest intensive oppsynet foregår i
sjøfuglreservatene i perioden med ferdselsforbud,
altså i hekketiden. Det er også her de fleste
anmeldelsene forekommer.
Oppsynet skal naturligvis avdekke brudd på
vernebestemmelsene, men skal også informere om
hvilke bestemmelser som gjelder, bl.a. for å
forebygge overtredelser. Ettersyn og reparasjon
av grensemerker og skilter er også en viktig
oppgave. Hærverk er dessverre ikke noe ukjent
fenomen i verneområdene.
De siste årene har samarbeidet med politiet blitt
betydelig bedre. Tidligere opplevde
vernemyndighetene ikke så sjelden at
overtredelser i verneområder ble relativt lavt
prioritert av politiet, og anmeldelser ble ofte
henlagt. Nå møtes politi og miljøvernmyndigheter
jevnlig i et ”miljøforum” og diskuterer aktuelle
spørsmål. Bedre kontakt medvirker til at konkrete
saker lettere tas tak i av politiet enn før. Flere
ganger har politiet rykket ut og tatt tyvjegere i
verneområder på fersk gjerning som følge av tips
fra publikum. Også på oppsynssiden er det nå et
visst samarbeid.
Mange av de overtredelsene som avdekkes er
såpass små at de ikke blir anmeldt. Da reageres
det vanligvis med en muntlig eller skriftlig
advarsel. Enkelte typer overtredelser blir nesten
alltid anmeldt, for eksempel ilandstigning i
sjøfuglreservater i hekketiden og ulovlig jakt.
Andre overtredelser som har medført anmeldelse,
er hogst, pløying, kjøring m.m.
Straffen for overtredelser i verneområder er
normalt bøter mellom 2.000 og 6.000 kr. De
høyeste bøtene som har vært gitt i Østfold, er
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20.000 kr. I forbindelse med ulovlig jakt risikerer
man i tillegg at våpenet blir inndratt, noe som kan
svi minst like mye som selve boten. I forbindelse
med ulovlig hogst kan verdien av tømmeret bli
inndratt. Loven gir også anledning til å bruke
fengselsstraff, men da må overtredelsen være
svært grov.
Kommuner overtar forvaltningsansvaret
I dag er det med få unntak fylkesmennene som er
forvaltningsmyndighet for verneområdene.
Miljøverndepartementet ønsker nå at flere og flere
kommuner skal overta dette ansvaret. Alle
kommuner med verneområder har derfor fått
tilbud om dette. Hittil har to kommuner i Østfold
sagt et foreløpig ja, nemlig Trøgstad og Aremark.
Tilbudet til de andre kommunene blir opprettholdt,
og mye tyder på at flere Østfold-kommuner etter
hvert vil overta forvaltningsansvaret for ”sine”
verneområder.
Nye fredninger?
Arbeidet med å frede områder i Østfold er ikke
sluttført. Pr. i dag blir det arbeidet med to
forskjellige planer som kan gi fylket flere
verneområder:
1. Oslofjordverneplanen
Denne planen omfatter mange ulike naturtyper
som edelløvskog, strandenger, dammer og
sjøfuglkolonier. Verneplanen dekker kun kystnære
områder, og er ment å skulle fange opp en del
verneverdige lokaliteter som ikke har kommet
med i tidligere verneplaner. Også utvidelse av en
del eksisterende verneområder er aktuelt.
2. Nasjonalpark ytre Hvaler
Sjøområdet fra svenskegrensen til Søster rommer
et meget variert og interessant naturmiljø under
havflaten. Korallrev er noen av ”attraksjonene”.
Også på øyene finnes det store verneverdier. Det
arbeides nå med et forslag om opprettelse av en
nasjonalpark i området.
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Fig. 4. Vernede områder i Østfold, per 2002.
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Verneområder i Østfold (pr 2002)
br - barskogsreservat
er - edelløvskogsreservat
sr - sjøfuglreservat
vr - våtmarksreservat
nm - naturminne
lv – landskapsvernområde
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NAVN
Heia
Møren
Hvaler prestegårdsskog
Arekilen
Akerøya
Søndre Søster
Stensdalen
Ilemyr
Lerdalen
Hansemakerkilen
Jørstadmyra
Skjebergkilen
Thorsøma
Øra
Goenvad
Fuglevikbukta
Søndre Missingen
Langskjær
Mærrapanna
Enghaugberget
Apalviken
Kjennetjern
Skårakilen
Stordamsmyra
Vestvannet
Valbrekke
Ågårdselva
Solgårdhavna
Skinnerflo
Kråkstadfjorden
Steinene
Søndre Sletter
Vesle Sletter
Eldøya-Sletter
Eldøya
Kurefjorden
Moskjæra

TYPE
sr
sr
br
er/vr
sr
sr
er
mr
br
vr
mr
vr
vr
vr
vr
vr
sr
sr
blr
br
er
vr
vr
mr
vr
lv
br
er
vr
vr
sr
sr
sr
lv
sr
vr
vr

mr - myrreservat
blr - barlindreservat

AREAL (daa) KOMMUNE
674
158
286
431
1882
194
19
124
203
251
303
366
458
15492
1068
360
403
57
96
18
60
91
375
191
1237
133
147
29
1764
744
80
192
115
12246
270
3804
983
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Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Fredrikstad
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Råde/Sarpsborg/Fredrikstad
Råde
Fredrikstad
Råde
Råde
Råde/Rygge
Rygge
Råde/Rygge
Råde
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NR.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

NAVN
Vardåsen
Kajalunden
Telemarkslunden
Bogslunden
Vestre Vansjø
Rødsåsen
Søndre Jeløy
Refsnes
Rambergbukta
Eggholmen
Ishavet
Stenerudmyra
Storesand
Lysakermoa
Lekum
Sletner
Berg
Åsermarka
Gulltjernmosen
Strønes
Kallakmosen
Hæra
Langsrasta
Kisselbergmosen
Bleiken
Hølvannet
Spernesmosen
Storelimosen
Bøensmosen/Berbymosen
Hiesten
Svenken
Gjølsjøen
Bredmosen
Tjøstøl
Vestfjella
Langmyra
Brattås
Lundsneset
Tranemosen
Folkå
Rahaugen
Rokke
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TYPE
br
er
nm
er
vr
br
lv
er
vr
sr
mr
mr
vr
vr
er
br
br
br
mr
er
mr
vr
mr
mr
mr
vr
mr
mr
mr
br
mr
vr
mr
br
br
mr
br
br
mr
er
nm
lv

AREAL (daa) KOMMUNE
821
37
21
58
3282
316
4068
83
372
22
194
680
1323
1603
20
511
625
385
737
74
765
925
148
727
452
2138
181
293
848
833
360
1198
660
3923
5695
347
4903
22363
574
84
73
4040
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Rygge
Rygge
Rygge
Rygge
Rygge/Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
Vestby/Moss
Hobøl/Spydeberg
Skiptvet/Rakkestad
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Askim/Trøgstad
Spydeberg/Enebakk
Trøgstad
Trøgstad/Aurskog-Høland
Trøgstad
Marker
Marker
Rømskog
Rømskog/Aurskog-Høland
Marker
Marker
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad
Marker
Marker
Aremark
Aremark/Halden
Halden
Halden
Aremark/Halden
Halden
Halden
Halden
Halden

Bøensætre i Aremark, et verdifullt kulturlandskap med
rikt insektliv
THOR JAN OLSEN

Olsen, T.J. 2002. Bøensætre i Aremark, et verdifullt kulturlandskap med rikt insektliv. Natur
i Østfold 21 (1-2): 16-18.
Insektfaunaen på Bøensætre i Aremark er kartlagt av flere entomologer de siste årene. Flere
sjeldne arter knyttet til ekstensivt kulturlandskap er registrert. Tovingene Spelobia nana og
Psacadina zernyi og plantevepsen Dolerus anthracinus er nye for Norge. Hele 517 sommerfuglarter er registert, og 15 av disse er nasjonalt rødlistet.
Thor Jan Olsen, Lundegårdsvei 39, 1710 SARPSBORG, e-post: t-jolse@online.no

Det er godt å finne steder som Bøensætre i
Aremark. En husmannsplass med skolestue – et
senter for mye aktivitet gjennom tidene. Det
moderne jordbruket har ikke innhentet Bøensætre
som for de aller fleste andre steder i Østfold.
Området er oppført blant de 112 verdifulle
kulturlandskaper i Norge. Bøensætre er valgt ut
som et spesialområde. Begrunnelsen for dette er
at både gammel kulturmark og bygningsmiljø er
godt bevart.
Siden 1990 har det blitt foretatt mer eller mindre
sporadiske innsamlinger av insekter på Bøensætre,
og fortsatt kjenner vi nok bare en liten bit av det
totale antall insektarter i området. Bøensætre har
mange forskjellige biotoper; ugjødsla enger,
våtmark, innsjø og fjellrabber – alle med sine
spesielle arter. Det finnes en rekke sjeldne planter,
i et svært variert og kupert landskap. Til tross for
at det innsamlede materialet bare viser en brøkdel
av det totale antall insektarter vi kan forvente å
finne der, viser variasjonen med stor tydelighet at
her er artsmangfoldet langt større enn i et område
med moderne, intensivt drevet jordbruk. Det er
nå engang slik at insektene har forskjellige
næringsplanter, sjeldne planter kan ha sjeldne
insekter osv., men insekter lever ikke bare av
levende planter. Noen arter krever faktisk døende

trær i forskjellige stadier, noen lever av levende
eller døde større dyr eller fugler, eller deres
etterlatenskaper, boplasser osv. Det er denne
enorme variasjonen av miljøer og artenes
tilpasningsevne til alle mulige slags makro- og
mikromiljøer som skaper mangfold. En slik
variasjon er vi sjelden vitne til i dagens
jordbrukslandskap.
Øyenstikkere
Vannlilje-torvlibelle Leucorrhinia caudalis er
rødlistet som sårbar i Norge med svært få
levesteder i Norge. Øyenstikkerne har blitt
grundig kartlagt, spesielt i Østfold de senere
årene, og knapt halvparten av alle artene er
oppført på rødlista. Vi har funnet flere sjeldne
øyenstikkerarter knyttet til Bøensætretjennet.
Gresshopper
Lysning-torngresshoppe Tetrix undulata ble for
første gang funnet i Østfold nettopp her.
Lynggresshoppe Metrioptera brachyptera er et
sjeldent dyr med spredte forekomster i Sør-Norge.
Men antall gresshoppearter er selvsagt langt større
– blant annet har vi registrert artene Deticus
verrucivoris,
Omocestus
viridulus,
Myrmeleotettix maculatus og Gomphocerus rufus
(har ikke fått norske navn).
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Teger
Psallus alnicola er foreløpig bare kjent herfra i
Østfold. Nabis rugosus er det første sikre funn av
arten i Østfold. En rekke andre tegearter, som er
mer vanlige i kulturlandskapet, er også registrert.
Sikader
Athysanus argentarius,som tidligere er funnet kun
fire ganger i Norge. Mens artene Paralimnus
phragmatides, Paralimnus rotuniceps og
Cicadula saturata ble første gang i Østfold funnet
på Bøensætre.
Sommerfugler
Svalestjert Papilio machaon er ikke med på våre
rødlister, men likevel tar vi den med som en truet
art. Den er fredet i en rekke land, og kan være
truet på grunn av sterkt press på strandsoner der
næringsplantene (sløke, strandkvann og andre
skjermplanter) lever. Det skal svært lite til før den

Bøensætre i Aremark

går sterkt tilbake. Ettersom arten overvintrer som
puppe, hengende fast i vegetasjonen eller på fjell
nær næringsplassen, er den svært utsatt i denne
perioden.
Keiserkåpe Argynnis paphia er sjelden (ikke
rødlistet), og kan være truet. Larven lever, som
for de fleste perlemorsommerfugler, på fiolarter,
og fiolengene anses som lite produktive i det
moderne landbruket og blir derfor ”valgt bort”.
Også turvirksomhet kan være en trussel når denne
går over gamle hustufter. I grunnen burde de få
fiolengene man har igjen bli vernet mot tråkk og
annen påvirkning for å sikre en lang rekke av våre
vakreste sommerfugler. For uten larver, ingen
sommerfugler.
Ringsommerfugl Coenonympha arcania er
rødlistet som sjelden, da den inntil for få år siden
kun fantes begrenset her i Østfold. Den har nå
spredt seg inn i Akershus, men må regnes som en
art som Østfold har spesielt ansvar for.

Figur 1: Flyfoto av Bøensætre, Aremark 6. august 1997. Foto: Ola M. Wergeland Krog.
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Hele 517 sommerfuglarter er registrert på
Bøensætre, nesten 25 % av 2123 arter påvist i
Norge (Aarvik m.fl. 2000). Av disse er 15 arter
ført på den norske rødlista. I en oversikt over
sjeldne sommerfugler i Østfold (nasjonalt
rødlistede og regionalt uvanlige) er 31 kjent fra
Bøensætre (Tangen 1999).
Fluer og mygg
Det er samlet store mengder fluer og mygg
(Diptera) i området. Det er da helt naturlig at det
i slikt materiale finnes interessante arter, i og med
at forskningen på denne gruppen er mangelfull.
Likevel er funnene spennende og vitner om stort
mangfold. Hjortelusflue Lipoptena cervi var ikke
publisert som norsk art da den ble funnet her første
gang i 1990. Senere har den dessverre utviklet
seg til en plage for turgåere og jegere i Østfold,
trolig pga. milde vintre i kombinasjon med stor
hjorteviltbestand. Spelobia nana er heller ikke
publisert fra Norge før vi fant den her. En annen
ny art for Norge er Psacadina zernyi, funnet på
Bøensætre. Tephritis cometa, Beris chalybeata og
Pelecocera tricincta er alle nye for Østfold.
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Bier, veps og maur
Denne gruppen, med latinsk betegnelse
Hymenoptera, er også lite utforsket i Norge. Vi
kan forvente mange spennende funn her framover.
Av de åtte arter planteveps vi hittil har fått
identifisert, er Dolerus anthracinus mest spesiell,
som ny for Norge, og tidligere ikke er funnet
nærmere enn Åland og det sydlige Sverige. Arten
lever på siv.
En lang rekke bier, veps og maur er for tiden
til identifikasjon. Dessverre har vi få eksperter på
disse gruppene, slik at slikt tar tid. Enhver som
måtte ønske å spesialisere seg på en av gruppene
vil bli en svært populær entomolog!
Hymenoptera er en stor gruppe. Bare innen
snyltevepsfamilien Ichneumonidae regner man
med at det finnes noen tusen nordiske arter, bare
en brøkdel er foreløpig funnet i Norge. Denne
familien består av arter som lever av, i og på andre
arter, noen i arter som lever i andre arter … osv.

18

Forekomst av storlire Puffinus gravis, grålire Puffinus
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Storlire
Hovedpopulasjonene for storlire finnes på de tre
øyene Nightingale Island og Inaccessible Island
ved Tristan da Cunha (5000000 par) samt den noe
mer sørlig beliggende Gough Island (6000003000000 par). Mindre mengder hekker også ved
Kidney Island, Falkland (del Hoyo m.fl. 1992).
Storliren avslutter hekkingen fra april og trekker
da nordover langs østkysten av Amerika mot
fiskebankene ved Newfoundland der store
mengder samles før de sprer seg østover i NAtlanteren i juli/august. Storlirene vender sørover
mot hekkeplassene i august hvor de fleste fuglene
har ankommet i september. Arten noteres tallrikt
på vestkysten av Irland under dette trekket der flere
hundre individer kan noteres på en dag dersom
gunstige vindforhold er gjeldende. (Snow and
Perins 1998).
I Norge regnes storliren som påtruffet 31 ganger
med totalt 33 ind. etter 1925 (Høyland m.fl. 2000).
27 av disse må regnes som høstfunn. Ingen vårfunn
er registrert.
De 3 vinterfunna utgjøres av 2 ind.19.01, 1 ind.
12.02 samt 1 ind. 23.02.1974, alle funnet døde på
Nordhasselstrand, Lista. Samtlige av disse fuglene
var ferske (Kåre Olsen pers. medd. nov. 2002).
Eneste levende vinterfugl er av en hann skutt
utenfor Kristiansund, Møre og Romsdal i feb. 1924
(Schaanning 1926).
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Fig. 1. Månedsvis fordeling av norske storlirefunn etter 1925. I tillegg kommer 1 udatert funn
fra Mørekysten 1927. (A.T. Mjøs i brev)
For funn før 1925 skriver Collett ” Senere (etter
1872-funnet i Oslofjorden) har den vist seg aarlig
i ringe antal at optrede udenfor Smølen, hvor den
er kjendt ved alle vær og kaldes lire. Den sees
saaledes hver høst ved Ringsø. Udenfor
Veiholmen viser den seg helst før storm.
Ialmindeligehed sees den her kun i tiden
september-januar; i 1899 saaes dog tre
eksemplarer ved Bratvær allerede i juli. Som
oftest kommer den enkeltvis, men undertiden 34 i følge. Enkelte aar optreder den noget tallrigere.
Høsten 1897 blev saaledes i alt 7 stykker skudt
udenfor Bratvær, og mange flere saaes. Fem av
disse blev skudt den 28.oktober og to den 3.
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november. Høsten 1907 innbragtes der 3
eksemplarer til lærer Engeseth i Aalesund.
Sandsyneligvis tør den forekomme flere steder
langs kysten, men da den holder seg saa langt til
havs, bliver den let overset (Collett 1921). Collett
hadde god kontroll på storlire kontra graalire og
færølire (havlire) (M. Viker pers. med.)
To ind., regnes som et funn, ble notert forbi
Perleneset, Utsira 09.08.1982 (Michaelsen 1985).
Resterende observasjoner gjort i Norge utgjøres
av enkeltindivider.
Fra Sverige foreligger 15 funn t.o.m. 2000 med
et funnmønster ikke ulikt det norske. 4 ind. notert
i jan.-feb. og 11 ind. mellom juli-des. (Cederroth
2000, 2001.)
Fra Østfold foreligger det 2 funn av
enkeltindivider:
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1. funn: 1 ind. Vikertangen, Asmaløy, Hvaler
22.07.1980. Denne fuglen trakk vestover mellom
Tresteinene og sørspissen av Akerøya.
(Michaelsen 1985)
2. funn: 1 ind. Akerøya, Hvaler 23.10.1998
(Høyland m.fl. 2001).
I tillegg foreligger et funn fra Oslofjorden
30.10.1873, uten nærmere stedsangivelse
(Scaanning 1926) og funn av ubestemt storlire/
gulnebblire fra Søndre Jeløy, Moss 05.05.1984.
Sistnevnte ind. ble innrapportert som gulnebblire
og observatørene mener fortsatt, etter bedre
erfaring med arten, at fylkets første gulnebblire
fikk feil behandling (R. Botnermyr pers. medd.
nov. 2002). Dato på fuglen støtter opp om dette.

Fig. 2. Storlire Pffinus gravis. Merk mørk hette, hvit nakkekile, mørk halsboa, markerte armhuler og
mørk bukflekk. Anders Blomdahl, Irland 19.08.1999
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Fig. 4. Månedsvis fordeling av grålirefunn i
Østfold

Fig. 3. Kjente funn av storlire Puffinus gravis i
Østfold pr. 01.01.2002
Grålire
Grålira er en kaldtvannsart som hekker i
subantarktiske områder rundt spissen av SørAmerika, SØ kysten av Australia og New Zeeland
hvor 2,75 mill. par hekker på Snares Island sørøst
for Sør-øya. Den samlede verdenspopulasjonen
antas å være på mange millioner par.
Trekket vekk fra hekkeområdene starter sent i
mars, men hovedmengden forsvinner april-mai.
Fugler i Atlanterhavet ankommer N-Amerikas
østkyst april eller tidlig mai, hvor de samler seg
ved fiskebankene utenfor Newfoundland. Her
oppholder de seg til ut i juni. Få vårfunn foreligger
således fra østlige N-Atlanteren. For Norge kan
dette henvises til Utsiras registreringer av arten
der vårobservasjoner av grålire kun er registrert
21. og 23.05.1988 (Geir Mobakken i brev). T.o.m
1995 er norske grålirer notert i april (2 funn), mai
(5) og juni (3). (Foreløpig data fra sjeldne fugler
i Norge, med forbehold. M. Viker i brev).

Fig. 5. Grålire
Puffinus griseus.
Merk den stive
og smalvingede
silhuetten. Grålirene viser opp
lyse armsvingfjær dersom lys
og observasjonsavstand er bra.
Foto: Magne
Pettersen V av S.
Søster, Hvaler
09.09.2000
Som for storlire velger også en del grålirer å trekke
østover ut i Nord-Atlanteren fra juli. Arten
registreres dermed også mer vanlig langs
norskekysten. I august-september oppholder
grålirene seg langt til havs i de fiskerike områdene
rundt Færøyene, men under gunstige forhold med
harde vestlige vinder kan større antall noteres
langs kysten av Vest-Norge. Høyeste dagsantall
som er registrert i Norge ble gjort på Utsira
09.09.2000 da 456 ind. ble notert. Arten starter
hekkingen i oktober og grålirer som noteres i NAtlanteren fra denne måned er mest sannsynlig
fugler som ikke vil gå til hekking. Grålirer blir
sjeldent observert på nordlige halvkule under
vinterhalvåret nov.-mars. Fra Norge foreligger
t.o.m 1995 funn fra nov. (2 funn), des (1) og feb.
(1). (M.Viker i brev). I tillegg kommer et nov.
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funn fra Utsira (G. Mobakken i brev). Mange
fugler velger å bli værende i søroseanen hele året.
Fra Østfold foreligger 26 godkjente funn av 29
grålirer pr.31.12.2001
1. funn: 1 ind. forbi Vikertangen, Hvaler
16.08.1983 (Viker & Ludvigsen 1986)
2. funn: 1 ind. forbi Vikertangen, Hvaler
15.09.1985 (Viker & Ludvigsen 1986)
3. funn: 1 ind. forbi Vikertangen, Hvaler
22.12.1985 (Viker & Ludvigsen 1986)
4.-6. funn: 2+1+1 ind. forbi Akerøya, Hvaler
02.10.1988 (Viker 1989) (Funnfordeling ifølge
observatørene, RGB, RFR og SEN, pers medd.)
7. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 26.10.1989
(Viker 1991)
8. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvlaer 09.10.1990
(Viker 1992)
9. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 09.10.1990
(Viker 1992)
10. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 24.09.1994
(Frølandshagen 1997)
11. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 26.10.1996
(Frostad & Viker 1999)
12. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 01.11.1997
(Johansen & Viker 1999)
13.-14. funn: 2+1 ind. forbi Akerøya. 09.10.1998.
(Johansen & Viker 1999). (2 ind. sammen mot
SV kl.16.00 og 1 ind. mot SØ kl. 17.30. Observatør PTA (pers. medd.)
15.-17. funn: 2+1+1 ind. trakk mot SØ forbi Akerøya, Hvaler 23.10.1998 (Johansen & Viker
1999) (funnfordeling ifølge observatørene PTA
og JRA, pers. med.)
18. funn: 1 ind. V av S. Søster, Hvaler 09.09.2000
(Johansen 2001)
19.-20. funn: 1+1 ind. trakk mot SØ forbi Bastangen, Vesterøy, Hvaler 02.10.2001 (funnfordeling ifølge observatørene SEN og KEV,
pers medd.) (Johansen 2002).
21. funn: 1 ind. forbi Stalsberget, Jeløya, Moss
03.10.2001 (Johansen 2002).
22. funn: 1 ind. trakk N forbi Akerøya kl.09.30,
Hvaler 04.10.2001. Samme ind. sett fra Bastangen, Vesterøy (Johansen 2002).
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23. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 05.10.2001
(Johansen 2002).
24. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 13.10.2001
(Johansen 2002).
25-26. funn: 1+1 ind. forbi Akerøya, Hvaler
04.11.2001.Et ind. trakk tidlig på morgenen inn
fjorden og 1 ind. trakk sør kl. 10 (ifølge en av
observatørene, JRA). En av disse fuglene også
sett fra Bastangen, Vesterøy (Johansen 2002).

Fig. 6. Godkjente funn av grålire Puffinus griseus
i Østfold pr. 01.01.2002 To av fuglene fra Akerøya er også sett fra Bastangen.
Havlire
Havlirene hekker i N-Atlanteren ved
Massachusetts og Newfoundland, men
hovedmengden finnes i de østlige deler. Her finnes
arten hekkende på Island, Færøyene, Britiske øyer
(220000-250000 par), NV Frankrike, Azorene,
Madeira og Kanariøyene. Den totale bestand er
estimert til 250000-300000 par. Undersøkelser av
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ringmerkede fugler fra Wales viser at de voksne
fuglene ankommer hekkeområdene i feb.-april,
med influks av ungfugler i mai. Ungfuglene følger
ikke med de voksne til hekkeområdene. Disse
fuglene holder seg i overvintringsområdet eller
trekker opp langs østkysten av Amerika på våren
da hovedmengden av fuglene som noteres ved
Newfoundland i sommerhalvåret er ungfugler.
Voksne fugler trekker sørover etter endt hekking
fra juli og årsungene følger etter i september.
Vinterobservasjoner av havlire i N-Atlanteren er
meget uvanlige. I Norge foreligger et fåtall funn
av havlirer i perioden nov.-feb. Ingen fugler er
ennå notert i mars måned t.o.m 1995, selv om arten
da har ankommet hekkeområdene i N-Atlanteren.
(M. Viker i brev). Hovedmengden overvintrer ved
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østkysten av S-Amerika, men mindre mengder
opptrer også rundt Sør-Afrika (Cramp & Simmons
1977, del Hoyo m.fl. 1992).
Havlire er den eneste av de tre omtalte artene som
kan bli en fremtidig hekkeart i Norge. Fugler med
rugeflekk er skutt ved Skrova i Vestfjorden juli
1937 (Haftorn 1971). Arten er kjent for å
gjennomføre lengre næringssøk vekk fra
hekkeområdet, og trolig kom Skrova-fuglene fra
nære hekkeområder som Færøyene eller De
Britiske øyer. Arten hekker nærmest oss med en
liten populasjon på Fetlar, nordøst på Shetland
hvor 8 tilsynelatende benyttede reirganger ble
registrert i 2001 (Pennington 2002).
Funnmønsteret i Norge viser at de første havlirene

Fig. 7. Havlire Puffinus puffinus. Merk at denne fuglen er i ferd med å lette, derav de til dels runde
vingespissene. Merk ellers mørk overside med maske ned under øyet, lys underside. Bein stikker ikke
på utsiden halespiss. Foto: Magnus Ullman, utenfor Agadir, Marocco 14.11.2000.
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noteres meget fåtallig langs kysten fra sent april
med markert flere observasjoner i mai og juni.
Flest observasjoner gjøres juli og august. Havlire
kan da under optimale forhold sees i større antall
på Vestlandet, noe forfatteren opplevde på Utsira
1982 da arten ble notert med 206 ind. 09.08. og
187 ind. 13.08. Havlirene opptrer i varierende
antall langs norskekysten til ut i oktober.
Fra Østfold foreligger 24 godkjente funn av
totalt 35 havlirer pr. 31.12.2001
1. funn: 2 ind. forbi Akerøya, Hvaler 03.08.1979
(Ree 1980). (Observatøren usikker i ettertid om
fuglene trakk sammen eller hver for seg (Ole J.
Hansen pers. med. 2002), og fuglene regnes som
et funn).
2. funn: 1 ind. ved Eldøya, Rygge 15.08.1981
(Viker & Ludvigsen 1986)
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3. funn: 1 ind. forbi Vikertangen, Hvaler
11.08.1982 (Viker 1984)
4. funn: 1 ind. forbi Vikertangen, Hvaler
16.08.1983 (Viker 1984, Viker & Ludvigsen
1986)
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Fig. 8. Månedsvis fordeling av havlirefunn i Østfold

Fig. 9. Havlire Puffinus puffinus. Denne fuglen ble først notert trekkende N forbi vestsiden av Vesterøy, Hvaler for siden å bli innfanget, fotografert og sluppet ved Lille Råholmen, Kråkerøy, Fredrikstad. 08.1984. Foto: Yngve Nilsen.
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5. funn: 1 ind. ved Lille Råholmen, Kråkerøy,
Fredrikstad 11.08.1984 (Viker & Ludvigsen
1986)
6. funn: 1 ind. SØ forbi Akerøya, Hvaler
04.09.1988 (Viker 1989)
7.-10. funn: 3+1+1+1 ind. trakk sørover forbi
Vikertangen, Hvaler 09.10.1988 (Viker 1989)
(funnfordelig ifølge observatør ÅSF, pers.
medd.)
11. funn: 1 ind. Søndre Jeløy, Moss 09.10.1988
(Viker 1989)
12. funn: 5 ind. trakk sammen forbi Struten, Fredrikstad 29.06.1989 (Viker 1991) (funnfordeling
ifølge observatør MGV, pers medd.)
13. funn: 1 ind. trakk forbi Reiertangen, Jeløya,
Moss 06.08.1992 (Viker 1995)
14. funn: 1 ind. trakk forbi Jeløya, Moss
05.06.1993 (Viker 1995)
15. funn: 1 ind. forbi Bastangen, Vesterøy, Hvaler 24.07.1999 (Johansen 2000)
16. funn: 2 ind. trakk sammen sørover forbi Akerøya 23.05.1999 (Johansen 2000)
17. funn: 1 ind. trakk forbi Vesterøy, Hvaler
30.10.1999 (Johansen 2000)
18. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 12.06.2000
(Johansen 2001)
19. funn: 1 ind. forbi Stalsberget, Jeløya, Moss
31.10.2000 (Johansen 2001)
20. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 19.05.2001
(Johansen 2002)
21. funn: 1 ind forbi Akerøya, Hvaler 01.06.2001
(Johansen 2002)
22. funn: 1 ind. forbi Akerøya, Hvaler 13.07.2001
(Johansen 2002)
23. funn: 1 ind. forbi Bastangen, Vesterøy, Hvaler 12.08.2001 (Johansen 2002)
24. funn: 1 ind. forbi Stalsberget, Jeløya, Moss
17.08.2001 (Johansen 2002)
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Spikkeland, I. 2003. Der det er vann er det liv. Ferskvann og våtmark. Natur i Østfold 22(12): 27-33.
Ca. 7 % eller ca. 306 km2 av Østfolds areal er dekket av ferskvann. Til tross for at Østfold
oppfattes som et ensartet fylke er variasjonen i ferskvanns- og våtmarkstyper stor idet dype
næringsfattige, grunne næringsrike og små myrtjern er representert. Store vassdrag som
Glomma, Haldenvassdraget og Hobøl-/Vansjøvassdraget utgjør en betydelig del av fylkets
samlede vannareal. Enningdalsvassdraget er fylkets mest verneverdige vassdrag. Østfolds
dypeste innsjø, Store Le er spesiell idet flere krepsdyr- og fiskearter finnes bare her. Det er
etablert 22 våtmarksreservater hvor vern av våtmarksfugl var hovedformålet. Fylket er også
uvanlig rikt på dammer i norsk målestokk med bl.a. mange lokaliteter for stor salamander.
Østfolds våtmarksarv har vært og er delvis truet av forsuring, eutrofiering og ulike fysiske
inngrep. Hastigheten på ødeleggelsene har imidlertid avtatt merkbart det siste tiåret.
Ingvar Spikkeland, Buer, 1870 Ørje, e-post: ingvars@askim.vgs.no

Vann er livsnødvendig for alt levende, og
vannforekomster i et landskap oppleves derfor
som et livgivende element. Vann skaper liv og
variasjon i landskapet, og bidrar i høy grad til å
øke det biologiske mangfoldet.
Vannforekomstene på jordkloden deles gjerne
inn i ferskvann, brakkvann og saltvann. Brakkvann
er vann med varierende saltholdighet, som normalt
dannes der ferskvann og saltvann møtes.
Brakkvannsområdene finner vi gjerne i fjorder
med tilløp av ferskvann og ellers i områder der
elver munner ut i havet. I Østfold finnes store
brakkvannsforekomster omkring Glommas
munning og utover i Hvaler-området. Også
Iddefjorden ved Halden er et typisk
brakkvannsområde, der vannmasser fra
Haldenvassdraget og Enningdalselva blandes med
havvannet som strømmer inn i fjorden.
Våtmark
Våtmark omfatter en rekke naturtyper som enten
er oversvømt eller har vannmettet jordsmonn.
Myrer, sumpskog, grøfter, kanaler, bekker, elver
og strandområder betegnes gjerne som våtmarker.
Også vegetasjonsdekte vannområder som grunne
bukter og viker i større innsjøer hører inn under

dette begrepet, og ofte betegnes også selve
innsjøene som våtmark.
Våtmarksøkosystemene viser stor variasjon
avhengig av økologiske faktorer som f.eks. areal,
dybde, pH, kalkinnhold og næringsinnhold, men
er generelt artsrike og produktive. De bidrar til å
skape variasjon og estetiske kvaliteter i
landskapet, og har stor betydning for
opprettholdelse av det biologiske mangfoldet. I
geologisk perspektiv har imidlertid
ferskvannsforekomstene kort levetid. Med en
sedimentasjonshastighet på 1 mm pr. år vil f.eks.
Store Le, som er ca. 100 m dyp og Østfolds
dypeste innsjø, fylles igjen etter 100 000 år. De
eldste innsjøene på jorda, som Baikalsjøen,
Tanganyikasjøen og Malawisjøen, er kanskje
noen titalls millioner år gamle. Dette er også de
dypeste innsjøene på jordkloden. Innsjøene i
Skandinavia er maksimalt 10 000-12 000 år, og
er stort sett dannet ved at innlandsisen eroderte
ut fordypninger i terrenget, som etter
avsmeltningen ble fylt med vann.
Innsjøtyper
Ferskvannsforekomstene deles gjerne inn i
dystrofe (myrvannspåvirkede), oligotrofe
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Istidsimmigranter
Istidsimmigranter er betegnelse på arter,
vesentlig krepsdyr, som mot slutten av istida
spredte seg i ferskvann eller brakkvann via
israndsjøer til områder som dengang var
oversvømmet av store sammenhengende
vannarealer, som den baltiske israndsjø (i
Østersjø-området) og den vestsibirske
israndsjø. Fra den baltiske israndsjøen
spredte de seg til innsjøer i Norger som
ligger under den marine grense. Dette var
trolig mulig fordi havvannet under
isavsmeltningen var sterkt fortynnet av
smeltevann. Disse artene ble tidligere kalt
marine glasialrelikter, dvs. gjenlevninger
etter større og mer utbredte marine
populasjoner i tidligere tider. Dette er trolig
misvisende, da undersøkelser viser at de er
meget gamle arter som under flere istider
har vært rene ferskvanns- eller
brakkvannsdyr (Økland & Økland 1999). I
Norge forekommer 6 arter som er blitt
betegnet som istidsimmigranter. Det er
krepsdyrene Limnocalanus macrurus,
Mysis relicta (Figur 1), Pontoporeia affinis,
Pallacea
quadrispinosa
og
Gammaracanthus loricatus samt fiskearten
hornulke. Alle disse finnes i Store Le
(Andersen m. fl. 1998), mens 5 av dem er
påvist i Øymarksjøen (Spikkeland upubl.)
og Mjøsa (Sandlund 1979).
(næringsfattige) og eutrofe (næringsrike) typer
(figur 2). I myrområder vil humusavrenningen gi
dystrofe innsjøer, som karakteriseres ved
brunfarget vann, lav pH og lite næringsinnhold.
Også i barskog vil vassdragene vanligvis være mer
eller mindre humuspåvirket. Den vanligste
innsjøtypen i Norge er den oligotrofe typen. Stor
forekomst av harde og næringsfattige bergarter
som avgir lite salter til vannet, er en viktig årsak
til dette, men også kjølig klima og kort
vekstsesong bidrar. I områder som domineres av
lettforvitrende, kalkholdige bergarter og marine
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leiravsetninger vil en kunne finne moderat eutrofe
(mesotrofe) vassdrag. Dette er tilfelle med mange
av ferskvannsforekomstene i Østfold, hvor det
finnes mye marin leire. Avrenning fra jordbruk
og kloakkutslipp vil kunne gi eutrofiering (se
tekstboks) av vassdragene, noe som er et stort
miljøproblem i Østfold.
Vann og vassdrag har hatt og har fortsatt stor
betydning for den økonomiske utviklinga her i
landet. Fossekraften har som kjent blitt betegnet
som det hvite gull, men også før kraftutbyggingens
tid var vann og elver viktige, f.eks. i forbindelse
med skogsdrift, fløting, sagbruk og samferdsel.
For by- og industriutviklingen i Østfold har
vassdragene være helt sentrale. Også innen fiske,
friluftsliv og turisme står ferskvannsressursene
sentralt. I globalt perspektiv er ferskvann en
uunnværlig ressurs, og økende befolkning og
større forbruk har gjort det til en mangelvare de
fleste steder. Norge er et av de få land i verden
som har stort overskudd av vann.
Ferskvann og våtmark i Østfold
I Østfold dekker ferskvann ca. 7 % av arealet
(Vøllestad 1989). Over halvparten av kommunene
i fylket kan karakteriseres som innsjøfattige, med
under 5 % vannareal innenfor sine grenser. Det
er først og fremst Sarpsborg og kommunene langs
Haldenvassdraget (Marker, Aremark og Halden)
hvor innsjøer utgjør en viktig del av landskapet.
Her dekker ferskvann ca. 15 % av flateinnholdet.
En skulle kanskje ikke tro at det flate Østfold har
noen stor betydning når det gjelder
vannkraftproduksjon, men dette er ikke riktig.
Mellom Øyern og Glommasjøen dannet Glomma
tidligere en rekke fosser og stryk, og fallet her
blir nå utnyttet i tre store elvekraftverk, som til
sammen gir en effekt på ca. 700 MW. Også i
Haldenvassdraget finnes flere vannkraftverk, men
vannføringen her er bare en brøkdel av
vannføringen i Glomma, og vassdraget har derfor
liten betydning i vannkraftsammenheng. Mest
strøm produseres i Tistedalsfossen, hvor
kraftverket har en effekt på ca. 30 MW.
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Vassdragene i Østfold
Østfold har stor variasjon i ferskvannslokaliteter
og våtmarker, både når det gjelder lokalitetenes
størrelse og type. Fylket gjennomløpes av
Glomma, som renner ut i havet ved Fredrikstad,
hvor det store våtmarksområdet Øra er bygd opp
av sedimenter fra elva. Glomma er Norges største
elv og trolig også den mest artsrike innenfor en
rekke organismegrupper. Østfold inneholder
dessuten tre andre meget interessante vassdrag
som har sitt utløp i havet innenfor fylkets grenser;
Haldenvassdraget og de to noe mindre
vassdragene Enningdalsvassdraget og
Mossevassdraget (Hobølelva-Vansjø). Alle disse
omfattes av Verneplan IV for vassdrag. Dette
innebærer vern mot nye reguleringer og
kraftutbygginger. Enningdalsvassdraget har
dessuten status som «nordisk vernevassdrag» i
regi av Nordisk Ministerråd. For dette vassdraget
er det dokumentert meget høy verneverdi, og det
har blant annet også et delta ved utløpet i
Iddeforden som betegnes som unikt i Norden
(Afzelius & Hardeng 1995, Spikkeland 2000).
Haldenvassdraget er ved siden av Glomma det
andre av Østfolds store vassdrag. Det er ca. 130
km langt og strekker seg fra Flolangen i Nes
kommune i Akershus til Halden. Ved siden av
Telemarksvassdraget er dette det eneste
kanaliserte vassdrag her i landet. Det er også et
av de ytterst få vassdrag her i landet av noe
størrelse hvor hovedløpet i sin helhet (og store
deler av nedbørfeltet ellers) ligger under den
marine grense, dvs. under havets høyeste
vannstand etter istida. Det har derfor blitt avsatt
betydelige leiravsetninger i nedbørfeltet, noe som
gjør at vassdraget fra naturens side er relativt
næringsrikt. Vassdraget er også spesielt ved at den
nedre halvparten er et innsjøvassdrag, med store
innsjøer forbundet med korte, kanaliserte
elvestrekninger (Skulberg & Kotai 1982). I norsk
sammenheng rangerer vassdraget utvilsomt i
tetsjiktet når det gjelder artsrikdom både av dyr
og planter, men det er et stort behov for mer
vitenskapelig dokumentasjon av dette.
I tillegg til de fire nevnte vassdragene drenerer
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Figur 1. Den lille ferskvannsreka Mysis relicta er
eksempel på en istidsimmigrant. Arten finnes i
dype innsjøer, og er påvist i de store vassdragene
i Østfold med unntak av Enningdalsvassdraget.
Foto: Arild Hagen.
mindre områder i fylkets nordøstlige og østlige
deler mot Dalslands Kanal og Göta älv. Dette
gjelder områdene omkring Rømsjøen i Rømskog
og Store Le i Marker og Aremark. Store Le, som
har størstedelen av sitt areal i Sverige, betegnes
som en unik innsjø i vårt naboland (Henrikson et
al. 1980), både ut fra innsjøens form og
dybdeforhold og ut fra biologiske forhold. Sjøen
har f.eks. et artsmangfold innenfor gruppen av
såkalte istidsimmigranter (se tekstboks) som bare
overgås av Vänern og Vättern her i Skandinavia
(Henrikson m.fl. 1980). Store Le er også en av
ytterst få innsjøer i Skandinavia hvor det finnes
tre arter av ulkefisker; steinsmett Cottus
poecilopus, hvitfinnet steinulke Cottus gobio og
hornulke Myoxocephalus quadricornis (Andersen
m.fl. 1998).
Våtmarksreservater
Av
Østfolds
79
naturreservater/
landskapsvernområder er 21 såkalte
våtmarksreservater mens 17 er myrreservater.
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Våtmarksreservatene er gjerne ferskvanns- eller
brakkvannsområder omgitt av vegetasjonssoner
av varierende størrelse. Øra ved Fredrikstad er
suverent det største med over 15 000 da vernet
areal, og særlig kjent som ett av de store
fugleområdene i Norge. Av andre kjente
våtmarksreservater/fuglereservater kan nevnes
Gjølsjø i Marker (Figur 1) og Kallaksjøen/
Hæravassdraget i Trøgstad. Arekilen på Hvaler
er eksempel på et annet velkjent våtmarksreservat,
med en av Norges største svartorsumpskoger og
ellers store nasjonale verneverdier innen både
botanikk og zoologi.
Mange trusler
Vassdragene og våtmarkene trues av mange
forhold, som forurensning, forsuring, eutrofiering,
kraftutbygging, grøfting, tørrlegging, gjenfylling,
senking, kanalisering, oppdyrking og nedbygging.
Som eksempel kan nevnes at arealet av myr er
blitt halvert i Østfold i perioden 1930-1990, mens
våtmarksarealet i f.eks. Rygge idag bare er mellom
15 og 20 % av hva det var for 200 år siden
(Fylkesmannen i Østfold og Østfold
fylkeskommune
1996).
Gårsdammer
(gårdsbrønner) er en annen våtmarkstyper som har
blitt hardt rammet av gjenfylling i de seinere år. I
Askim har antall gårsdammer sunket fra vel 160
på 1960-tallet til ca. 50 tretti år seinere
(Spikkeland 1998). En tilsvarende utvikling finner
en i nabokommunen Spydeberg (Wergeland Krog
1996). Selv om det i de seinere år er blitt en økende
erkjennelse av at det er viktig å ta vare på
våtmarkene, er de fortsatt sterkt utsatt for negative
påvirkninger. Det er idag viktigere enn noen gang
å kjempe for å bevare våtmarkene våre mest mulig
intakt.
På grunn av store leirområder og mye jordbruk
og bebyggelse i nedbørfeltet er alle de nevnte
vassdragene i Østfold (og også mange mindre
vann og vassdrag i fylket) i større eller mindre
grad utsatt for en eutrofiering. Store Le og
Rømsjøen er unntak, da forekomst av marin leire
og bebyggelse i nedbørfeltene der er forholdsvis
liten. Områder som ligger over den marine grense
(ca. 200 m o.h.), er derimot preget av

Eutrofiering
Med eutrofiering mener vi en økt tilførsel
av plantenæringsstoffer til et vassdrag, og
virkningen av denne næringstilførselen.
Eutrofieringen skyldes normalt menneskelig
virksomhet, først og fremst kloakkutslipp og
avrenning av næringsholdig vann fra
jordbruksområder. Typiske konsekvenser av
eutrofiering er økt produksjon av organisk
stoff i vassdraget, gjerne med
oppblomstringer av alger. Algene vil ofte
være blågrønne alger, som kan være giftige.
Nedbrytningen av algemassen krever mye
oksygen, og oksygenmangel i berørte
innsjøer kan gi massedød av fisk og andre
organismer, vond lukt og smak på vannet
og frigjøring av det sentrale
plantenæringsstoffet fosfat fra innsjøens
sedimenter, noe som i sin tur ytterligere
forverrer eutrofieringen. Innsjøen/
vassdraget kan bli ødelagt som
drikkevannskilde og rekreasjonsområde.
Mange arter vil dø ut, mens et fåtall vil danne
masseforekomst. En eutrofiering behøver
ikke være ødeleggende dersom
næringstilførselen er begrenset. Arter/
artsgrupper som er følsomme mot
eutrofiering
er
f.eks.kransalger,
tjønnaksarter og laksefisker.
næringsfattige forhold, og mangel på kalk i
berggrunnen har medført at forsuring er blitt et
stort problem. De områdene som er sterkest
rammet, er skogsområdene i Haldendistriktet og
Vestfjella/Trømborgfjella. Også i grenseområdene
i nordre del av Marker og i Rømskog er det
forsuringsproblemer. Det er beregnet at vel 33 %
av arealet i fylket er forsuringsskadet, og det drives
derfor omfattende kalking i mange av disse
områdene (Jansson 1996).
Forsuring og kraftig eutrofiering viser seg å
være de viktigste forurensningstruslene mot det
biologiske mangfoldet i vassdrag i Norge, mens
andre typer forurensning i liten grad og bare lokalt
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Forsuring
Med forsuring av vann og vassdrag forstår
vi en prosess der vannet får stadig lavere
pH (surhetsgrad). Dette skyldes først og
fremst utslipp av svoveldioksid og
nitrogenoksider fra forbrenning av kull, olje
og gass i industri, samferdselssektoren og
boliger. I ferskvann er det ønskelig med pH
i området 6,5-8,5. I Østfold vil vassdrag i
leirområdene under marin grense ofte ha pH
omkring 7,0, mens vassdrag i karrige
skogsområder over marin grense gjerne har
pH under 5,0-5,5. Forsuringsstiuasjonen har
bedret seg noe i de seinere år på grunn av
rensetiltak mot svoveldioksid, mens
nitrogenoksidutslippet fortsatt øker.
Eksempel på forsuringsfølsomme
organismer i ferskvann er endel alger,
tjønnaksarter, snegler og muslinger,
krepsdyr, døgnfluer, steinfluer, fjærmygg og
fisk.
synes å påvirke mangfoldet (Brandrud 1997b).
Kampen for å redde det biologiske mangfoldet i
ferskvann blir derfor også en kamp mot forsuring
og eutrofiering. Når det gjelder forsuring, rammes
de mest følsomme artene når pH synker under 6,0,
mens tapet av arter ved pH 5,0 kan være 20-50%
(Brandrud 1997b).

Figur 2. Naturreservatet Gjølsjø i Marker er eksempel på en eutrof innsjø med et meget rikt fugleliv. (Fotografiet er kun et utsnitt av et større
fotografi). Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

Artsmangfold i Østfold
I norsk sammenheng har mange av
vannforekomstene i Østfold som nevnt et meget
stort artsmangfold. Dette skyldes flere forhold.
Det er stor variasjon i vannforekomstene i fylket,
med alle typer av lokaliteter både når det gjelder
størrelse, dybde, kalkinnhold, næringsinnhold osv.
Stort mangfold når det gjelder biotoper og miljø
vil naturlig nok gi stort artsmangfold
sammenlignet med mer ensartede områder. Det
viser seg dessuten at stort artsmangfold og mange
sjeldne og sårbare arter gjerne er forbundet med
grunne og moderat elektrolyttrike/kalkrike
vannforekomster og med boreo-nemorale

klimasoner,dvs.de sørlige og østlige deler av
landet (Brandrud 1997a). Dette gir Østfold et stort
potensiale når det gjelder artsmangfold i
ferskvann, fordi fylket har mange våtmarker som
oppfyller disse kriteriene.
Men når det gjelder ferskvann, er det enda en
faktor som er meget viktig for artsmangfoldet,
nemlig fylkets beliggenhet i forhold til viktige
spredningssentra for ferskvannsorganismer etter
istida. Det store flertallet av norske
ferskvannsorganismer har naturlig nok vandret inn
i landet fra øst og sør-øst, da landet i sør og vest
var omgitt av saltvann som de aller fleste
ferskvannsorganismene våre ikke kunne leve i.
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Et sentralt spredningssenter for norske
ferskvannsorganismer har vært Østersjø-området,
som i en periode etter istida (ca. 8000 år siden)
var dekket av et stort ferskvannshav, Ancylussjøen (se figur 3). Vänern og deler av de
nåværende Upperudvassdraget (Dalslands Kanal)
var en del av denne sjøen, og derfra var det lett
for mange dyr og planter å spre seg inn i Østfold,
f.eks. i sjøsystemer som nå utgjør Store Le og
Haldenvassdraget. Den artsrikdommen som er
påvist i Haldenvassdraget innenfor grupper som
krepsdyr, ferskvannssnegl og igler kan forklares
med den nærheten som vassdraget har til det
artsrike Vänern-området (Spikkeland 1997,
Spikkeland m.fl. 1999).
I tillegg til de nevnte faktorene kan også
beitetrykket (predasjonstrykket) på enkelte
organismegrupper ha betydning for
artsmangfoldet. Det synes å være en generell
tendens til at økende beitetrykk gir økende
artsmangfold hos de organismegruppene som blir
spist, ihvertfall dersom beitetrykket ikke er altfor
høyt. Når det gjelder f.eks.småkreps, ser en i det
norske materialet at jo sterkere beitetrykk fra fisk
er, desto større artsmangfold er det i
krepsdyrsamfunnet (Schartau m.fl. 1997). I
praksis betyr dette gjerne at jo flere fiskearter som
finnes i en innsjø, desto større beitetrykk og desto
flere krepsdyrarter. Østfold har en meget artsrik
fiskefauna, og det viser seg også at
krepsdyrfaunaen i fylket har en tilsvarende
artsrikdom.
Konklusjon
Østfolds beliggenhet helt sørøst i landet kombinert
med store leiravsetninger og dermed mange
relativt næringsrike innsjøer og vassdrag, bidrar
til fylkets enestående artsmangfold i ferskvann.
Men denne rikdommen fra naturens side er også
truet, spesielt av eutrofiering, som rammer de mest
artsrike vann og vassdrag, men også av forsuring
i fylkets høyereliggende og mer leirfattige deler.
I framtida blir det derfor spesielt viktig å få
eutrofieringen og forsuringen under kontroll for
å bevare det biologiske mangfoldet.
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Figur 3. Fra Ancylussjøen, en ferskvannsjø som
dekket store deler av Sverige og Finland for ca.
8000 år siden, kunne mange ferskvannsorganismer spre seg til Norge. Pilene antyder områder
hvor spredning kunne skje langs direkte
ferskvannsforbindelser. Fra Økland (1975).
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Gulnebblire er påtruffet mange steder rundt Skagerrak, men ennå ikke i Østfold.I denne artikkelen drøftes gulnebblirens kjennetegn mot først og fremst storlire. Intensjonen med artikkelen er å gi aktive fuglefolk mulighet til å identifisere arten slik at den kan inkluderes i listen
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Utbredelse
Gulnebbliren er utbredt i Middelhavet og ØstAtlanterhavet sør for 40° N. Den er systematisk
delt i 3 underarter. C. d. borealis hekker i Portugal,
på Madeira, Kanariøyene og ved Azorene. Den
samlede populasjonen utgjør 100000-150000 par.
Gulnebblirene holder seg rundt hekkeområdene i
perioden februar-oktober og selve hekkingen
pågår i tidsrommet mai-juli. Vårobservasjoner i
Nord-Europa dreier seg derfor om ikke hekkende
fugler på vandring. Disse fuglene trekker i en
sirkel; mot østkysten av Amerika, over til østlige
deler av N-Atlanteren og videre ned til
hekkeområdene. Der slår de seg sammen med
hekkefuglene og trekker videre til S-Atlanteren.
Store antall kan sees langs kysten av Irland i juliseptember. Arten må betegnes som sjelden i den
engelske kanalen og Nordsjøen. Alle norske funn
tilhører med størst sannsynlighet denne rasen, men
C. d. diomedea er også med sikkerhet påvist i NAtlanteren (Cramp & Simmons 1977).
Nominatrasen C. d. diomedea hekker langs
kysten av Middelhavet og populasjonen er estimert
til 54000-59000 par. De fleste av disse fuglene
trekker ut Gibraltar, hvor dagsantall på 26000 ind.
er notert (Harrison 1983), og fortsetter ned langs
kysten av Vest-Afrika. Under vinteren kommer
enkelte fugler inn i Det Indiske hav. Observasjoner
nord i Rødehavet, samt natt - trekkende fugler over
land ved Eilat, indikerer at mindre antall bruker

denne veien tilbake til Middelhavet (Cramp &
Simmons 1977).
Ved Kapp Verde øyene hekker den tredje
underarten, C. d. edwardsii, med 10000 par. Det
er usikkert hvor disse fuglene trekker etter
hekking, men trolig drar de til Sør-Atlanteren, ned
mot 26° S (Snow & Perrins 1998) & (del Hoyo
m.fl. 1992).
For interesserte finnes gode artikler med
grundig feltbestemmelse av de 3 underartene
(Porter m.fl.1997 og Gutiérrez 1998).
Forekomst I Norge
T.o.m 2000 foreligger det 11 godkjente funn av
totalt 12 ind. i Norge (Mjøs & Solbakken 2001).
2 ind. sett ved Mølen juni 1996 kom trekkende
sammen og regnes som et funn.
I Sverige er arten notert ved 50 tilfeller t.o.m
2000 med totalt 52 ind. (Cederroth 2000 &
Cederroth 2001). Av disse er 12 observasjoner
fra Bohuslän, 2 fra Västergötland og 32 fra
Halland. I tillegg er 17 funn gjort 2001-2002 i
disse länene til behandling hos Svenske
raritetskomiteen.
Tidsmessig stemmer de svenske funnene på
den svenske västkusten bra mot de norske. I
Sverige er det i tillegg gjort 2 januar- og 1 februarfunn i Skåne (Magnus Unger i brev).
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Fra Danmark foreligger det 41 godkjente funn
t.o.m. 2001. Her foreligger funn av enkeltindivider
notert januar, februar og april. Dog ingeni mai
eller juni (Klaus Malling Olsen i brev).

Fig. 1. Månedsfordeling av Gulnebblirefunn i
Norge.
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4. 1 ind. 02+06-07/10 - 1988. Mølen, Brunlanes,
Vestfold (Clark 1991) med tillegg (Høyland,
Heggland & Mjøs 2000)
5. 1 ind. 22/07 - 1995. Lista fyr, Farsund, VestAgder (Jensen & Mjøs 1998)
6. 2 ind. 01/06 - 1996. Mølen, Brunlanes, Larvik,
Vestfold. (Høyland, Heggland &Mjøs 2001)
7. 1 ind. 03/07 - 1996. Mølen, Brunlanes, Larvik,
Vestfold. (Høyland, Heggland & Mjøs 2001)
8. 1 ind. 27/12 - 1998. Ravnen, Larvik, Vestfold.
(Høyland, Heggland & Mjøs 2001)
9. 1 ind. 28/05 - 2000. Langesundstangen, Bamle,
Telemark (Mjøs & Solbakken 2001)
10. 1 ind. 28/05 - 2000. Lista fyr, Farsund, VestAgder (Mjøs & Solbakken 2001)
11. 1 ind. 08/08 - 2000. Ona, Sandøy Møre og
Romsdal (Mjøs & Solbakken 2001)
Biotopvalg
Gulnebblirene er utpregede sjøfugler og Østfolds
første observasjon vil under normale
omstendigheter bli påtruffet ved, en for Østfold,
god havsfugllokalitet i forbindelse med kraftig
vind fra vestlig eller sør-vestlig sektor.

Fig. 2 Fylkesoversikt over godkjente funn av Gulnebblire (Calonectris diomedea) i Norge t.o.m.
2000.
Godkjente funn av Gulnebblire i Norge
t.o.m. 2000:
1. 1 ind. 19/10 - 1983. Stor Færder, Tjøme, Vestfold (Bentz 1986)
2. 1 ind. 20/09 - 1985. Mølen, Brunlanes, Larvik
Vestfold (Bentz1987)
3. 1 ind. 07/08 - 1987. Eftang, Larvik, Vestfold
(Clark1991)

Artsbestemmelse av C. d. borealis
Artens jizz og fluktmåte bør for den erfarne
sjøfuglskåder være nok til sterkt å mistenke en
gulnebblire. Den er en stor og tung lire og skiller
seg fluktmessig fra våre vanligere arter på at den
drar frem i et mer bedagelig tempo med rolige
sideveisjusteringer. Gulnebblirene har oftere enn
de andre lirene perioder med aktiv flukt på mer
elastiske vinger før den glir videre. Når
gulnebblirene får øye på andre furasjerende fugler
i nærheten akselereres vingeslagsfrekvensen
markant.
De brede vingene og spesielt hånda holdes senket
under glideflukt. Knoken er fremskutt og gjør at
armens fremkant blir buet konkavt. Den kan
minne litt om havsule.
Gulnebblirene har en grå til lys brungrå overside.
Ryggen, skulderdekkerne og de mindre dekkerne
innerst på armens fremkant skiller seg ut som det
lyseste partiet, selv på lang avstand. Fra knoken
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Fig. 3 Gulnebblire (Calonectris diomedea). Merk lyse armhuler, lys buk, grått hode og nakke, lyst
nebb med mørk spiss. Foto: Magne Pettersen, Sao Miguel, Azorene aug. 1998.

og skrått inn til de nedre skulderdekkerne har
fuglene et mørkere brunt bånd og dette båndet
sees som en mørkere V på flere kilometer i godt
lys. Dette som et resultat av at også de større
vingedekkerne og de ytre av mellomdekkerne er
lysere. Armsvingfjærene og hele hånden er det
mørkeste partiet på fuglens overside. I litteraturen
nevnes ofte at ryggoversidens bånd viser opp en
W-effekt. Gulnebblirens hånd er helmørk på
oversiden slik at båndet synes som en enkel V.
Undersiden av vinge og kropp er hvit, med en
bred svart kant på vingens bakkant, spiss og
håndens fremkant. Armens fremkant har kun et
smalt bånd. På nært hold sees at de indre
armsvingfjærene er mørke på undersiden og
danner en mørk flekk inn mot kroppen. Mange
gulnebblirer har en mørk rand dannet av de mørke
mindre undervingedekkerne fra knoken og inn

mot armhulefjærene, men den har aldri mørk
armhuleflekk. Den mørke undervingeranden er en
karakter som er nevnt og illustrert i svært få
felthåndbøker, men Fugleguiden (Svensson m.fl.
1999) gir her nok et bevis på hvorfor bokas tekst
og tegninger har gjort den til feltskådernes bibel.
Overgumpen gir inntrykk av å være noe mørkere
farget enn mantelen. Tuppene på lengste øvre
haledekkfjær er hvite, men varierer individuelt.
Denne hvite hesteskoen kan hos noen fugler være
vanskelig å se på 500 meter, mens på andre
individer er tydelig på over 1000 meter. Halen er
svart. Det lyse nebbet med svart spiss er synlig på
opptil 2000m med god optikk i godt lys.
Sett fra siden har gulnebbliren en grå maske som
strekker seg skrått ned fra vingens fremkant og
til undernebbets basis. Den svarte halen er synlig
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fra undersiden på nært hold da den stikker noe
utenfor de lengste undre haledekkerne.
Mange av disse karakterene forsvinner med
avstand, men vingeføring, den grå halsen og den
mørke V-en på vingens overside er gode
kjennetegn selv på avstand over 3000 meter under
gode observasjonsforhold.
Gulnebblirens størrelse, flygemåte og drakt gir et
inntrykk som ingen annen ”stivvinge” i NordAtlanteren oppviser.
Forvekslingsarter
En erfaren sjøfuglsliter vil ikke stilles ovenfor
bestemmelsesproblemer av en gulnebblire på
under 2000 meter dersom værforholdene er gode.
Den eneste forvekslingsarten for gulnebblire på
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lengre hold i våre farvann er storlire. Begge er
store lirearter med annerledes vingeslagsfrekvens
enn de mindre lirene.
Fluktmåten til gulnebblire med en mer søkende
fremferd ligner på grålirens. Storlira flyr mer som
havliren med direkte flukt som om den har bestemt
seg for hvor den skal. Gulnebbliren har en tung
flukt med fremoverbøyde vinger og knekk i
knoken. Arten beveger seg ofte sidelengs mellom
bølgedalene i sin, for å være lire, rolige fremferd.
Storlira har en mer bestemt flukt med stive rette
vinger, uten utpreget bakoverbøyd hånd eller
tydelig knoke.
I fjærdrakt er de to artenes underside svært like
på langt hold, men kommer fuglene nært nok kan
man se storlirens mørke bukflekk. Gulnebbliren

Fig. 4 Storlire (Puffinus gravis). Merk mørk bukflekk, markerte armhuler, lyse halssider og mørk
hette. Foto: Anders Blomdahl, Irland august 1999.
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har helhvit buk. Storlira har alltid en markert
underarm der en mørk linje går fra knoken og inn
mot bakvingens basis. Hos gulnebbliren varierer
denne karakteren individuelt fra å mangle helt til
å være lik storlirens i tydelighet. Storlirens undre
armhulefjær er også markerte, og disse tegningene
mangler helt hos gulnebbliren.
Gulnebbliren har en generelt lysere overside,
men lysforholda forandrer dette inntrykket. Den
hvite hesteskoen er i gjennomsnitt tydeligere hos
storliren, men på lang avstand blir dette til liten
hjelp. Dette fordi variasjonen hos gulnebbliren på
denne karakteren er stor, og ofte synes ikke denne
normalt rundt 2 cm hvite randen på over 500
meter.
Storlirens mørke hette og hvite kinn er de beste
draktkjennetegna og trer tydelig frem selv på lang
avstand. Gulnebbliren viser opp en lys strupe med
en uskarp overgang til gråbrunt hode og kinn mot
storliren hvite halssider og nakke som er i tydelig
kontrast mot den mørke issen. Den mørke V-en
hos gulnebbliren fremtrer også tydeligere på
artens lysere overside enn den gjør på storliren
som har en mørkere overside. Nebbfargen har liten
verdi ved observasjoner på langt hold, men på
2000 meter og med gode observasjonsforhold sees
det lyse noe kraftige nebbet med mørk spiss hos
gulnebbliren og et spinklere mørkt nebb hos
storlire.
Takksigelser
En stor takk til Alf Tore Mjøs, Magnus Unger og
Klaus Malling Olsen for opplysninger om de
norske, svenske og danske funnene.
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Østfold Ringmerkegruppe merket i 2002 totalt 21000 fugler fordelt på 15937 flyvedyktige,
voksne individer og 5063 pulli. Det ble merket fem nye arter for gruppa; gravand, laksand,
krikkand, boltit og vepsevåk slik at gruppen nå har klemt ring på 170 forskjellige fuglearter
siden oppstarten i 1993. Av andre spesielt interessante arter i 2002 bør nevnes thunbergiunderarten av gulerle, som også er ny for gruppa, relativt store tall for fiskeørn, hornugle,
vendehals, låvesvale og jernspurv. Mange interessante gjenfunn har vi også fått som rødstrupe fra Algerie, løvsanger fra Uganda og fuglekonge fra Slovenia.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no / ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 2002
av 33 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller
B-lisens. Gruppa har eksistert i ti år, slik at
totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra
1993-2002. De fleste ringmerkere i fylket er
tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe (ØRG).
Imidlertid fungerer Akerøya Ornitologiske stasjon
som en egen enhet med eget ringmerkeoppgjør
og hvor ikke alle ringmerkerne er tilsluttet ØRG.
Det ringmerkes derfor langt flere fugler i fylket
enn hva denne oversikten viser. Totalt antall
merkete fugler i Østfold økes ytterligere ved at
det årlig forekommer ringmerkinger i fylket av
mer tilfeldige ringmerkere som er innom på ferie
eller som bare merker spesielt utvalgte arter i
forbindelse med ulike prosjekter. Det ble for
eksempel ringmerket vandrefalk i år igjen uten at
dette vises på våre lister. Totaloversikten over
hvilket antall som egentlig får ring i fylket, blir
således vanskelig å finne ut av med enkle midler.
Medlemmer i ØRG
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe per 31.12.2002, 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,
Arnkjell Johansen, 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 ti årene
som er gått, mens andre har merket svært mange.
Som nytt medlem ønsker vi Arnkjell Johansen
fra Vestby velkommen i gruppa. Han er
blikkenslager av yrke og har allerede bidratt med
mye spennende omkring ulike nettingfeller til
bruk ved fuglebrett etter småfugl og langs strender
etter vadere eller større konstruksjoner til fangst
av rovfugl og kråkefugl. For sesongen 2002 var
det 18 ringmerkere av 33 som merket fugl i følge
innsendte lister.
Som tidligere består styret av J. Ingar I. Båtvik
som leder, sekretær og ringdistributør mens Rune
Aae er kasserer og holder styr på hvem som
betaler kontingent og utsendelse av lisensen.
Medlemmene får fortsatt det utstyr de trenger via
Naturbokhandelen på Lista.
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tarsen. Fortsatt er det i de ytre deler
av Østfold hvor det merkes mest,
mens innsatsen på merkefronten
har ligget under vanlig nivå
innover i fylket.
I 2002 fikk vi fem nye
merkearter; gravand, laksand,
krikkand, vepsevåk og boltit
foruten thunbergi-underarten av
gulerle som også er ny for gruppa.
Alle de nye artene ble ringmerket
innenfor fylkesgrensen med
unntak av boltit-pullusen. Av
andre interessante og uvanlige
arter
for oss kan nevnes 4 pulli
Flere steder i fylket ble det observert hekkenede hornugle i 2002.
sivhauk,
2 pulli lerkefalk, 14 pulli
Flere av ungene ble ringmerket. Her har nylig to pulli fra Bjørnsfiskeørn
(vi nær fordoblet
tad i Skjeberg fått ring, 23.5.2002. (Foto: forf.)
totalantallet innen gruppa), 2 pulli
Grei økonomi
dverglo, 1 gluttsnipe, 2 spurveugle,
8
pulli
hornugle
(vi har tidligere bare merket 2
Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for
totalt),
29
pulli
vendehals
(som endelig ha begynt
medlemmer i Østfold Ornitologiske Forening,
å
hekke
i
fylket
igjen),
2
grønnspett,
1 svartspett,
mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 per år.
5
dvergspett,
795
låvesvale
(over
fordobling
av
Kontingenten benyttes hovedsakelig til portotidligere
totaltall
pga.
fangst
med
lyd),
1235
utgifter. Kontingenten fungerer som en slags lokal
lisensavgift. Samtidig har vi vedtatt regler for at jernspurv (nær fordobling av tidligere totaltall pga.
en ikke mottar lisens med mindre kontingenten fangst med lyd), 3 varsler, 22 kaie totalt (nær en
fordobling av tidligere totaltall), 2 furukorsnebb
er betalt.
og 1 dvergspurv. Ellers har vi gode tall for
Ved årsmøtet, avholdt 26.2.2003 på Tomb i
kattugle, gulerle, nøtteskrike, skjære, gulsanger,
Råde, viste regnskapet en beholdning på kr.
munk, stillits, brunsisik og kjernebiter. Fra
4566,63, men hvor enkelte regninger ikke var
kolonien av storskarv ved Fredrikstad ble det i
betalt pga. sen adkomst til kasserer i 2002. I
2002 merket 158 pulli, et stykke under normalår,
realiteten viste regnskapet en nedgang
men kolonien øker stadig i størrelse og omfang.
sammenlignet med 2001 på kr. 182,21. Det ble
Arter vi har merket oppsiktsvekkende lite av
derfor foreslått å øke kontingenten i 2003 til kr.
sammenlignet
med normalår er heipiplerke,
100,- per år som fikk tilslutning. Regnskapet var
tornirisk
og
sivsanger.
Og så finner ikke
revidert og funnet i orden.
skjeggmeisen tilbake til nettmaskene våre.
Sesongen 2002
I året som gikk merket vi mest kjøttmeis (3303),
I 2002 merket vi 21000 fugler fra 116 arter, vårt med grønnfink (3148) og blåmeis (1809) på de
beste år noensinne. Igjen har vi slått fjorårets neste plassene. Generelt merket vi mange småfugl
rekordnotering på 16180 fugler. Innsatsen og i år, men har også bra tall for ugler, kråkefugl,
interessen for ringmerking har økt så kraftig i spetter og rovfugl. En del flere adulte måker enn
fylket at vi nå ringmerker mer enn dobbelt så mye vanlig fikk vi også merket. Vi har bedret oss med
som for få år tilbake. På ti år har vi sammenlagt hensyn til fangst av ender selv om tallene er lave,
gitt 115077 fugler av 170 ulike arter ring rundt men fortsatt er det dårlig med vaderfangst hos oss.
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Pedersen med 312. 578 fugler merkes
da av andre merkere som ikke ble med
på vår lokale ”10 på topp-liste” i 2002.
Gjenfunn
Vi har fått flere interessante gjenfunn i
året som gikk. Det er Peter Ranke som
har fått ansvar for gjenfunnene, og det
er han som har sammenstilt disse
opplysningene. Av særlig spennende
gjenfunn fra 2002 kan nevnes en del
førstefunn fra ulike land. Her bør
nevnes bokfink fra Storbritannia,
fiskemåke fra Nederland, fuglekonge
fra Slovenia, makrellterne, grønnfink,
Tidenes første krikkand for ØRG ble ringmerket i 2002. En
bokfink, heipiplerke og grønnsisik alle
ung hunnfugl satt i et vadernett i Kråkstadfjorden 5.9.2002.
fra Belgia, grønnsisik fra Tyskland,
(Foto: forf.)
hagesanger og løvsanger fra Spania, jernspurv fra
De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor Sverige og Frankrike, kjøttmeis fra Sverige (første
fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket utenlandsfunn!), knoppsvane fra Danmark (første
enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk utenlandsfunn!), løvsanger fra Uganda (første
eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor Afrikafunn!), rødstrupe fra Algerie, Sverige,
det kan drives noe fuglefangst. Det meste av slike Danmark og Belgia, sildemåke fra Sverige (første
ekstra-Østfold-merkinger i 2002 har foregått i utenlandsfunn!), svarttrost fra Sverige og
Akershus og Hedmark, men også noe i Trøndelag Tyskland og ærfugl fra Danmark. Storskarven vår
og på Møre-kysten.
er gjenfunnet i Sverige, Danmark, Frankrike,
Spania og Italia i året som gikk foruten nasjonale
Ulik innsats
gjenfunn.
Innsatsen i Moss har vært særlig stor dette året
slik som fjoråret. Jo og Peter Ranke merket mest
av samtlige med 7686 individer, det meste i
Mossedistriktet. Knut Trondsen klarte i år å slå
Kjell Møklegård med 3883 fugler ringmerket mot
Møklegårds 3627. Knut merker mest i
Sarpsborgområdet, mens Kjell merker ved
Møklegård i Onsøy i tillegg til en del ved hytta i
Tufsingdalen i Hedmark. Vårt nye medlem fra
Vestby, Arnkjell Johansen, merket 1783 fugler og
ble nr. 4 på vår lokale rankingliste med dette. Han
har også bidratt med en del nye feller som har gitt
oss nye opplevelser og arter innen gruppa. Andre
som har satset stort i foregående sesong var Rune
Aae og Mikael Sundstrøm som kom på
henholdsvis 5. og 6. plass med henholdsvis 1323
og 551 fugler merket. På de neste plassene følger Ung gravand fanget i Kråkstadfjorden 5.8.2002.
Lennart Fløseth med 530, Harri Kämäräinen med Det er Konrad Solbakken og Torunn Båtvik som
410, Ole Jørgen Hanssen med 317 og Steinar her slipper den fri. (Foto forf.)
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RINGMERKINGSOVERSIKT 2002, per 1.2.2003
Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa har klemt ring på fra 1993-2001
Fg (full grown) = flyvedyktige, voksne fugler
Pull = ikke flyvedyktige unger
Totalt = totalsummen merket fugl 1993-2002
Utenfor fylket = fugl merket utenfor fylkesgrensene i 2002
* = ny art for ringmerkegruppa
Tidl.
ringm.

Pull
2002

Fg.
2002

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

1

-

-

-

1

-

Havhest Fulmarus glacialis

5

-

-

-

5

-

Art

Havsule Sula bassana
Storskarv Phalacrocorax carbo
Gråhegre Ardea cinerea
Sangsvane Cygnus cygnus
Knoppsvane Cygnus olor
Kanadagås Branta canadensis

Tils.
2002

Totalt

Utenf.
fylket

4

-

-

-

4

-

763

158

-

158

921

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

136

-

28

28

164

1

2

-

-

-

2

-

*Gravand Tadorna tadorna

-

3

3

3

-

*Krikkand Anas crecca

-

1

1

1

-

Kvinand Bucephala clangula

3

*Laksand Mergus merganser

-

2

2

5

-

-

1

1

1

-

Stokkand Anas platyrhynchos

49

-

5

5

54

4

Ærfugl Somateria mollissima

71

-

-

-

71

-

Sivhauk Circus aeruginosus

3

4

-

4

7

-

Hønsehauk Accipiter gentilis

55

7

2

9

64

2

Spurvehauk Accipiter nisus

51

-

7

7

58

-

1

-

1

1

-

Musvåk Buteo buteo

46

6

-

6

52

-

Fiskeørn Pandion haliaetus

18

14

-

14

32

-

Lerkefalk Falco subbuteo

12

2

-

2

14

-

4

-

-

-

4

-

*Vepsevåk Pernis apivorus

Tårnfalk Falco tinnunculus
Dvergfalk Falco columbarius
Storfugl Tetrao urogallus
Orrfugl Lyrurus tetrix

9

-

-

-

9

-

175

-

-

-

175

-

12

-

-

-

12

-

Rapphøne Perdix perdix

4

-

6

6

10

6

Fasan Phasanius colchicus

2

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

-

31

2

-

2

33

2

Vannrikse Rallus aquatica
Tjeld Haematopus ostralegus
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Tidl.
ringm.

Pull
2002

Fg.
2002

Tils.
2002

Totalt

Utenf.
fylket

Dverglo Charadrius dubius

10

2

-

2

12

Sandlo Charadrius hiaticula

12

1

-

1

13

-

1

-

1

1

1

2

-

2

19

-

*Boltit Charadrius morinellus
Vipe Vanellus vanellus

17

-

Myrsnipe Calidiris alpina

3

-

-

-

3

-

Brushane Philomachus pugnax

1

-

-

-

1

-

42

-

8

8

50

-

1

-

-

-

1

-

14

8

-

8

22

-

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Rugde Scolopax rusticola
Storspove Numenius arcuatus

4

-

-

-

4

-

Rødstilk Tringa totanus

2

1

-

1

3

-

Gluttsnipe Tringa nebulosa

3

-

1

1

4

-

Grønnstilk Tringa glareola

1

-

-

-

1

-

25

-

6

6

31

-

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Steinvender Arenaria interpres

5

-

-

-

5

-

Tyvjo Stercorarius parasiticus

6

-

-

-

6

-

786

157

-

157

943

-

Fiskemåke Larus canus

Hettemåke Larus ridibundus

1175

287

11

298

1473

-

Sildemåke Larus fuscus

80

-

-

-

80

-

Gråmåke Larus argentatus

169

17

44

61

230

12

Svartbak Larus marinus

214

8

3

11

225

4

Krykkje Rissa tridactyla
Makrellterne Sterna hirundo
Rødnebbterne Sterna paradisea

47

-

-

-

47

-

1247

94

-

94

1341

-

9

-

-

-

9

-

Dvergterne Sterna albifrons

3

-

-

-

3

-

Lomvi Uria aalge

8

-

1

1

9

-

Teist Cepphus grylle

4

-

-

-

4

-

Alkekonge Alle alle

7

-

1

1

8

-

Skogdue Columba oenas

4

-

-

-

4

-

Ringdue Columba palumbus

22

7

5

12

34

2

Bydue Columba livia

77

-

10

10

87

-

Tyrkerdue Streptopelia decaocto

4

-

-

-

4

-

Gjøk Cuculus canorus

2

-

-

-

2

-

Haukugle Surnia ulula

7

-

-

-

7

-

Spurveugle Glaucidium passerinum
Kattugle Strix aluco
Hornugle Asio otus

11

-

2

2

13

-

607

82

8

90

697

8

2

8

-

8

10

-
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Nattravn Caprimulgus europaeus
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Tidl.
ringm.
51

Pull
2002
-

Fg.
2002
-

Tils.
2002
-

Totalt
51

Utenf.
fylket
-

59

2

-

2

61

2

253

14

7

21

274

15

12

29

1

30

42

7

Grønnspett Picus virdis

8

-

2

2

10

-

Gråspett Picus canus

1

-

-

-

1

-

Tårnseiler Apus apus
Vendehals Jynx torquilla

Svartspett Dryocopus martius

6

-

1

1

7

-

Flaggspett Dendrocopus major

103

-

18

18

121

-

Dvergspett Dendrocopus minor

19

-

5

5

24

-

Tretåspett Picoides tridactylus

4

-

-

-

4

-

Dverglerke Calandrella brachydactyla

1

-

-

-

1

-

Trelerke Lullula arborea

1

-

-

-

1

-

Sanglerke Alauda arvensis

6

-

-

-

6

-

Fjell-lerke Eremophila alpestris

1

-

-

-

1

-

Sandsvale Riparia riparia

36

-

4

4

40

-

Låvesvale Hirundo rustica

791

64

731

795

1586

20

Taksvale Delichon urbica

110

-

10

10

120

-

Trepiplerke Anthus trivialis

740

-

179

179

919

-

Heipiplerke Anthus pratensis

389

6

15

21

410

6

Lapp-piplerke Anthus cervinus

1

-

-

-

1

-

74

-

44

44

118

1

-

1

1

1

-

Vintererle Motacilla cinerea

188

12

3

15

203

-

Linerle Motacilla alba

285

21

44

65

350

10

Sidensvans Bombycilla garrulus

140

-

6

6

146

-

Fossekall Cinclus cinclus

120

5

5

10

130

-

Gulerle Motacilla flava ssp. flava
*Gulerle Motacilla flava ssp. thunbergi

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

472

6

83

89

561

-

Jernspurv Prunella modularis

1576

9

1226

1235

2811

1

Rødstrupe Erithacus rubecula

2408

29

647

676

3084

32

Nattergal Luscinia luscinia

6

-

-

-

6

-

Blåstrupe Luscinia svecica

315

32

13

45

360

33

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus

464

30

25

55

519

-

Buskskvett Saxicola rubetra

216

-

58

58

274

-

29

5

1

6

35

5

Steinskvett Oenanthe oenanthe
Ringtrost Turdus torquatus
Svarttrost Turdus merula
Gråtrost Turdus pilaris

20

-

-

-

20

-

1019

60

159

219

1238

-

435

54

27

81

516

5
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Art
Måltrost Turdus philomelos
Duetrost Turdus viscivorus
Rødvingetrost Turdus iliacus
Skjeggmeis Panurus biarmicus

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002

Tidl.
ringm.

Pull
2002

Fg.
2002

380

49

53

Tils.
2002
102

Totalt

Utenf.
fylket

482

10

6

-

2

2

8

-

693

76

40

116

809

6

18

-

-

-

18

-

Gresshoppesanger Locustella naevia

3

-

-

-

3

-

Elvesanger Locustella fluviatilis

2

-

-

-

2

-

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Busksanger Acrocephalus dumetorum

1

-

-

-

1

-

168

-

6

6

174

-

2

-

1

1

3

-

Myrsanger Acrocephalus palustris

187

-

1

1

188

-

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus

1812

2

385

387

2199

-

39

5

4

9

48

-

1

-

-

-

1

-

238

14

50

64

302

1

Gulsanger Hippolais icterina
Hauksanger Sylvia nisoria
Møller Sylvia curruca
Tornsanger Sylvia communis

356

-

56

56

412

-

Hagesanger Sylvia borin

583

-

165

165

748

-

Munk Sylvia atricapilla

768

4

397

401

1169

-

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix

19

-

2

2

21

-

Gransanger Phylloscopus collybita

388

-

71

71

459

-

Løvsanger Phylloscopus trochilus

8318

28

1227

1255

9573

22

1

-

-

-

1

-

Brunsanger Phylloscopus fuscatus

1

-

-

-

1

-

Fuglekonge Regulus regulus

Lappsanger Phylloscopus borealis

923

-

118

118

1041

-

Gråfluesnapper Muscicapa striata

150

3

8

11

161

4

2788

598

59

657

3445

240

243

-

5

5

248

-

Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Stjertmeis Aegithalos caudatus
Løvmeis Parus palustris

244

-

14

14

258

-

Granmeis Parus montanus

828

-

43

43

871

1

8

-

-

-

8

-

Lappmeis Parus cinctus
Toppmeis Parus cristatus
Svartmeis Parus ater
Blåmeis Parus caeruleus

98

-

3

3

101

-

1096

66

39

105

1201

9

8995

858

951

1809

10804

207

13122

1877

1426

3303

16425

387

601

9

72

81

682

6

Trekryper Certhia familiaris

330

10

23

33

363

1

Tornskate Lanius collurio

101

4

19

23

124

4

Kjøttmeis Parus major
Spettmeis Sitta europaea
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Tidl.
ringm.

Pull
2002

Fg.
2002

Tils.
2002

Totalt

Utenf.
fylket

Varsler Lanius excubitor

10

-

3

3

13

-

Nøtteskrike Garrulus glandarius

50

-

15

15

65

3

Lavskrike Perisoreus infaustus

16

-

-

-

16

-

153

19

55

74

227

46

Skjære Pica pica
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes

6

-

-

-

6

-

Kaie Corvus monedula

28

21

1

22

50

9

Kråke Corvus corone

22

3

-

3

25

-

2

-

-

-

2

-

429

75

17

92

521

7

Ravn Corvus corax
Stær Sturnus vulgaris
Gråspurv Passer domesticus

171

21

22

43

214

19

Pilfink Passer montanus

492

15

225

240

732

17

Bokfink Fringilla coelebs

1636

6

352

358

1994

1

Bjørkefink Fringilla montifringilla

2017

-

378

378

2395

3

11250

33

3115

3148

14398

785

Grønnfink Carduelis chloris
Stillits Carduelis carduelis
Grønnsisik Carduelis spinus

40

-

24

24

64

1

5630

-

1333

1333

6963

43

Tornirisk Carduelis cannabina

97

-

3

3

10-

-

Bergirisk Carduelis flavirostris

13

-

-

-

13

-

5458

-

392

392

5850

5

117

-

62

62

179

-

28

-

3

3

31

-

Konglebit Pinicola enucleator

1

-

-

-

1

-

Grankorsnebb Loxia curvirostra

6

-

-

-

6

-

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus

2

-

2

2

4

-

Båndkorsnebb Loxia leucoptera

1

-

-

-

1

-

Rosenfink Carpodacus erythrinus

63

-

1

1

64

-

Gråsisik Carduelis flammea
Brunsisik Carduelis flammea ssp. cabaret
Polarsisik Carduelis hornemanni

1608

-

174

174

1782

4

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes

Dompap Pyrrhula pyrrhula

45

-

11

11

56

-

Lappspurv Calcarius lapponicus

25

1

-

1

26

1

Gulspurv Emberiza citrinella

2446

12

472

484

2930

31

Hortulan Emberiza hortulana

3

-

-

-

3

-

Dvergspurv Emberiza pusilla
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Totalt (170 arter, 116 arter i 2002)

9

-

1

1

10

-

2243

7

566

573

2816

10

94077

5063

15937

21000

115077

2062

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.
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Vårrastende sangsvaner i Indre Østfold – viktige
lokaliteter, regulerende faktorer og habitatbruk
BJØRN HARALD LARSEN

Larsen. B.H. 2003. Vårrastende sangsvaner i Indre Østfold – viktige lokaliteter, regulerende
faktorer og habitatbruk. Natur i Østfold 22(1-2): 47-58.
I perioden 1995-2003 har vårrastende sangsvaner på de viktigste trekklokalitetene i Indre
Østfold blitt registrert. Dette har blitt gjort som et ledd i en overvåkning av overvintrende
sangsvaner i Sørøst-Norge. Data fra tilbake på 1970-tallet og framover viser at det skjedde en
markant økning i antall svaner på rasteplassene i Indre Østfold omkring 1990. Etter det har
antallet variert betydelig fra år til år, med høye antall etter milde vintrer (særlig ettervintrer)
og tilsvarende lave antall ved sein isgang på de beste rasteplassene.
De viktigste rasteplassene under vårtrekket i Indre Østfold er Hæravassdraget (spesielt Kallaksjøen) i Trøgstad og Gjølsjøen i Marker. Andre viktige områder er Bjørnerødvann, Mosseros
i Vannsjø og Sæbyvann i Våler og Rakkestadvassdraget i Rakkestad kommune. Sangsvanenes habitatbruk under vårtrekket har endret seg betydelig de siste 10-20 årene. Fra 1970- og
1980-tallet er det ikke rapportert om sangsvaner som beiter på dyrket mark i Indre Østfold,
mens over halvparten av fuglene har beitet på dyrket mark enkelte år i perioden 1995-2003.
Bjørn Harald Larsen, Ringveien 6a, 2830 Raufoss, tlf. 61 19 35 59, e-post:
larsen@miljofaglig-utredning.no

Innledning
Den nordvesteuropeiske hekkebestanden av
sangsvane Cygnus cygnus har sine viktigste
vinterområder i Danmark, Sverige, Norge,
Tyskland, Polen og Nederland (Laubek m.fl.
1999). Denne populasjonen hekker i Skandinavia,
vestlige deler av Russland og i de baltiske landene.
Islandske sangsvaner overvintrer på de britiske
øyer og blander seg bare i liten grad med den
nordvesteuropeiske bestanden i Nederland og
Belgia (Gardarsson & Skarphedinsson 1984).
Ytterligere to populasjoner av sangsvaner er skilt
ut - de sentralsibirske og østsibirske
populasjonene, med vinterområder lenger øst
(Cramp & Simmons 1977, Rees m.fl. 1997).
Hekkebestanden i Nordvest-Europa har ikke
bare økt i antall, men også utvidet sitt
hekkeområde de siste 30-40 årene. Økningen i
hekkebestanden er rapportert både fra Finland
(Ohtonen 1992) og Sverige (Persson m.fl. 1994,
Nilsson 1997), men har sannsynligvis også vært
tilsvarende i hele populasjonens hekkeområde.

Både i de baltiske landene, i Polen og i Tyskland
har sangsvane etablert seg som hekkefugl i løpet
av denne perioden (Laubek m.fl. 1999).
Hekkebestanden i Norge har også vært i positiv
utvikling i samme periode, samtidig som arten
har utvidet sitt hekkeområde mot sør. De første
hekkingene i Østfold ble rapportert ved Halden i
1988 (Frantzen 1994). De siste årene har
sangsvane også blitt funnet hekkende i Buskerud
(Stueflotten m.fl. 2001) og i Oppland (Larsen &
Høitomt 2001).
Som en følge av dette har også vinterbestanden
av sangsvane i Skandinavia og på kontinentet i
nordvestre deler av Europa økt betydelig de siste
30-40 årene. Tellinger i vinterkvarterene har vist
en økning fra om lag 14 000 individer på slutten
av 1970-tallet, til ca. 25 000 på midten av 1980tallet (Rüger m.fl. 1986), i størrelsesorden 35 00040 000 fugler omkring 1990 (Laubek 1995) og
nær 60 000 individer i 1995 (Laubek m.fl.1999).
I Norge har vinterbestanden av sangsvane vist en
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lignende utvikling som i resten av den
nordvesteuropeiske populasjonens vinterområder.
Fra Hjalmar Munthe-Kaas Lunds tellinger i 1961
til den internasjonale tellingen i januar 1995 har
antallet som benytter norske områder midtvinters
økt fra i overkant 2500 (Lund 1963) til nærmere
8000 fugler (Reitan & Follestad 1999). I januar
2000 ble det igjen foretatt en telling av den
nordvesteuropeiske vinterbestanden, men
resultatene av denne er ennå ikke publisert.
Siden 1995 har forfatteren utført registreringer
av vårrastende sangsvaner i Indre Østfold, som
regnes som artens viktigste rasteområde under
vårtrekket i Norge (Larsen u.a.). Fuglene samles
her i flere mindre vann og vassdrag i perioden
februar til april, og på de beste lokalitetene opptrer
flokker på 200-800 fugler. Avlesninger av
halsringer for å se om de samme fuglene kommer
tilbake til de samme rasteområdene fra år til år,
samt registreringer av habitatbruk har stått entralt
i prosjektet. Materialet har blitt supplert med
tellinger som har blitt utført av lokale ornitologer
i samme perioden og tilbake til 1970-tallet. I 2003
ble det bevilget viltfondsmidler fra fylkesmannen
i Østfold til bearbeiding av disse dataene for
presentasjon i Natur i Østfold.
Registreringer
I prosjektregi har det blitt utført tellinger i de fleste
viktige rasteområder hver vår i perioden 19952003, med unntak av i 2002. I 1998 og 1999 ble
det utført to tellinger i løpet av vårrasteperioden.
Tellingene har blitt utført i slutten av mars og/
eller begynnelsen av april – tilpasset etter tidlig/
sein vår. Registreringene i Østfold har blitt
koordinert med tellinger i andre viktige
sangsvaneområder i Akershus og Hedmark, og
valg av dato for opptelling (som har skjedd på
samme dato av en observatør) har skjedd ut fra
en vurdering av når det oppholder seg mest
sangsvaner i dette området som helhet. I noen
tilfeller har derfor tellingene blitt utført etter at
trekk har kuliminert i Indre Østfold.
I tillegg til egne registreringer har jeg fått
tilgang på upublisert materiale fra Per Tangen
(1996-2001) og Steinar Pedersen (1993-1996),
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samt materiale fra Rakkestad i perioden 19831993, samlet av Bjørn Petter Løfall. I tillegg har
Roar Frølandshagen skaffet tilveie LRSKmateriale fra 1966 til 1995. Registreringer som
har blitt lagt ut på Internett (fugler.net og ofugl)
har også i noen grad blitt benyttet i bearbeidingen
av data.
I praksis er E6 gjennom Østfold benyttet som
en avgrensning av undersøkelsesområdet mot sør.
Hæravassdraget i Trøgstad og Gjølsjøen og
Rødnessjøen i Marker har blitt undersøkt hver vår,
mens Ertevannet og Søndre og Nordre Blytjern i
Rakkestad ble inkludert fra og med 1996,
Bjørnerødvann og Sæbyvann i Våler fra 1998 og
Mosseros i Vannsjø i samme kommune fra 2000.
For øvrig har andre lokaliteter med sangsvaner
som har blitt oppdaget underveis i tellingene blitt
dekt mer uregelmessig, bl.a. Guthus ved
Bjørnerødvann (Våler) og Lysakermoa
(Eidsberg). Materialet fra LRSK og lokale
ornitologer stammer hovedsakelig fra det samme
området, med vekt på Hæravassdraget og
Gjølsjøen.
Under tellingene i prosjektregi har det blitt skilt
mellom voksne (3k+) og ungfugler (2k), samt at
kullstørrelse har blitt registrert. Det har blitt lett
spesielt etter halsmerkede individer, og
halsringene har blitt avlest med teleskop.
Halsmerking av sangsvaner i Nordvest-Europa
koordineres av Bjarke Laubek ved Danmarks
Miljøundersøgelser på Kalø. Fuglene merkes både
i nordskandinaviske hekkeområder (xSxx og
xUxx-seriene, samt gule fotringer med Hxx),
danske vinterkvarter (xPxx-serien) og i hollandske
og tyske overvintringsområder (xRxx-serien). S,
U og P-seriene er blå, mens R-serien er gul.
Formålet med halsmerkingen er å kartlegge
sammenhengen mellom de sørvestskandinaviske
overvintringsområdene
og
de
nordøstskandinaviske hekkeområdene (B. Laubek
i brev).
Habitatbruk har blitt registrert under tellingene.
I tillegg til å skille mellom fugler som beiter på
åkerland og i vannmiljøer, har også type åkermark
blitt registrert.
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Vårrastende sangsvaner i Indre Østfold

Figur 1. Indre Østfold med de viktigste lokalitetene for vårrastende sangsvaner avmerket.
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Sangsvane Foto: Jørn Bøhmer Olsen
Kraftig økning i bestanden fram til midten
av 1990-tallet
Antall rastende sangsvaner i vassdragene i Indre
Østfold er først og fremst avhengig av
isforholdene på de viktigste lokalitetene. Etter en
hard vinter med massiv islegging tar det lenger
tid før det blir isfrie områder utover våren, og
dersom våren i tillegg er kald blir antall rastende
svaner lavt. Fuglene ankommer allerede fra
midten av februar og bl.a. i Gjølsjøen kan det være
en topp i antall sangsvaner alt i begynnelsen av
mars dersom isforholdene er gunstige. Med islagte
vassdrag derimot passerer en stor del av bestanden
forbi uten å raste. Vanligvis ser det ut til at antallet
når et maksimum for regionen sett under ett i
slutten av mars eller omkring månedskiftet mars/
april. Ved sein vår kan trekktoppen forskyves ei
uke eller to framover.
Innenfor perioden 1991-2003 har antallet under
vårtrekket vist store svingninger (Figur 2), og dette
har nær sammenheng med issituasjonen i mars/

april på de viktigste rasteplassene. Data fra lenger
tilbake enn 1991 er mer sparsomme, men de som
foreligger tyder på at en kraftig økning i antall
rastende sangsvaner i Indre Østfold inntraff på
slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990tallet. Fra Hæravassdraget er det samlet
observasjonsmateriale fra perioden 1970-1975 og
1976-1986 (Haga 1986). Fra den første perioden
nevner Haga at sangsvane hadde fast tilhold i
Kallaksjøen våren 1974 og 1975 med 18 individer
29.03.1974 som største observasjon. I omtalen av
perioden 1976 til 1986 kommenterer Haga at arten
”har
økt
de
senere
år.”
Men
maksimumsobservasjonene i perioden er ikke mer
imponerende enn 80 fugler i Kallaksjøen
12.04.1982 og 130 fugler i Hærsetersjøen
21.04.1983. I 1986 var største observasjon 68
individer 06.04.1986. Fra perioden 1987-1990
mangler jeg data, men våren 1991 var antallet i
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Figur 2. Antall vårrastende sangsvaner i Indre Østfold i perioden 1991-2003. Antallet er basert på
tellinger i prosjektregi i perioden 1995-2003, supplert med data fra LRSK-Østfold og lokale fuglefolk.
Hæravassdraget betydelig større; det ble da
registrert 226 individer i Kallaksjøen 23.03. (Viker
1992) og 476 individer i hele vassdraget 01.04.
(data fra LRSK).
Den kraftige veksten fram til midten av 1990-tallet
hadde trolig sammenheng med to forhold:
- En periode med spesielt milde vintrer fra 1988/
89 til 1992/93 da rasteplassene i Indre Østfold
ble spesielt tidlig isfrie.
- Den generelle økningen i den vest-palearktiske
bestanden i denne perioden (jf. Laubek m.fl.
1999) – som trolig også hadde sammenheng
med det milde vinterklimaet i perioden ved at
fuglene hadde gunstige vilkår i vinterkvarterene
og ankom hekkeplassene i god kondisjon.
I perioden etter 1995 har antallet variert betydelig
fra år til år, med bunner etter harde vintrer som
1995/96, 1996/97 og 2000/01 – da isen lå svært

lenge på de beste vårrasteplassene i Indre Østfold.
Tilsvarende har de beste sesongene vært etter
forholdsvis milde vintrer, og særlig da milde
ettervinter – slik som i 1995 og 2000.
Etter en mild vinter og tidlig vår kan antall
vårrastende sangsvaner komme over 1000
individer i våtmarksområdene i Indre Østfold
samlet. I år med sein isløsning etter harde vintrer
kan antall reduseres helt ned til omkring 200
fugler. Slike år foregår trekket seint og flesteparten
av fuglene trekker forbi vårrasteplassene eller
oppholder seg på plassene bare for en kortere
periode.
Som nevnt har tellingene i Indre Østfold blitt
koordinert med registreringer på alle de viktigste
vårrasteplassene for sangsvane i Sørøst-Norge i
perioden 1995-2003. Utenom Indre Østfold er det
Nordre Øyeren og Hølandsvassdraget i Akershus,
Storsjøen i Sør-Hedmark og Nordre Tyrifjorden i
Buskerud som er de viktigste rasteområdene for
sangsvane under vårtrekket (Larsen u.a.). Andelen
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Figur 3. Prosentvis fordeling av sangsvane på delområder under en telling i sørøst-Norge 26.03.1995
(n=2162).
som ligger i vassdragene i Indre Østfold i forhold
til øvrige lokaliteter i landsdelen varierer mye
mellom årene – også det avhengig av isforholdene.
I år med sein isløsning i Hæravassdraget og
Gjølsjøen ligger en stor del av bestanden i Nordre
Øyeren, mens andelen som ligger i vassdragene i
Indre Østfold kan komme over 50 % etter milde
vintrer. Figur 3 viser fordelingen av fugler mellom
de viktigste områdene under en telling 26. mars
1995 (denne tellingen ble ikke Hølandsvassdraget
undersøkt).
Flere og flere svaner beiter på åkerland
Den internasjonale sangsvanetellingen i januar
1995 viste at sangsvaner i Norge har et helt annet
habitatvalg enn lenger sør og vest i
overvintringsområdet. Hos oss beitet sangsvanene
nesten utelukkende i akvatiske miljøer, mens de
på kontinentet (særlig i Danmark, Nederland og
Belgia) benyttet dyrket mark i stor utstrekning.
Også i Polen, i de baltiske landene, i Finland og i
Sverige nord for Skåne beitet en klar majoritet av
sangsvanene i vannmiljøer (Laubek m.fl. 1999).

Fra Norge har åkerbeiting tidligere vært kjent i
lang tid fra blant annet Jæren, Ørlandet og Lofoten
(Larsen u.a.), mens sangsvanene i Sørøst-Norge i
all hovedsak har holdt seg til vannmiljøene.
Resultater fra overvåkningen i Sørøst-Norge viser
imidlertid at svanens habitatbruk varierer noe
gjennom vinterhalvåret, og at matvanene til
svanene har endret seg vesentlig i løpet av de siste
10 årene (egne upubliserte data).
I Indre Østfold beiter en større og større andel
av sangsvanene på stubbåkrer eller høstsådde
åkrer med hvete eller rug under vårtrekket, men
fortsatt varierer beitemønsteret betydelig fra år til
år (Figur 4). Selv en vår med tidlig snøbare jorder
kan hele bestanden beite i vannmiljøer i perioder
– slik som i 1997 (telling 03.04.), 1998 (tellinger
27.03. og 07.04.) og 2000 (telling 08.04.). Trolig
er det kvaliteten på beitet i vannmiljøene som i
stor grad bestemmer beitemønsteret til svanene.
De foretrekker å beite i innsjøene når det er godt
med vannplanter, men tyr til åkerbeiting i år med
dårlig kvalitet/mengde av vannplanter.
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Figur 4. Fordelingen mellom sangsvaner som beiter i vannmiljøer og på dyrket mark under vårtrekket i Indre Østfold i perioden 1995-2003. Resultater bare fra tellinger i prosjektregi.

Prosjekttellingene gir bare et øyeblikksbilde av
situasjonen på telletidspunktet og gir slik sett ikke
noen utfyllende informasjon om svanenes
beitemønster i området. Per Tangen, som har fulgt
godt med særlig i Hæravassdraget de seinere årene
(fra 1996/1997) anslår at ”Grovt sett beiter kanskje
opp mot 80 % av de fuglene jeg har registrert
gjennom de siste åra på jorder, da vanligvis
stubbåker om høsten, og på spirende kornåkrer
eller også gjenstående stubbåker om våren.
Generelt sett synes jeg de ser ut til å foretrekke
slått åkermark, ikke enger eller spirende åkrer
(verken høst eller vår)” (Per Tangen i mail
07.11.2001). Under mine tellinger har fordelingen
mellom stubbåker, høstsådd hvete/rug og
kultureng vært 61,3 %, 38,1 % og 0,6 % (n=1094).
Imidlertid har jeg bare èn observasjon av fugler
som har beitet på høstsådd hvete/rug – nemlig en
flokk på 417 fugler (samt en ung dvergsvane) på
jordene inntil Skottasjøen 25.03.1995, så denne
andelen er sannsynligvis langt høyere i mitt
materiale enn det som er reelt.

Data fra LRSK fra før 1995 har ingen
opplysninger om åkerbeiting, derimot en rekke
observasjoner av store ansamlinger i bl.a.
Kallaksjøen, Gjølsjøen og Søndre Blytjern. Trolig
skjedde det en markert endring i svanenes
beitemønster omkring 1995, med overgang til
åkerbeiting når forholdene lå til rette for det – men
sparsomme opplysninger fra tida før 1995 gjør
dette litt usikkert.
I Danmark og Nederland skjedde overgangen
fra beiting i akvatiske miljøer til dyrket mark i
løpet av 1980-tallet. Årsaken antas å være en
kombinasjon av overgjødsling av innsjøer og en
omlegging i jordbruket – med en målsetning om
at 65 % av jordbruksområdene skulle ha
vintergrønne vekster fra vinteren 1991/92 (Laubek
1995). Det er rimelig å anta at deler av
sangsvanepopulasjonen utviklet en forkjærlighet
for å beite på åkrer i denne perioden, mens andre
deler ikke gjorde det. Norske innsjøer er ikke i
samme grad rammet av overgjødsling som danske
vannmiljøer – noe som gjør at både kvantitet og
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kvalitet på vannplantene er bedre hos oss, og dette
har trolig også vært med å forlenge svanenes
preferanse for vannmiljøer i Sørøst-Norge.
Foreløpig ser det ikke ut til at sangsvaner som
beiter på dyrket mark representerer noe
forvaltningsproblem i Sørøst-Norge, slik det har
blitt i Danmark (Laubek 1995). Den viktigste
årsaken til dette er trolig det faktum at
sangsvanene hos oss foretrekker å beite på
stubbåker, der beitingen blir uten betydning for
avlingen fra arealet påfølgende sommer. I
Danmark beiter sangsvanene i stor utstrekning på
høstsådd hvete (over 50 % samlet for vintrene
1991/92 og 1992/93) og eng, foruten en del på
raps og sukkerroer (Laubek 1995). Erfaringer fra
høstsådde åkrer rundt Kallaksjøen og Skottasjøen
viser at avlingene her faktisk lå over middels på
arealer med intensiv svanebeiting våren 1995
(opplysninger fra landbrukskontoret i Trøgstad
kommune). Dette er noe overraskende på
bakgrunn av de store konfliktene som er rapportert
fra Danmark.
Hæravassdraget og Gjølsjøen de viktigste
lokalitetene
Tellingene utført i regi av dette prosjektet har blitt
forsøkt lagt til trekktoppen i Sørøst-Norge som
helhet. Dette gjør at forskjeller gjennom våren i
liten grad fanges opp av tellingene i prosjektregi.
Men sammen med data fra lokale ornitologer og
LRSK, samt de to årene med to tellinger i løpet
av våren (1998 og 1999) og intervjuer av
fastboende ved Kallaksjøen, Hærsetersjøen,
Gjølsjøen og Blytjerna, er det mulig å få et bilde
av hvilke lokaliteter som er de viktigste og til
hvilke tidsrom i løpet av vårsesongen.
Fylkets ubestridte sangsvanelokalitet er
Kallaksjøen i Hæravassdraget. På denne klassiske
vannfugllokaliteten i Trøgstad kommune har det
på det meste blitt registrert ca. 800 sangsvaner;
den 09.04.1995 (Frølandshagen 1997). De som
har vært ved Kallaksjøen vet at da er det ikke plass
til stort flere svaner i denne vesle sjøen.
Variasjonene er store så det er vanskelig å anslå
et ”normalantall” for vårmaksimum i Kallaksjøen,
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men vanligvis ligger det mellom 300 og 500 fugler
her på det meste – og da som regel innenfor
perioden 20.03.-15.04. I Norge er det bare
Leksdalsvannet i Nord-Trøndelag (Georg
Bangjord i brev) og Nordre Øyeren som kan vise
til lignende antall under vårtrekket – lokaliteter
som er flere titalls ganger større i areal enn
Kallaksjøen.
Som rasteområde for sangsvane er det riktig å
se hele øvre del av Hæravassdraget i sammenheng
– dvs. Skottasjøen, Hærsetersjøen og Kallaksjøen
med elvestrenger i mellom og omkringliggende
dyrket mark. Enkelte år eller i perioder kan det
ligge store konsentrasjoner med sangsvaner også
i de to andre sjøene, men det er sjelden de beiter
her over lengre tid slik de gjør i Kallaksjøen.
Svanene benytter de fleste større jorder rundt
sjøene i varierende grad, sannsynligvis i størst
grad bestemt av kvaliteten på beitet i Kallaksjøen.
De siste årene har de største flokkene blitt sett på
de flate jordene mellom Hærsetersjøen og
Kallaksjøen, samt på jordene nord for veien langs
nordsida av Kallaksjøen. I dette område som
helhet har det blitt registrert opptil 909 sangsvaner
under vårtrekket (28.03.1992; data fra LRSK).
Gjølsjøen i Marker kommune er neste lokalitet
på lista over de viktigste vårrasteplassene i Indre
Østfold. I løpet av mars kan antallet her komme
opp 300-400 individer i en god sesong (351 ind.
25.03.1995). Samtaler med fastboende ved sjøen
tyder på at trekktoppen ofte inntreffer en til to
uker tidligere i Gjølsjøen enn i Hæravassdraget.
Når jeg har kommet for å telle opp svaner i slutten
av mars har jeg ofte fått høre at det var langt mer
svaner for en eller to eller tre uker siden. Svanene
benytter mer eller indre alle deler av sjøen, men
de største konsentrasjonene er gjerne utenfor
Søby. Fuglene beiter her i liten grad av dyrket
mark, men enkelte år har det gått svaner sammen
med kanadagjess og grågjess på vestsida av sjøen
nord for Holtsrud og på østsida sør for Lømbu. I
nær tilknytning til Gjølsjøen er det også
sangsvaner som beiter under vårtrekket langs
østsida av Rødenessjøen rett nord for Ørje, men
her er det sjelden samlet mer enn noen få titalls
fugler.
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Utenom disse to områdene som skiller seg klart
ut i denne sammenhengen, er det to andre litt
mindre viktige områder sangsvanene benytter
under vårtrekket i Indre Østfold. Dette gjelder
vannsystemene i og nord for Vannsjø i Våler
kommune, med Bjørnerødvann og Mosseros i
Vannsjø som de beste lokalitetene, og
Rakkestadvassdraget i Rakkestad kommune, der
Ertevannet og Blytjerna er de beste lokalitetene.
Under mine tellinger har jeg registrert
sangsvaner i Mosseros bare ett år; 123 individer
08.04.2000 – men jeg har undersøkt lokaliteten
bare tre år. Trolig har denne lokaliteten mange
sangsvaner i år med ekstremt tidlig isløsning, som
i 2000. Bjørnerødvann er mer stabil som
rasteplass, selv om antallet også her har variert
mye; fra 10-20 fugler og opp til 122 fugler
(02.04.2003). I 2000 ble det bare registrert 19
sangsvaner her – samtidig som det lå 123 svaner
i Mosseros. Trolig alternerer fuglene mellom disse
to nærliggende lokalitetene avhengig av
issituasjon og mattilgang. Sæbyvann kan enkelte
år ha større flokker med sangsvaner (slik som i
1998 da det ble telt 41 individer 07.04.), men som
regel er det lite svaner her på våren. På det vesle
Tjernsrødvann mellom Bjørnerødvann og
Sæbyvann er det også registrert småflokker år om
annet. Våren 1999 lå det i underkant av 50
sangsvaner på et oversvømt jorde ved Guthus ca.
1 km vest for sørenden av Bjørnerødvann, men
utenom dette er det bare i ubetydelig grad
registrert jordebeiting i dette området.
I Rakkestadvassdraget kan svanene fordele seg
på mange mindre lokaliteter, der issituasjon, flom
mv. kan påvirke den interne fordelingen mye fra
år til år. De viktigste lokalitetene er Ertevannet,
Blytjerna, Rakkestadelva mellom Delitjern og
Herre-Fosser og Skjølja. Ved sein isløsning i elver
og tjern har dette området liten betydning for
rastende sangsvaner, men med tidlig isgang kan
det samles betydelige konsentrasjoner på små
lokaliteter. På Søndre Blytjern ble det telt 140
individer i midten av april 1992 (Viker 1995). De
største observasjonene jeg har fra området er 78
fugler i Ertevannet 27.03.1998 og 76 fugler som

Sangsvaner Foto: Jørn Bøhmer Olsen
beitet på jorder ved Nordby vest for Skiselva
04.04.2001. Suther (1996) nevner opptil 80
sangsvaner (04.04.1994) fra Rakkestadelva
mellom Delitjern og Herre-Fosser, mens det på
Skjølja i øvre del av vassdraget er registrert opptil
51 ind. (05.04.1993; Løfall & Suther 1995). Disse
områdene har jeg ikke undersøkt, men det er
tydelig at det kan samles en del sangsvaner her i
flomperioder. Utenom observasjonen fra Nordby
langs Skiselva er det registrert en del flokker som
beiter på jorder i dette området (Løfall & Suther
1995). De gunstigste beiteområdene innenfor
vassdraget synes å være vest for øya nord i
Ertevannet og nordenden av Søndre Blytjern.
Bortsett fra disse fire hovedområdene blir det
observert sangsvaner mer eller mindre tilfeldig i
sørenden av Øyeren, langs Rødenessjøen og i
Øymarksjøen (i svært liten grad). I år med sein
isløsning på småvannene kan det samle seg ganske
store mengder sangsvaner på gunstige lokaliteter
i Glomma, slik som på Lysakermoa i Eidsberg og
på Røsægmoa og Brekkemoa i Rakkestad (Løfall
& Suther 1995).
Tro mot sine rasteområder?
Med tillatelse fra Bjarke Laubek i Danmarks
Miljøundersøgelser gjengis her data på
halsmerkede sangsvaner som har blitt observert i
Indre Østfold under vårtrekket. Materialet er
forholdsvis sparsomt, da lokale ornitologer i liten
utstrekning har lest av halsringer – i hvert fall ikke
før de siste årene, og det er begrenset hvor mye
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Tabell 1. Observasjoner av halsmerkede sangsvaner under vårtrekket i Indre Østfold. Data fra andre
deler av Sørøst-Norge er tatt med dersom fuglen i tillegg er observert i Indre Østfold.

Merket på hekkeplass i Nord-Skandinavia (blå halsringer; xSxx og xUxx)
Individ Lokalitet
Dato
Observatør
2S07
Hærset, Trøgstad ØF
04.04.2001
Bjørn Harald Larsen
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
31.10.2002
Per Tangen
2S39
Skottasjøen, Trøgstad ØF
03.04.1997
Bjørn Harald Larsen
2S43
Skottasjøen, Trøgstad ØF
03.04.1997
Bjørn Harald Larsen
2S84
Storelva, Ringerike BU
12.01.1999
Kendt Myrmo
Mosseros, Våler ØF
08.04.2000
Bjørn Harald Larsen
3U09
Årnesbukta, Sauherad TE
27.10.1997
BAM
Nomevannet, Nome TE
16.11.1997
BAM
Rødenessjøen, Marker ØF
13.02.2002
Per Tangen
3U14
Ertevannet, Rakkestad ØF
27.03.1998
Bjørn Harald Larsen
3U38
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
27.03.1998
Bjørn Harald Larsen
Lerskallen, Tyrifjorden, Modum BU 13.01.2004
Bjørn Harald Larsen
3U50
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
27.03.2002
Per Tangen
Merket i danske vinterkvarter (blå halsringer; xPxx)
Individ Lokalitet
Dato
8P36
Nordre Blytjern, Rakkestad ØF
31.03.1997
Gjølsjøen, Marker ØF
27.03.1998
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
07.04.1998
8P60
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
07.04.1998
8P62
Rakkestadelva, Rakkestad ØF
01.04.1997
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
08.04.2000
Hærsetersjøen, Trøgstad ØF
26.03.2002
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
02.04.2003

Observatør
Per-Otto Suther
Bjørn Harald Larsen
Bjørn Harald Larsen
Bjørn Harald Larsen
ZMS
Bjørn Harald Larsen
Bjørn Harald Larsen
Bjørn Harald Larsen

Merket i hollandske og tyske vinterkvarter (gule halsringer, xRxx)
Individ Lokalitet
Dato
Observatør
0R12
Søndre Blytjern, Rakkestad ØF
03.04.1997
Bjørn Harald Larsen
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
06.-08.04.1999 Per Tangen
Bjørn Harald Larsen
Kallaksjøen, Trøgstad ØF
08.04.2000
Bjørn Harald Larsen
2R02
Hærseterøya, Trøgstad ØF
10.03.2002
Per Tangen
2R03
Nordre Øyeren, Rælingen AK
21.11.1999
Bjørn Harald Larsen
Hærseterøya, Trøgstad ØF
15.02.2002
Per Tangen
Hemnessjøen, Aurskog-Høland AK 07.04.2002
Eirik Grønningsæter
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man kan trekke ut av det. Totalt har 14
halsmerkede sangsvaner blitt observert i Indre
Østfold. Av disse er 4 individ har blitt observert
flere år, mens en fugl har blitt observert på flere
lokaliteter i Indre Østfold samme vår (Tabell 1).
Et par gjengangere (8P62 og 0R12) har blitt
observert henholdsvis fire og tre vårer på
rasteplasser i Indre Østfold og gir næring til en
påstand om at de samme fuglene i stor utstrekning
benytter de samme områdene fra år til år. Dataene
fra dette skandinaviske samarbeidsprosjektet har
ennå ikke blitt bearbeidet samlet, men når det blir
gjort vil man vite mer om slike forhold. En fugl
(8P36) ble observert med 11 dagers mellomrom i
Gjølsjøen (27.03.1998) og Kallaksjøen
(07.04.1998) – den eneste internbevegelsen
innenfor undersøkelsesområdet som er registrert
i løpet av våren. 2R03 ble imidlertid først sett ved
Hærseterøya, Trøgstad 15.02.2002 og så i den
nærliggende Hemnessjøen i Aurskog-Høland,
Akershus 07.04. samme vår. Dette gir en pekepinn
om hvor lenge fuglene kan oppholde seg på
rasteplassene under vårtrekket.
Med litt større innsats av lokale ornitologer for
å lese av halsringer vil mer kunnskap om svanenes
stedstrohet til rasteplassene og om bevegelser
mellom de viktigste rasteplassene i regionen
kunne framskaffes. Min erfaring er at det i
gjennomsnitt finnes en sangsvane med halsring
pr. 250-300 individer, slik at det hver vår befinner
seg 3-5 halsmerkede sangsvaner i Indre Østfold
– i løpet av hele rasteperioden trolig flere enn det
også.
Forvaltning av viktige rasteplasser
Mange av de viktigste rasteplasser for sangsvane
i Indre Østfold er naturreservater. Dette gjelder
Gjølsjøen og de tre vannene øverst i
Hæravassdraget (Skottasjøen, Hærsetersjøen og
Kallaksjøen). Disse områdene er på denne måten
sikret mot inngrep og tiltak som kan virke negativt
på deres funksjon som rasteplasser. De er
imidlertid ikke sikret mot ytterligere forurensning
og gjødsling, som har vært og trolig fortsatt er et
problem i disse vannene. Det er svært viktig at
det fortsatt arbeides med å redusere avrenning av

Vårrastende sangsvaner i Indre Østfold

næringsstoffer fra tilgrensende landbruksområder
rundt disse viktige sangsvanelokalitetene. Som
tidligere nevnt har det i Danmark vist seg at
overgjødsling av innsjøer har ført til redusert
mengde med vannplanter og dermed mindre
beitende sangsvaner i vannmiljøene (Laubek
1995).
De andre viktige rasteplassene for sangsvane
har ingen sikring gjennom naturvernloven, og
forvaltningen av disse vannene og vassdragene
tilligger de enkelte kommunene. For å sikre at også
disse lokalitetene skal fungere som rasteområder
for sangsvane er det noen generelle råd og
retningslinjer som bør bli fulgt:
• Ikke tillate inngrep i strandsonen, slik som
utfylling av åkerstein, opparbeiding av stier
eller gangveier, oppføring av brygger mv.
• Være restriktiv med hyttebygging inntil de
beste rasteområdene (aktuelt for eksempel
langs Ertevannet).
• Generelt bør tiltak som vil øke ferdselen i
områdene i den mest sårbare perioden unngås, for sangsvanene vil det si fra midten av
mars til slutten av april.
For øvrig vil det også for de omtalte ikke vernede
områder selvsagt gjelde at avrenning av
næringsstoffer fra landbruksområdene bør
reduseres.
Takk
En stor takk til de har stilt sitt materiale på
sangsvane til disposisjon for dette arbeidet;
spesielt Per Tangen, Steinar Pedersen og Bjørn
Petter Løfall. Takk også til Roar Frølandshagen
for framskaffing av materiale fra LRSK og til Ola
M. Wergeland Krog for å ha skaffet til veie digitalt
kart over Østfold til bruk i artikkelen.
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I nasjonal målestokk har Østfold lite myr, idet 4 % av fylkets areal er dekket av myr. Arealet
av denne naturtypen er betydelig redusert i de lavereliggende deler, hovedsakelig som følge
av oppdyrking og skoggrøfting.
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy, e-post: geir.hardeng@fm-os.stat.no

Myr er et økologisk grenseland, både våtmark og
landjord. Opphold på større myrer i
høyereliggende strøk i Sørøst-Norge gir
assosiasjoner til fjellet. Som over fjellskogen kan
en her høre heipiplerkas sangflukt, tranens
trompetstøt, grønnstilkens jodlende fluktspill og
enkeltbekkasinens forunderlige mekring høyt der
oppe. Også heiloens sørgmodige fløyting og
såerlas varsling kan minne om fjellet. Er en heldig
flyr kanskje en gakkende smålom over og lander i
et myrtjern der den ruger. Og myggen biter villig!
Større åpne myrer med dvergbjørk, lyng, og tuer
har likhetstrekk med fjellet, og telen kan smelte
sent ut av myrtorva. Flere og flere av
lavlandsmyrene har blitt grøftet eller torvtatt, så
kanskje er det en undertone i heiloens sørgmodige
fløyting. Muligens aner den fare.
Myrdannelse
Vann er en forutsetning for myrplanter, ikke minst
for torvmoser Sphagnum spp., selve byggestenene
i myrtorva. I Østfold er om lag 2/3 av myrarealet
såkalt snaumyr eller åpen myr uten skog, og 1/3
er tresatt myr og myrskog. Vannet fyller de små
luftfylte hulrommene mellom jordpartikler og
røtter, og hindrer luftens oksygen i å trenge inn.
Nedbrytning av dødt plantemateriale går
langsommere uten rikelig oksygentilgang.
Oppsamling (akkumulasjon) av myrtorv oppstår
når planteproduksjonen er større enn
nedbrytningen, som går saktere ved lavere
temperatur. Høyt vannoverskudd (årsnedbør
minus ”fordamping”) og moderat lav temperatur

fremmer forsumping og dermed myrdannelse.
Nedbøren øker og temperaturen avtar med
stigende terrenghøyde. Nedbøren i Østfold øker
med ca 70 mm pr. år og temperaturen avtar med
½ grad pr.100 m nivåforskjell i høyden. Østfolds
mest myrrike trakter finnes derfor i de mer
høyereliggende strøk, der nedbøren er større og
temperaturen noe lavere enn nær havnivå.
Utbredelse
Særlig høy andel myr finnes i de såkalte fjellaområdene (Ankerfjella og Vestfjella i Aremark /
Halden; Trømborgfjella i Eidsberg; Rødenesfjellet
i Marker). Bakgrunnen for myrenes største
utbredelse her skyldes:
· Klimatiske forhold: Lavere temperatur og
mer nedbør
· Kulturpåvirkning: Minimalt med oppdyrket
myr
· Løsmasser: Mindre løsmasser
Østfold er intet myrfylke, idet naturtypen bare
utgjør 4% av fylkets areal. Til det er både høyden
over havet og kulturpåvirkningen for stor. I
høydesonen 125–150 m o.h. er det 6 % myr, mens
andelen øker til 10 % i høydelag over 150 m o.h.
Selv om bare 1/3 av Østfold ligger høyere enn
150 m o.h., finner vi likevel 3/4 av alt myrarealet
her.
De mest myrrikeste traktene er i de
høyereliggende deler av fylket, med årsnedbør
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på nærmere 900 mm/år; særlig i
grensekommunene mot Sverige, altså Halden
(Idd), Aremark vest, Marker vest / Rødenes og i
deler av Rømskog. I de mest myrrike traktene her
kan myr utgjøre hele 40 % av arealet.
Under 150 m o.h. er det i vår tid bare 2 % myr
pga. klimaet og ikke minst det faktum at alle større
myrer er oppdyrket, særlig utenfor Raet. Andel
myr er således liten under den marine grense, dvs.
havets høyeste nivå etter siste istid (ca. 180 m
o.h.), der lereområdene oftest er kultivert. Således
er myrarealet i Rygge redusert fra opprinnelig 8
% til 1 % av kommunen.
Andel myr er mye større østover i fylket enn i
vest. Grensekommunene mot Sverige utgjør 1/3
av fylkets areal, men har 2/3 av fylkets myrareal.
Dette skyldes særlig at terrengnivåene er høyere
østover i fylket, som jevnt over følgelig får mer
nedbør og lavere temperatur.
Tab. 1. Prosent andel myr i ulike høydesoner i
Østfold.
Meter over havet
150 – 300
125 – 150
0 – 150
0 – 336

% myr
10
6
2
4

Myrtyper
Myrene er av flere typer: Nedbørsmyr (ombrogen)
og jordvannsmyr (minerogen). Myr kan været
dannet ved gjengroing av åpent vann eller ved
forsumping på fastmark. Nedbørsmyr kan være
bløtkakeformet (hvelvet, konsentrisk) eller ensidig
hellende med høyeste punkt nær fastmark
(eksentrisk myr). Jordvannsmyr kan være flat
(topogen) eller hellende (soligen), dannet hhv. ved
gjengroing av åpent vann eller ved forsumpning
på fastmark. Elvemyr (limnogen) kan finnes i flatt
terreng inntil ofte meandrerende (slyngende)
bekke- og elveløp.
Over øvre marine grense, dvs. over havets
høyeste nivå etter siste istid, er det jevnt over
mindre løsmasser i Østfold. Mer eller mindre

blottlagt grunnfjell hindrer inntrenging
(infiltrasjon) av vann. Lite løsmasser og relativt
høy nedbør gir redusert drenering, økt
forsumpning og dermed økt myrdannnelse. Her
kan myr også dannes i svakt hellende terreng, som
grunne bakkemyrglenner med små torvdybder
over berggrunnen. I høydedragene i Idd (Halden)
og i Aremark, bl.a. i Prestebakkefjella, Ankerfjella
og Vestfjella, finnes således markerte
bakkemyrglenner. De fineste glennene finnes ved
Prestebakkemosen i Idd og ved Langemyr i Berg,
Halden. Jo høyere humiditet (en kombinasjon av
nedbør og temperatur), i desto brattere terreng kan
myrer dannes. Bakkemyrglenner er således et
særpreg i Østfolds mest humide trakter, der også
myrandelen er høy.
Møteplass fra sør og nord, øst og vest
På myrene møtes flere arter som er vanligere
utbredt vest- eller østover, eller sør- eller nordover.
Ved en anledning så jeg en firfisle oppå en pals
(evig is i myrtuer) på Færdesmyra i Finnmark,
som til fulle illustrerte møtet mellom sørlig og
nordlig fauna på myr: En øgle på sin absolutte
nordlige utpost møtte den arktiske permafrosten
ved sin sørgrense. Sen utsmelting av is i myrtuer
i Østfold ble for øvrig notert på Berbymosen i
Rakkestad en nedbørfattig vår (1976), da iskjerner
i myrtuer ble påvist langt utover i juli. Myrtorv
isolerer godt, så myrfloraen utvikles jevnt over
sent i sesongen, idet mange myrarter først
blomster utover i juli.
Lavereliggende områder med lite myr i Østfold
sammenfaller stort sett med arealer under den
marine grense (ca. 180 m o.h.). Slike arealer
tilhører i Østfold blandingsskog-regionen, med
barskog og edelløvskog, eller den såkalte
boreonemorale sonen. De mer myrrike traktene
over ca. 180 m o.h. tilhører den sørboreale sonen,
der edelløvskogen er fraværende.
Planteliv
Et eksempel på en nordlig utbredt art på en del
myrer, er dvergbjørk, som i Østfold finnes helt
ned til 135 m o.h. Mer kystnære arter er rome,
klokkelyng og kysttorvmose. Sørlige arter er
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Bergvannsmosen i Eidsberg. Foto: Ola Wergeland Krog 26. august 2003
dikesoldogg og krypvier, mens finnmarkspors og
granstarr har en østlig hovedutbredelse. Myrene
er således møteplass for arter med ulik utbredelse.
Finnmarkspors vokser en del steder øst- og
nordover i fylket.
Noen få orkideer vokser på Østfold-myrene.
Smalmarihånd og myggblomst er sjeldne, mens
korallrot og flekkmarihånd er vanligere. Flere
uvanlige, dels sjeldne starr, er kjent fra myrene,
for eksempel strengstarr, nebbstarr (forsvunnet),
blystarr, nubbestarr og taglstarr. Den vakre blå
klokkesøten blomstrer på gressmyrer i Halden,
Aremark og Degernes (Rakkestad) utover
sensommeren og høsten. Breidull og sveltull er
også sjeldne. Noen sjeldne moser og lavarter er
kjent, for eksempel en meget sjelden art reinlav
Cladonia incrassata, som bare har bare et kjent
voksested i Norge, på Prestegårdsmyra
(Moltemyr), sør på Kirkøy i Hvaler. Fjellgaffellav

og snøskjerpe er også meget sjeldne i fylket. Likså
er flere rikmyrmoser meget sjeldne i Østfold, da
myrtypen er ekstremt sjelden her; eksempler er
myrstjernemose, brunklomose, makkmose,
gullmose og piperensermose.
Torvmoser
Torvmoser Sphagnum er selve byggestene i
myrtorv. Dette er en artsrik mosegruppe, med over
40 arter i Norge, svært mange av dem er påvist i
Østfold. En del arter er vanskelige å skille fra
hverandre. Hele 25 arter er kjent fra myrreservatet
Langrasta / Fossermyr i Rødenes (Marker). Ulike
torvmosearter på en myr veksler om
vokseplassene innen meget små avstander.
Torvmosene har meget stor evne til å lagre vann
både i spesielle vannfylte celler (hyalinceller) og
mellom de enkelte individer (kapilært vann).
Artene vokser i toppen der sporer (”frø”) dannes
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i sporofytten, mens selve moseindividene samtidig
dør nede i torva. Det antas derfor at enkeltindivider
kan bli temmelig gamle. Noen torvmoser vokser
nesten på alle typer myr, for eksempel
vortetorvmose, andre bare på rikmyr, for eksempel
rosetorvmose og beitetorvmose. Huldretorvmose
er bare angivelig kjent fra et sted i fylket (Marker).
Glasstorvmose og heitorvmose er ”sårbare” arter.
Kysttorvmose er knyttet til de fuktige (humide)
traktene sør i fylket.
Dyreliv
Dyregeografisk er myrene interessante, da
”fjellarter” som heipiplerke, heilo, grønnstilk og
smålom her kan hekke i sørlige lavlandsstrøk.
Dette henger sammen med at store trebare
myrflater gir preg av fjellhei. Østlige og
høyereliggende deler av Østfold tilhører
dyregeografisk ”den sydøstnorske skogregion”.
Regionen har en relativt rik og variert fauna. I
tillegg til arter med en sørlig hovedutbredelse,
inngår også østlige innslag, f.eks. trane. De nevnte
artene er svært fåtallige i fylket.
Myrene er uunnværlige for enkelte dyrearter,
og mange arter trenger myr i tillegg til andre
miljøer. I Sverige er det påvist at mer enn 50
fuglearter påvirkes av myrgrøfting og 15 av disse
er helt knyttet til intakte myrer. Myrene er
dyregeografisk interessante, idet nordlige/alpine
arter her kan finnes i sørlige lavlandsstrøk. Det
rikeste fuglelivet opptrer på store myrer, der ulik
vegetasjon veksler med myrpytter og tjern. I
vernesammenheng er det foruten sjeldne, sårbare
og dyregeografisk interessante fuglearter,
artsammensetning og individtall som er viktig.
Myrer som er produksjonsområder for bl.a. heilo,
smålom, trane og såerle i Sørøstnorge, må derfor
ikke grøftes, og en del av disse er i dag
naturreservater.
Siden andel myr er størst i de indre og
høyereliggende traktene, er det her «myrfuglene»
i vår tid har sin hovedutbredelse. Det er særlig de
større myrene som er viktige. Små myrer mangler
ofte typiske myrfugler. Bare en liten del av myrene
er i dag tilholdssted for typiske myrfugler, idet
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svært mange større myrer i lavlandet er grøftet,
tilplantet og dermed tilvokst med kratt og skog.
Sjeldne myrfugler
Heilo ble oppdaget som rugefugl på noen myrer i
Rømskog i begynnelsen på 1970-tallet. Arten er
vanlig i fjellet, og i Østfold hekker utfra
fjærdraktene å dømme, en sørlig type. I
Sørøstnorge er artens viktigste hekkeområde i
Aurskog-Høland, som grenser til Østfold. Arten
er knyttet til større åpne nedbørsmyrer, med tuer
(reirplass) og våte partier (næringssøk). I lavlandet
er arten truet. Ca. 5 par hekker i Østfold, i
reservatene Kisselbergmosen, Bleiken og
Finnmosen (ved Hølvannet) i Rødenes / Rømskog.
Mulig har arten også hekket i Idd, Halden. Robert
Collett skrev fra Asmaløy på Hvaler, der arten ikke
ruger nå, i hekkesesongen 1865: «Men hvad der
muligens i høiest Grad bidrog til at give dette sted
sin ejendommelige Charakter, var Charadrius
apricarius, hvoraf flere Individer fra Tuerne i
Myren lode deres sørgelige monotone, fra
Højfjeldsnaturen uadskillige Piben høre.»
Smålom hekker i mindre myrtjern med
flytetorvøyer, særlig nordøstover i fylket. I løpet
av et par intensive dager i juni 1998 sjekket Ola
Wergeland Krog og forf. en mengde småtjern i
Marker (Rødenes) og Rømskog. Det ble konstatert
7 sikre og 2 sannsynlige hekkinger. Arten må ha
blitt vanligere i de siste 20 år. Således ble den
aldri sett på 1970-tallet i Boksjø-traktene i Halden
/ Aremark, men fra utover på 1980-tallet ble arten
notert årlig i flukt her.
Trane hekker på flytetorv og sivkanter en del
steder i fylkets skog- og myrtrakter, unntaksvis i
jordbrukslandskapet. Mens arten var en meget
sjelden hekkefugl på 1970-tallet, er den i dag blitt
vanligere. Tranen kan gå til hekking i Østfold
allerede i april.
Grønnstilk er i likhet med artene over, særlig
tilknyttet de indre skog- og myrtrakter. Arten
hekket en rekke steder nordøst i fylket på 1970tallet. I dag synes den mer sjelden som hekkefugl
her, særlig i grensekommunene mot Sverige.
Såerle er en nordlig underart av gulerle. Som
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Fisketomme myrtjern og myrpytter er viktige leveområder for mange insekter som ikke overlever i
vann med fisk. Mange arter øyenstikkere finnes i myrtjern. Skogbrukssjefen i Eidsberg i aksjon med
øyenstikkerhåven på Haratjernsmosen i Eidsberg. Foto: Ola Wergeland Krog 26. august 2003
hekkefugl i Sørøstnorge er den knyttet til myrer.
Underarten hekker ytterst fåtallig og neppe årlig
på myrer i Østfold. Den sees imidlertid
regelmessig under trekket og er vanligere som
hekkefugl i Indre Akershus.
Tettheten av rugefugler på myrene er meget lav
i Østfold, idet bare ca 25-50 par hekker pr. km2
myr, mot om lag 500 fuglepar / km2 i granskog og
1.500 par / km2 i rik edelløvskog.
Kulturpåvirkning
Lavereliggende deler av fylket med marine
avsetninger og mye dyrket mark har gjennom
tidene vært utsatt for langt sterkere
kulturpåvirkning ved grøfting og oppdyrking, enn
de mer høyereliggende og ofte karrigere
skogtraktene. Myrdyrkingens omfang er
imidlertid lite undersøkt. Studier i Rygge har vist
at myrarealet i tiden 1900 - 1985 ble redusert fra
6 km2 til under 1 km2. Kiær skriver allerede i 1885

i «Norges land og folk. Smaalenene» at Landets
opdyrking har i fladbygderne overhovedet
gjennem tidernes løb bidraget meget til at
formindske myrernes antal og udstrærning.
De større lavlandshøgmyrene er nå for det
meste forsvunnet pga grøfting, oppdyrking og
torvuttak. Det er rimelig å anta at de
lavereliggende og løsmasserike flatbygdene
tidligere har hatt flere slike høgmyrer, slik vi ennå
kan finne noen flotte eksempler på på svensk side
av grensen i Dalsland (Tingvalla mosse, Øje
mosse m.fl.), samt ved Glomma nord for Øyeren
i Akershus.
Tidligere var myrslått på gress- og starrmyrer
vanlig i forbindelse med sæterdrift, særlig i
”fjellaområdene” i Østfold, jfr. en del stedsnavn
som ender på ”sæter”. Rester av slåtteløer og
høystakker kan ennå anes noen steder.
Grøftingsintensiteten til skogbruksformål var
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særlig stor i 1930-årene, og i perioden 1955-65.
Omtrent halvparten av gjenværende myrareal i
Østfold var antatt grøftet midt på 1970-tallet,
hvorav de fleste større enkeltmyrene. Ytterligere
arealer er grøftet i ettertid, i tillegg til at også nye
torvuttak i Indre Østfold er åpnet. I perioden 195093 ble det grøftet 180 km2 myr og såkalt vasssjuk skogsmark i fylket. I tillegg kommer myr
grøftet uten bidrag som ikke er blitt innmeldt til
landbrukskontorene. Hvor stor andel grøftet
myrareal utgjør i dag er ukjent. Intakt myrareal i
fylket antas imidlertid nærmere halvert i løpet av
det siste århundre. De fleste gjenværende, ikke
fredete større myrer er i dag påvirket av grøfting
og antas på sikt overveiende å bli skogdekket.
Statsbidrag (skogkulturmidler) til grøfting av
åpen myr har omsider falt bort. Derimot kan den
såkalte skogavgiften fremdeles brukt til nygrøfting
etter godkjenning av kommunen /
skogbrukssjefen. En hver grunneier står dessuten
fritt til å grøfte uten bidrag. Fortsatt legges
avskjæringsgrøfter i myrkanter mot fastmark og
furumyrskog grøftes. Dessuten fører såkalt
grøfterensk til langt dypere og mer drenerende
grøfter, sammenliknet med de opprinnelige
grunnere og i dag dels gjengrodde grøftene.
Vern av myr
Hensikten med fredning av myr er å sikre
naturtypen med sitt naturlige plante- og dyreliv,
ved totalt å forby grøfting, torvtekt, oppdyrking
m.v. Av de større intakte myrene vil på sikt bare
fredet myr være tilbake i Østfold, idet alle øvrige
ikke er underlagt et grøfteforbud. 14 myrer ble
reservater i 1978 da Østfolds myrreservatplan ble
realisert med 3,6 km2 fredet myrareal (ekskl. areal
på fastmark). Ytterligere 4 myrer ble fredet som
våtmarksreservater i 1992 (Kallakmosen, Bleiken,
Finnmosen ved Hølvann og Tjeldholmmyra i
Goenvad). Større myrarealer inngår også i
barskogsreservatene Vestfjella, Lundsneset og
Brattås, alle i Halden / Aremark.
Myrene – historiske arkiver
Myr og tjern er historiske arkiver, der blomsterstøv
(pollen), særlig fra de mange arter som
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vindbestøves, avsettes og lagres på bunnen av
tjern. Åpent vann gror igjen til myr. Pollenkorn
brytes meget sent ned og samles således i
torvlagene etter som tiden går, med det eldste
pollen dypest nede i myra. Analyser av pollen fra
dyplagene og opp mot til markoverflaten
gjenspeiler vegetasjonsutviklingen i et område fra
tusener av år tilbake og fremover mot nåtid. Slike
studier kalles pollenanalyse, og en del slike er
utført i Østfold. Etter at isbreene forsvant etter
siste istid for vel 12.000 år siden, fikk fjellplantene
fotfeste, for eksempel reinrose, gulmjelt og
fjellsyre. Bjørk, vier og tindved (senere forsvunnet
fra Østfold) etablerte seg senere, så furuskogen,
og i en periode varmekjær løvskog, som vi nå bare
har rester igjen av. Kristtorn (nå forsvunnet),
bokhvete og lin, fra tidlig kulturpåvirkning, er
også påvist. Gran er det sist innvandrede treslaget,
som kom østfra til Østfold. Granskogen har bare
vært etablert i fylket i vel 2000 år. Ved
pollenanalyse har en også funnet at finmarkspors
på en voksested i Aremark har vært på stedet i
minst 4000 år.
Myrlik-vi(da)sjon
«Vass-sjuk mark» - livsfrisk Sphagnum –
torvmoser som lever og dør samtidig,
med livet i toppen og døden nede i torva
Vann i mosebladers bristeferdige hyalin-celler
Torvskaper - myr-skaper
Arkiver med myriader av blomsterstøv
Sørgmodige heilo-fløyt
Svarte banesår etter gul bøddel
Skarpretters grabb hogger torva i filler !
Humusbrunt blodvann i svarte sørgerenner
Justismord på uskyldig myr !
Pollen-arkiver brenner - kan aldri bli lest.
Tusenårenes historie - borte i sekunders begjær
Torvstrøballer og plastpotter med torv hageeieres og salatspiseres* ubetenksomme glede
Geir Hardeng
* Salathoder selges i små plastpotter med torvjord-blanding
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Nye busk- og bladlavarter fra Østfold. Lav i Østfold 11
BJØRN PETTER LØFALL

Løfall, B.P. 2003. Nye busk- og bladlavarter fra Østfold. Lav i Østfold 11. Natur i Østfold 22
(1-2): 65-68.
Ni busk- og bladlavarter rapporteres nye for fylket. En av artene nylig beskrevet som ny for
vitenskapen. Den nye arten er gitt navnet Cladonia krogiana og er funnet på 14 lokaliteter i
Østfold som er alle kjente funn av arten i verden. For øvrig rapporteres vassglye Collema
glebulentum, Leptogium imbricatum, Leptogium intermedium, sandsaltlav Stereocaulon
condensatum, dvergsaltlav S. nanodes og hårstry Usnea glabrescens som nye for Østfold.
Eldre innsamlet materiale av flatragg Ramalina sinensis og huldrestry Usnea longissima fra
Østfold er kommet til som følge av opprydding på loftet på Botanisk museum, Oslo, samt at
utlånt materiale er returnert.
Bjørn Petter Løfall, Åslivn. 20B, 1890 Rakkestad, e-post b.p.lofall@nhm.uio.no

Østfold er nå det desidert best kartlagte fylket i
Norge når det gjelder busk- og bladlav. Likevel er
det ikke usannsynlig at så mange som 10-15 buskog bladlavarter gjenstår å finne i fylket. Det
potensielt beste området for evt. nyfunn er trolig
områdene langs Store Le. På svensk side av denne
innsjøen er det kjent flere arter som ikke er funnet
i Østfold.
Nøkkeltall over busk og bladlav i Østfold pr.
1.1.2003:
263 arter, 39967 artlokalitetsfunn (krysslister og
innsamlinger) derav 9577 innsamlede
artlokalitetsfunn
Kommune
Hobøl
Skiptvet
Rygge
Våler
Rømskog
Råde
Spydeberg
Eidsberg
Trøgstad
Askim

Antall arter
151
155
163
163
164
167
168
172
172
175

Moss
Hvaler
Aremark
Marker
Sarpsborg
Halden
Fredrikstad
Rakkestad

175
180
185
187
192
192
194
201

Ny for vitenskapen
Cladonia krogiana ble beskrevet ny for
vitenskapen i 2002, fra 8 lokaliteter i Østfold
(Løfall & Timdal 2002). Etter den tid er den
samlet fra flere steder slik at den nå er kjent fra
15 lokaliteter i 7 kommuner. Den er funnet på
sildreberg ved større innsjøer og elver. Noen
steder kan lokalitetene ligge periodevis under
vann ved større flommer. Det siste funnet ble gjort
i Rygge, nord for Tangen 18. april 2003, denne
gangen ved kysten. Arten var ikke kjent fra
kystlokaliteter da den ble beskrevet som ny for
vitenskapen.
Arten forveksles gjerne med sørlandspolster
Cladonia polycarpoides. Selv om arten er kjent
med podetier fra andre steder i verden er ikke
dette kjent i norsk materiale. Begge artene er
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puteformede, bestående av basalskjell. De ser
svært like ut, og kjemisk analyse er ofte nødvendig
for sikker bestemmelse. Imidlertid har
velutviklede utgaver av Cladonia krogiana små
fruktlegemer direkte på basalskjellene, noe C.
polycarpoides mangler.
Andre nye arter for fylket
Vassglye Collema glebulentum
Glyelav er stor slekt med flere arter som kan være
vanskelig å skille fra hverandre. Funnet av
vassglye var imidlertid overraskende siden det er
gjort et stykke utenfor artens kjente
utbredelsesområde. Den er samlet fra en lokalitet
i fylket, ved Brekke sluse i et sildreberg av
amfibolitt 30. juli 2000.
I Norge rapporteres arten på stein, særlig sure
bergarter, mer sjelden blant moser, som regel på
sildreflater eller langs bekker, elver og innsjøer
hvor den blir periodevis oversvømmet.
Fortrinnsvis i høyereliggende strøk i innlandet fra
Aust-Agder til Finnmark; fra Sogn og nordover
også i lavlandet nær kysten (Krog m.fl. 1994). I
Sverige rapportes arten fra ”fjällbäck, å- o
älvstrender samt skog vid sjöstränder. Tidvis
översilade grönsten inntil fjällbäckar, ibland bark
på asp, serpentin, skiffer o jord” (Hallingbäck
1995).
Leptogium imbricatum
Arten hører til de små hinnelavartene og er meget
krevende å bestemme. Vanligvis må mikroskop
benyttes for en korrekt artsbestemmelse. I Østfold
er arten samlet på to lokaliteter h.h.v. blant mose
på amfibolitt og på skjellsandtørrbakke. Det er
sannsynlig at arten er oversett.
I Sverige omtales den fra ”Jordbranter, dyner
o alvarmark. Marken, på kalkrik jord bland
mossa”. Sjelden over hele Sverige, mangler i
fjellet (Hallingbäck 1995).
Leptogium intermedium
Arten er i likhet med Leptogium imbricatum
vanskelig å artsbestemme, og som den kan
forveksles med. Mikroskopiske snitt er nødvendig
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for bestemmelse. Kun to funn er gjort blant mose
på sildreberg ved Glomma. Siden arten er
vanskelig å forstå er den sannsynligvis oversett.
I Sverige er den kjent fra ”Jordbranter,
hällmarker, ädellövskog o kalfjäll. Marken, på
kalkrik jord samt trädbaser av gamla lövträd”.
Sjelden i hele Sverige, mangler i Midt-Sverige
(Hallingbäck 1995).
Flatragg Ramalina sinensis
Helt nylig (2003) har Botanisk museum, Oslo fått
tilbake utlånt materiale av flatragg Ramalina
sinensis og skålragg R. fastigiata. Blant disse
fantes en innsamling av flatragg fra Østfold. Selv
om Hildur Krog (tidligere konservator på
lavherbariet) hadde påført denne bestemmelsen
er den ikke angitt fra Østfold (jfr. Krog m.fl. 1980,
1994). Bestemmelsen er senere bekreftet av R.
Skytén, Helsinki.
Arten ble først samlet på Onstad i Askim av S.
Sørensen den 28. mai 1922 uten angivelse av
økologi. Siden dette er eneste kjente funn av arten
er det ikke usannsynlig at den har blitt borte fra
fylket.
Sandsaltlav Stereocaulon condensatum
Sandsaltlav ble først samlet på Grimsøya,
Sarpsborg allerede 3. januar 1998. Her ble den
samlet på ei sandstrand i Økebukta. Dette er første
og eneste funn av arten i Østfold.
I Norge rapporteres arten på sand og grus. Fra
Telemark til Finnmark, vestover til indre deler av
Hordalang og Sogn; spredt i Sør-Norge, særlig i
fjellet, i Nord-Norge vanlig også i lavlandet (Krog
m.fl. 1994). I Sverige ”Vindexponerad fjällhed,
lavtallskog,jordbrander o dyner. Marken, på sand,
grus o småsten” (Hallingbäck 1995).
Dvergsaltlav Stereocaulon nanodes (fig. 1)
Det var forventet at dvergsaltlav før eller skulle
bli oppdaget i Østfold. Den første og foreløpig
eneste funn er gjort på steinblokker i et gammelt
brofundament i Rømskog 22. juni 2002.
Den oppgis å vokse på stein, gjerne metallholdig.
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Fig. 1. Dvergsaltlav Stereocaulon nanoides Foto:
J. Ingar I. Båtvik
Den finnes fra Aust-Agder til Finnmark, sjelden
på Vestlandet, ellers spredt, men lokalt rikelig
(Krog m.fl. 1994). I Sverige rapporteres arten fra
”Bergbranter,
berghällar
o
div.
människopåvärkade miljöer. Lodytor, undersidan
av block o småstenar av järn o kopparrika
bergarter. Även skrevor. Temmelig allmenn i hele
Sverige, mangler i fjellet” (Hallingbäck 1995). At
den ikke er samlet flere steder skyldes kanskje at
hele slekta saltlav er vanskelig å forstå, med noen
få unntak.
Hårstry Usnea glabrescens
Hårstry ble først funnet på en stor selje ved et
gårdstun i Rakkestad 10. mai 2002. Senere er den
funnet på ytterligere en lokalitet i Rakkestad.
Arten vokser på trær, sjelden på stein. Den skal
være forholdsvis vanlig i innlandet fra Aust-Agder
til Sør-Trøndelag, med spredte funn i Hordaland,
mangler nær kysten (Krog m.fl. 1994). I Sverige
rapporteres den fra ”Gran- björk og aspskog samt
granskog med aspinnslag. Bark på grenar o kvistar
av gamla barr- og lövträd”. Sjelden i nordre del
av Sverige (Hallingbäck 1995). Strylavslekten har
mange arter som er vanskelig å artsbestemme.
Vanligvis bør bestemmelsen suppleres med
kjemisk undersøkelse. Imidlertid er det samlet
ganske mye buskformede strylavarter i Østfold
slik at hårstry i det minste må betraktes som en
uvanlig art i fylket.
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Huldrestry Usnea longissima
Ved opprydding i loftet på Botanisk museum ble
det funnet innsamlinger gjort av Asbjørn Hagen i
Østfold fra 1930-tallet. Blant disse lå det fint
materiale av huldrestry fra Tovengen (Toengen
på etiketten) i Askim samlet i 1939.
Dette overraskende funnet er eneste nasjonalt
rødlistede epifyttiske lav fra Østfold (alle de andre
er jord eller steinboende). Så lite skjegglaver
(Alectoria, Bryoria og Usnea) det finnes i Østfold
er det neppe sannsynlig at huldrestry fortsatt
finnes ved Tovengen, Askim selv om lokaliteten
ikke er undersøkt etter oppdagelsen på museet.
Litteratur
Løfall, B.P. & Timdal, E. 2002. Cladonia krogiana,
a new xanthone-containg lichens from Norway.
The Lichenologist 34(2): 277-281.
Hallingbäck, T. 1995. Ekologisk katalog över
lavar. Artdatabanken, Uppsala. 141 s.
Krog, H., Østhagen, H. & Tønsberg, T. 1980. Lavflora. Norske busk- og bladlav. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø. 312s.
Krog, H., Østhagen, H. & Tønsberg, T. 1994. Lavflora. Norske busk- og bladlav. 2 rev. utg. ved
H. Krog & T. Tønsberg. Universitetsforlaget,
Oslo-Bergen-Tromsø. 368s.
Vedlegg
Angivelser av alle refererte funn er tilgjengelig
fra Norsk LavDatabase (NLD) (http://
www.toyen.uio.no/botanisk/lavherb.htm).
Nummeret angitt i klammeparentes referer til
journalnummeret i Naturhistorisk museum, Oslo
(O). Egne innsamlinger er angitt med initialene
BPL, øvrige med minimum etternavn og initialene
på fornavn. Opplysninger i hakeparentes [ ] er
beregnede opplysninger, lagt til senere. Alle
koordinater er i WGS84 der ikke annet er nevnt.
Kommentarfeltet er strøket her, se evt. NLD.
Cladonia krogiana
Askim, Sundgård v/lensehytta, PM 2065 1071, 85 m
o.h., Over moser på sildreberg i elvas øvre flomsone,
2002.09.19, BPL & Orderud, N. bpl-L9930 (OL112629).
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Marker, Damvann sørøst, PM 494 150 (ED50), 195 m
o.h., På sørvendt bratt sildreberg med tynt humuslag, 1998.06.13, BPL, Wergeland Krog, O., Kristiansen, M. bpl-L3887 (O-L35447).
Marker, Langnes, nordspiss nordodde, PL 510 855, 110
m o.h., Blant mose på berg, vannkant, 2001.04.28,
BPL bpl-L7868 (O-L105270).
Marker, Ysterud, PL 4947 9824, 120 m o.h., På østvendt skråberg ved stor innsjø, 2003.05.10, BPL bplL10247 (O-L120849).
Rakkestad, Suteren, PL 265 948 (ED50), 30 m o.h., På
berg v/Glomma, 1996.08.20, BPL bpl-L694 (OL24181).
Rakkestad, Smittil, øst for, PL 2593 9167, 30 m o.h.,
På berg med tynt jordlag, 2001.09.28, BPL bpl-L8772
(O-L106168).
Rakkestad, Frønesjøen sørvest, PL 451 914, 185 m o.h.,
På østvendt sildreberg av amfibolitt med tynt humuslag, 2001.03.25, BPL bpl-L7748 (O-L78478).
Rakkestad, Frønesjøen SW-side, PL 4514 9138, 190 m
o.h., On east-exposed, sloping rock outcrop,
2002.03.15, BPL & Timdal, E. bpl-L9029a (O-L746).
HOLOTYPE
Rakkestad, Frønesjøen SW-side, PL 4515 9141, 190 m
o.h., On east-exposed, sloping rock outcrop,
2002.03.15, BPL & Timdal, E. bpl-L9029b (OL106424).
Rygge, Tangen, nord for, UTM NL 9446 8121, Alt.: 5
m, På berg med tynt humuslag, kystberg, 2003.04.18,
BPL bpl-L10106 (O-L120361).
Sarpsborg, Strøm, sør for, PL 2414 7424, 30 m o.h.,
Over mose på sildreberg, 2002.05.09, BPL bpl-L9214
(O-L107704).
Sarpsborg, Ødegård, vest for (Kalnesskogen), PL 1839
8172, 27 m o.h., På berg ved stor elv, 2002.07.15,
BPL/Båtvik, J.I.I. bpl-L9808A (O-L109757).
Sarpsborg, Valbrekka (landskapsvernområde), PL 1473
8050), 20 m o.h., Over mose på berg i Ågårdselvas
øvre flomsone, 2002.11.09, BPL & Ognedal, A. bplL9996 (O-L115376).
Sarpsborg, Stang, sørøst for, PL 1840 8224, 27 m o.h.,
Over mose på berg i Glommas øvre flomsone,
2002.11.09, BPL & Ognedal, A. bpl-L10000 (OL115380).
Sarpsborg, Stang, sørøst for, PL 1834 8216, 28 m o.h.,
Over mose på sildreberg, 2002.11.09, BPL &
Ognedal, A. bpl-10003 (O-L115383).
Spydeberg, Skarpsno, sør for, PM 2512 1654, 102 m
o.h., Over mose på sildreberg, 2002.05.20, BPL bplL9336 (O-L107894).
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Spydeberg, Skarpsno, PM 2517 1677, 102 m o.h., Blant
mose på sildreberg, 2002.05.20, BPL bpl-L9344 (OL107902), bpl-L9345 (O-L107903).
Trøgstad, Lund, sør for, PM 2702 2456, 103 m o.h., På
eksponert sildreberg, 2001.10.06, BPL bpl-L8844 (OL106239).
Trøgstad, Sandtangen, NØ for, PM 2682 1685, 105 m
o.h., Over moser på sildreberg, 2002.04.27, BPL bplL9188 (O-L107533).
Vassglye Collema glebulentum
Halden, Brekke sluse (Brattåsen naturreservat), PL 461
594, 110 m o.h., I +/- vertikalt sildreberg, 2000.07.30,
BPL bpl-L7391 (O-L78122), bpl-L7392 (O-L78123).
Leptogium imbricatum
Fredrikstad, Hankø nordvest, PL 0036 6543, 5 m o.h.,
På skjellsandtørrbakke, 2002.07.07, BPL bpl-L9770
(O-L109606).
Rakkestad, Frønesjøen SW-side, PL 4514 9138, 190 m
o.h., Over/among mosses on rock outcrop,
2002.03.15, BPL/Timdal, Einar bpl-L9021 (OL106416).
Leptogium intermedium
Rakkestad, Skattebøl, vest for, PL 254 905, 30 m o.h.,
Blant mose på sildreberg, 2000.04.07, BPL bplL6682 (O-L77417).
Rakkestad, Norbyplass, vest for, PL 262 931, 30 m o.h.,
På sildreberg med tynt jordlag, 2000.04.10, BPL bplL6751 (O-L77486).
Flatragg Ramalina sinensis
Askim, Onstad i Askim, [PM 207-220 097-107], [85110 m o.h.], 1922.05.28, Sørensen, S. (O-L119841).
Sandsaltlav Stereocaulon condensatum
Sarpsborg, Økebukta, øst for, sørende av halvøy, PL
259 550 (ED50), 3 m, På sand, 1998.01.03, BPL bplL3044 (O-L31530).
Dvergsaltlav Stereocaulon nanodes
Rømskog, Mortegropa, øst for, PM 5679 3007, 180 m
o.h., På steinblokker i gammelt brofundament,
2002.06.22, BPL bpl-L9587 (O-L109072).
Hårstry Usnea glabrescens
Rakkestad, Dypedal, PL 3734 9113, 135 m o.h., På stor
frittstående selje (Salix caprea), 2002.05.10, BPL bplL9227 (O-L107717).
Rakkestad, Låggaren, PL 3277 8448, 140 m o.h., På
frittstående rogn, 2002.05.24, BPL bpl-L9356 (OL108379).
Huldrestry Usnea longissima
Askim, Toengen, [PM 190-196 080-087], [100-140 m
o.h.], 1939., Hagen, A. (O-L118738).

68

Nye lokaliteter for finnmarkspors Ledum palustre i Østfold
GEIR HARDENG

Hardeng, G. 2003. Nye lokaliteter for finnmarkspors Ledum palustre i Østfold. Natur i Østfold 22(1/2): 69-70.
Seks nye lokaliteter er omtalt for finnmarkspors: Aremark (2), Halden (1) og Marker (3).En
lokalitet er gjenfunnet og bedre stedfestet like ved Bredmosen naturreservat i Marker.
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy. E-post: geir.hardeng@fm-os-.stat.no

Finnmarkspors har en østlig / nordøstlig
hovedutbredelse i Skandinavia og i Europa.
Utbredelsesgrensen mot vest bl.a. går gjennom
Østfold, der hvor 47 voksesteder er kjent.
De aller fleste funnene er knyttet til
grensekommunene øst i fylket. Alle lokaliteter,
unntatt en i Trøgstad og en i Våler (utgått), er fra
Rakkestad (5) og grensekommunene Halden (5),
Aremark (9), Marker (14) og Rømskog (10). Det
vises til kartfigur.
Ut fra antall intakte voksesteder i Østfold, artens
sårbarhet pga grøfting, torvtekter, med påfølgende
gjengroing, bør finnmarkspors plasseres i
kategorien hensynskrevende på Østfolds
karplante-rødliste. Arten er lokalt verneverdig der
den vokser. Finnmarkspors er påvist i reservatene
Vestfjella (Dypvann) i Aremark, samt i Bredmosen
(like utenfor) og på Kisselbergmosen i Marker.
Det arbeides med vern av et barskogområde rundt
Lysingtjernhøgda i Marker, som evt. vil få med
ytterligere et voksested.
1/3 av Østfolds areal ligger høyere enn 150
m.o.h., men hele 3/4 av myrarealet er i denne
høydesonen. Fylket har mest myr i de østre trakter.
Finnmarkspors viser reell preferanse for myrer øst
i fylket. Arten viser i Østfold derimot ingen
preferanse for en bestemt høydesone, idet
fordelingen av voksesteder i ulike høydenivåer
bare gjenspeiler myrenes arealmessige
høydefordeling. Overnevnte er utdypet i Hardeng
(1998).

Nyfunn:
Nedenfor er tatt med ”ny-funn” og meddelelser,
jfr. Hardeng (1997) og Orderud & Hardeng
(2000).
Duvlemyr / Torkildsåsen, Aremark: En forekomst på ca 8 x 8 m funnet ca 1993, livskraftig
i januar 2002. UTM (ED 50): PL 514-566. (Jan
Chr. Pettersen medd januar 2002).
Asketjern / Kolbjørnviksjøen, Aremark: En
forekomst 3.9.1998. Heidi Solstad, belagt på
Botanisk museum i Oslo (nr.177.261). UTM
(WGS 84): PL 470-781. (Bjørn Petter Løfall,
meddelt).
Nordre Boksjø nord, Halden: En liten forekomst på 2-3 m2 grøftet myr. UTM (ED50): PL
527-517. Arnfred Antonsen (Jan Chr. Pettersen, medd januar 2002).
Bredmosen, Marker (jfr. Hardeng 1997:38, lok.
UTM ED 50: PL ca 530-895): 2 vitale bestand
like ved hverandre i halvåpen furumyrskog, ca
100-150 m N for reservatgrensen for Bredmosen naturreservat, 30.5.2001 (G.Hardeng,
O.Krohn). Bestand 1: Ca 5 x 5 m. Bestand 2:
Ca 2 x 3m. (UTM ED 50: PL 533-902).
Løvik NV, Nebba, Marker: En liten forekomst
innen ca 5m2 i halvåpen furumyrskog litt Ø for
skogsbilvei 9.9.2001. UTM (WGS 84, målt
med GPS): PL 6001-7937. Bjørn Petter Løfall.
- En annen lokalitet (UTM ED 50: PL ca 600784) finnes like i nærheten, i strandkanten ved
Store Le (Hardeng 1997:36+38).

69

Geir Hardeng

NATUR I ØSTFOLD 22(1/2) 2003

Risenhøgda, Marker: En større forekomst på ca 100 m2
omtrent midtveis
mellom reservatene
Kisselbergmosen og
Bleiken nord i Marker funnet i april
2002 (Bård E. Andersen;
Ola
M.Wergeland Krog
medd. 2002).
Lysingtjernhøgda
NV, Marker: En
forekomst på ca 80
m2 i halvåpen furum y r s k o g
13.11.2003 (Ottar
Krohn, Bård E. Andersen). Det arbeides med vern av barskog i dette området, som evt. vil inkludere forekomsten.
Litteratur
Hardeng, G. 1997:
Voksesteder for
finnmarkspors
Ledum palustre i
Østfold. Natur i Østfold 16:34-41.
Hardeng, G. 1998: Utbredelse og forvaltning av finnmarkspors,
Ledum
palustre, i Østfold.
Blyttia 56:25-38.
Orderud, N. & Hardeng, G. 2000: Nytt
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Ledum palustre i
Østfold. Natur i Østfold 19 (2):157-159.

Figur: Samtlige funn av finnmarkspors (Ledum palustre) i Østfold pr. 2003.
Vertikal strek er UTM-km-linje 45. De aller fleste funn er øst for linjen; for
nærmere analyse, se Hardeng (1998), som kartet er supplert ut fra. Mørkere
arealer er områder over øvre marin grense. A:Aremark, H:Halden,
Ra:Rakkestad, Rø:Rømskog, T:Trøgstad, V:Våler.
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Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2002,
- nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen
(LRSK)
PER-ARNE JOHANSEN

Johansen, P.-A. 2003. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m 2002. –nytt fra den lokale
rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold: 22 (1-2): 71-92.
Av sjeldne arter og underarter som blir presentert her er det 4 førstegangsfunn for fylket.
Disse er: Hvitøyeand Aythya nyroca, gullfasan Chrysolophus pictus, polarlomvi Uria lomvia
og amursvale Hirundo daurica. Funn nr.3 av svarthalsdykker Podiceps nigricollis og hekkefunn av jordugle Asio flammeus blir også presentert,.
Per-Arne Johansen, Buskogen 2. 1675 Kråkerøy. E-post: pe-johan@online.no

Komiteens sammensetning 2003
Komiteen har bestått av følgende medlemmer:
Rune Botnermyr, Moss, Stein Engebretsen ,
Fredrikstad , Tommy Andre Andersen, Fredrikstad,
og sekretær Per-Arne Johansen, Fredrikstad.
Magne Pettersen, Fredrikstad erstattet Stein det
siste halvåret.
Behandling av saker for rapport 2002
Det har blitt avholdt to behandlingsmøte hvor 124
saker er vurdert. En artsbeskrivelse var av en slik
karakter at sikker bestemmelse var umulig eller at
andre arter ikke kunne utelukkes, og er derfor
underkjent, 5 saker er satt på avventing. NSKF
har behandlet 13 saker. Her ble ingen saker
underkjent.
Flere andre interessante observasjoner ble gjort
i 2002, men beskrivelser er ikke mottatt, eller har
kommet for sent inn til å bli presentert i denne
rapporten.
Fugleåret 2002
Nok et bra år når det gjelder innrapportering av
sjeldenheter og fugler generelt. Det nye systemet
med varsling ved hjelp av personsøker, og fra 2003
gjennom mobiltelefon, har gjort sitt til at flere kan
få se de sjeldenheter som dukker opp. Også digitale

bilder, ofte tatt gjennom teleskop, har fått det store
gjennombruddet dette året. Arter som egretthegre,
hvitøyeand, praktærfugl, amursvale og
busksanger ble dokumentert på denne måten.
Noen av bildene blir presentert i artikkelen.
139 rapportører har gitt beskjed om
observasjoner de har gjort, og dette er et meget
bra antall.
Av førstegangsfunn gjort i Østfold 2002 var:
hvitøyeand Aythya nyroca, gullfasan
Chrysolophus pictus, polarlomvi Uria lomvia og
amursvale Hirundo daurica. Alle bortsett fra
gullfasan er plassert i kategori A. Gullfasanen er
plassert i kategori E. (se kategorier under).
Det ble også gjort mange andre interessante
funn, som: tredje funn av svarthalsdykker, funn
nummer fem av stormsvale, rørdrumen fra Øra
var den syttende i rekkefølgen, funn nummer 5
av egretthegre, to hekkefunn av åkerrikse, hele
seks individer av polarsvømmesnipe i det ellevte
funnet for fylket, funn nummer elleve og tolv av
sabinemåke, funn nummer to av ”britisk”
sildemåke Larus fuscus graellsii, funn nummer
syv og åtte av tartarpiplerke, det fjerde funnet
av busksanger og det femte av rosenstær. Som
tidligere nevnt, et meget godt fugleår. Ett mulig
funn av ”Sørlig” Stjertmeis u.a. europaeus fra
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Akerøya er til vurdering hos utenlandsk
ekspertise. Dette blir i så fall første observasjon
av denne underarten i Norge.
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 sitt 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 denne rapporten, er
kommunenavnet utelatt. Disse lokalitetene er:
Akerøya, Hvaler kommune
Øra, Fredrikstad kommune.
Kurefjorden, Rygge/Råde kommune
Stalsberget, Jeløya, Moss kommune
Lysakermoa, Eidsberg kommune
Kategorisering
Ved publisering av fuglearter kan det være at
funnet blir kategorisert. Denne kategoriseringen
følger det europeiske systemet i tråd med AERC
( Association of European Rarities Committee).
Merk at det er funnet som blir kategorisert, og
ikke arten. F.eks. Hvis en hjelmfiskand ser frisk
og fin ut i fjærdrakten, og oppfører seg som en
vill fugl, vil funnet bli kategorisert som D. Er
fuglen vingeklippet, og lite sky blir funnet plassert
i kategori E. Det blir benyttet 5 kategorier, og er
som følger:
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Kategori A: Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950, og som regnes som spontant forekommende.
Kategori B: Arter som er funnet i perioden 18001949, og som regnes som spontant forekommende.
Kategori C: Arter som i utgangspunktet er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill
tilstand i Europa, og opprettholder frittlevende
bestander uten behov for supplerende utsettinger.
Kategori D: Funn av arter hvor det er vanskelig
eller umulig å bedømme om fuglen er rømling,
eller har nådd land ved egen hjelp fra naturlige
utbredelsesområder. Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
Kategori E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe
etablert funnmønster i Europa, men er vanlige
burfugler, eller individer som viser tegn på å
komme fra fangenskap (skader i fjærdrakt,
ukurante ringer o.l.).
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
2002: 2 ind. Marker 19.04(PTA), 1 ind. Marker
17.05(PTA).
Begge observasjoner gjort på hekkeplass.
STORLOM Gavia arctica
2002: 1 ind. Kurefjorden 06.01(PAJ, ÅSF), 1 ind.
Saltholmen, Råde 07.01(PTA), 1 ind. Kurefjorden
09.01(RBO), 2 ind. Kurefjorden 16.01(ÅSF), 1
ind. Saltholmen, Råde 19.01(ÅSF, PAJ), 1 ind.
Kurefjorden 20.01(GSA), 1 ind. Kurefjorden
30.01(RBO), 1 ad.+ 2 pull. Halden 01.06(AAN),
2 ad.+ 2 pull, Idd, Halden 18.06(AAN), 2ad.+ 1
pull. Idd, Halden 18.06(AAN), 3 ind. Kurefjorden
08.12(RBO, PAJ, ÅSF), 1 ind. N. Lauer, Hvaler
12.12(MPE)
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Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2002

ISLOM Gavia immer
2002: 1 ind. Stalsberget 19.05(ADY),1 ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler 26.10(CJA, JRA)

Kurefjorden 22.06(ØLÅ), 1-15 ind. Kurefjorden
13.07-15.12(MNI, ROL, RBO, m.fl.).
15 ind. Sett 10.09.

DVERGDYKKER Tachybaptus ruficollis
2002: 1-3 ind. Huthholmen, Fredrikstad 0512.01(PAJ, ÅSF, PTA, TTA), 1 ind. Tista, Halden 18.01-21.02(MOL, KOL, TOL, m.fl.), 1-2
ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 23.0414.07(TAA, ÅSF, SEN,PAJ, PTA), 1 ind. Øra
09.09(TAA, LPS), 1 ind. Øra 22.09(PAJ), 1 ind.
Akerøya 28-29.09(JRA, KEV, HMØ), 2 ind.
Kurefjorden 29.09-19.10(ADY, RBO, ÅSF,
MKL, m.fl.), 1-2 ind. Tista, Halden 05.1231.12(KOL, TOL, TST, m.fl), 2 ind. Huthholmen,
Fredrikstad 31.12(PAJ, KAJ)

SVARTHALSDYKKER Podiceps nigricollis
2002: 1ad. Kurefjorden 29.09-17.11(ADY, RBO,
ÅSF, MKL, m.fl.)
Funn nummer 3 i Østfold. Hekker i Sverige og
Danmark.

TOPPDYKKER Podiceps cristatus
2002: 5-39 ind. Kurefjorden 06-30.01(KEV, ÅSF,
PAJ, RBO, m.fl.), 135 ind. Kurefjorden
19.10(RBO), 23-89 ind. Kurefjorden 0815.12(KEV, ÅSF, PAJ, RBO, m.fl).
Toppdykkeren har nå blitt en fast overvintringsgjest
i Kurefjorden med flere individer så lenge fjorden er isfri.
GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
2002: 1 ind. Akerøya 20.03(PTA), 1 ind. Akerøya
14.04(CJA, MKA, HHO, HPE), 1 ind. Kurefjorden 19.04(ADY), 2 ind. Kurefjorden
13.05(AHA), 1 ind. Kurefjorden 17-29.05(RBO,
MNI, ÅSF, IME, m.fl.), 1 ind. Kurefjorden
06.10(ØLÅ, KHE), 1 ind. Akerøya 19.10(CJA,
KEV), 1 ind. Kurefjorden 21.10(ÅSF), 1 ind.
Stalsberget 24.10(PTA), 1 ind. Kurefjorden
27.10(ESH).
HORNDYKKER Podiceps auritus
2002: 1 ind. Kurefjorden 19.01(ÅSF, PAJ), 3 ind.
Kurefjorden 09.04(AHA), 1 ind, Kurefjorden
16.04(LPS, TAA), 2 ind. Akerøya 20.04(TAA,
LPS), 1 ind. Kurefjorden 23.04(KJO), 2 ind. Øra
05-09.05(PTA, TAA, MPE), 1 ind. Akerøya
25.05(KEV, HMØ), 2 ind. Øra 29.05(IME), 1 ind.

LIRE sp. puffinus sp.
2002: 1 ind. Akerøya 14.06(KEV).
Sannsynlig havlire.
STORMSVALE Oseanodroma leucorhoa
2000: 1 ind. Stalsberget 01.11(MOL, LPS, TAA,
MNI).
Funn nr. 5 i Østfold
STORSKARV Phalacrocorax carbo sinensis
2002: Det hekket 727 par i Øra naturreservat dette
året. (PAJ, ÅSF).
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
2002: 1 ind. Viker, Hvaler 03.02(HMØ, JRA, KEV),
1 ind.* Hærføl, Hvaler 07.02(MPE),1 ind. Fjøsken, Asmaløy, Hvaler 14.02(MVI), 1 ind, Kurefjorden 18.02(KKN), 1 ind. Akerøya
23.02(KEV), 2 ind. Kurefjorden 25.02(KKN,
FNI), 1 ind*. Vikerkilen, Hvaler 20.03(PTA), 1
ind. Akerøya 27.03(BFR, JRA), 1 ind. Fjøsken,
Asmaløy, Hvaler 14.04(MVI), 1 ind. Stalsberget
31.05(TAA, FJA, PTA, MNI, ÅSF), 1 ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler 07.09(PAJ, IME, ÅSF).
RØRDRUM Botaurus stellaris
2002: 1 ind. Øra 05.05-05.06(PAJ, ÅSF, m.fl.).
Funn nr. 17 i fylket.
EGRETTHEGRE Egretta alba
2002: 1 ind. Isesjø, Sarpsborg 01-02.05(TSO, SSO,
PAJ, ÅSF, m.fl.)
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Fig. 1. Egretthegre, Isesjø, Sarpsborg 01.05.02. Digitalt foto gjennom teleskop: Åge Sten Fredriksen.
m.fl.), 6 ad + 4 ind. 1K Akerøya 02.11(KEV, CJA,
JRA), 6 ad. Akerøya 03.11(KEV, CJA, JRA), 1
ad. Fredrikstad bro, Fredrikstad 03.11(CJA), 2
ad. + 3 ind. 1K, Øra 05.11(GFE, OØB)(samme
fugler som fra Sorgenfrigropa).

Funn nummer 5 i Østfold av arten som har sitt utbredelsesområde øst i Middelhavet.
GRÅHEGRE Ardea cinerea
2002: 4 reir, Høisand, Sarpsborg 18.05(MOL, TOL)
Det er få hekkekolonier som blir rapportert inn.
DVERGSVANE Cygnus columbianus
2001: 1 ad. Sarpebakken, Råde 01.04(ADY, RBO,
m.fl.)
2002: 3 ad. Gjølsjøen, Marker 13.03 (PTA), 2 ad.
Hærsetsjøen, Trøgstad 13.03(PTA), 1 ad*. Kallaksjøen, Trøgstad 01-06.04(PTA, GSA, PAJ, ÅSF),
2 ad. Gjernesbukta, Femsjøen, Halden
24.10(MOL). 2 ad. + 3 ind. 1K, Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 28.10-08.11(TAA, ÅSF, IME, MHA,

SANGSVANE Cygnus cygnus
2002: 2 ind. hekkefunn Eidsberg 17.04-17.05 (PTA,
BPL), 1 ind. hekkefunn, Endetjern, Halden
19.05(MOL, TST), 2 ind. sann.hekking, Aspestrandtjern, Aremark, 25.05(MOL, TST), 2 ind.
Endetjern, Halden 16.06(GFE, OØB), hekkefunn,
1 par + 5 pull, Gjølsjøen, Marker 19.06(MOL).
SÆDGÅS Anser fabalis fabalis
2002: 4-7 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 14.03-
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15.04(PTA, FJA, IME, MOL, m.fl.), 2-4 ind.
Lysakermoa 14-17.09(PTA, TGU), 4 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 24.09(PTA), 2 ind. Kurefjorden 25.09(RBO), 4 ind. Rud, Mønstervika,
Trøgstad 26.09(PTA), 6 ind. Gjølsjøen, Marker
29.09(PTA).

HVITKINNGÅS Branta leucopsis
2002: 2 ind. S. Sletter, Råde 01.06(ÅSF, PAJ),
hekkefunn. 2 ind. Øra 09.06(ÅSF, PAJ), hekkefunn. 35 ind. St. Sletter, Råde 10.08(ØLÅ, HVI),
flere kull. 2 ad. + 2 juv. Halvfaren, Femsjøen,
Halden 21.08(JCP).

SÆDGÅS Anser fabalis rossicus
2002: 1 ind. Kurefjorden 16.03(ÅSF, PAJ), 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 27.03(PTA).

RINGGÅS Branta bernicla bernicla
2002: 1 ind. Kurefjorden 03.06(IME, PTA), 3 ind.
Øra 08.06(MPE), 2 ind. St. Sletter
25.08(ØLÅ,KHE).

KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
2002: Vårtrekk: 1 ind. Storenga, Fredrikstad
16.03(LPS, TAA), 60 ind. Henestangen, Råde
01.04(ØLÅ). Ellers ble 14 større og mindre flokker obeservert utover våren. Største flokk 150 ind.
Stalsberget 28.04(ADY, RBO). 5 ind. Akerøya
01.06(CJA) er et uvanlig tidspunkt for arten.
Oversommring: 1 ind. N.Ovenbukt, Råde
13.07(PAJ).
Høsttrekk: 5 rapporterte observasjoner. Største flokk
72 ind. Kurefjorden 24.09(MNI).
TUNDRAGÅS Anser albifrons
2000: 1 ad. Rokkevannet, Halden 27.11(MOL).
2002: 1 ind. 2K+ Kurefjorden 18-22.05(ADY, MNI,
PAJ, ÅSF, PTA, IME)
GRÅGÅS Anser anser
2002: 1 ind. Øra 07-10.01(ÅSF, PTA), 2 ind. Øra
27.01(PAJ). 2 ad. + 5 pull. Kallaksjøen, Trøgstad
12.05(PTA), ferskvannshekking og første hekkefunn for lokaliteten. 2 ad + 2 pull. Storefjorden,
Vansjø, Moss 20.05(ØLÅ), ferskvannshekking.
745 ind. Kurefjorden 20.08(RBO), nytt makstall
for lokaliteten. 1000+ ind. Øra 08.09(TAA, LPS),
nytt maksantall for lokaliteten.
SNØGÅS Anser caerulescens
2002: 3 ind. Kurefjorden 11-14.09(ØLÅ, MNI,
ESH, RBO, m.fl.)

RINGGÅS Branta bernicla hrota
2002: 1 ind. Akerøya 18.05(TAA, JRA, KEV, CJA).
2 ind. Akerøya 20.05(JRA, KEV), 5 ind. Akerøya 25.05(JRA, KEV, HMØ), 3 ind. Øra
29.05(JRA), 2 ind. Eldøya, Rygge 01.06(PAJ,
ÅSF), 65 ind. S. Sletter 29.07(RSY), 23 ind. St.
Sletter 06.08(ØLÅ), 2 ind. St. Sletter 08.08(ÅSF,
PAJ), 2 ind. St. Sletter 25.08(ØLÅ, KHE).
GRAVAND Tadorna tadorna
2002: 2 ind. Sjøbadet, Jeløya, Moss 12.01(NCL), 2
ind. Lysakermoa, Eidsberg 20.04(PTA), 1 ind.
Lysakermoa, Eidsberg 14.08(TGU).
BRUNNAKKE Anas penelope
2002: 1M Kurefjorden 30.01-10.02(RBO, ÅSF,
PAJ, ADY).
SNADDERAND Anas strepera
2002: 1M +1F Kurefjorden 23-25.04(ESH, KJO,
AHA, TGU), 1M + 1F Akerøya 24.04(PTA, ROL,
TAA), 2MM + 1F Kurefjorden 27-28.04(AGU,
PAJ, ÅSF), 4MM + 2FF Kurefjorden
01.05(RBO), 1M + 1F Sorgenfrigropa 0107.05(LPS, TAA, MPE), 5MM + 3FF Kurefjorden 03.05(TAA), 6 ind. Kurefjorden
04.05(ROL), 1M + 1F Møkkalassa, Øra
05.05(PAJ, ÅSF), 2 ind. Kurefjorden
13.05(AHA), 1M, Lysakermoa 06.06(TGU), 1M
+ 1F Øra 01.08(TAA), 1M + 1F Øra 08.08(TAA,
IME).
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KRIKKAND Anas crecca crecca
2002: 1M Øra 27.01(PAJ), 1M Kurefjorden
08.12(KEV)
STJERTAND Anas acuta
2002: 1F Tollboden, Fredrikstad 01.01-23.02(KEV,
ÅSF, PAJ, TAA, m.fl.)
KNEKKAND Anas querquedula
2002: 1M + 1F Søndre Grav, Fredrikstad
01.05(MOL, TST), 2 ind. Akerøya 04.05(KEV,
m.fl.), 1M + 1F Kurefjorden 05.05(JTF, BTF,
MGÜ), 2MM + 2FF Lysakermoa 07.05(PTA),
1M Kurefjorden 09.05(MNI, LDA, AHA), 1M
Hærsetsjøen, Trøgstad 11.05(VBU, m.fl.), 1M
+1F Kurefjorden 11.05(RBO, VBU, m.fl.), 1M
N.Ovenbukt, Råde 21.05(AHA), 1M Kurefjorden
22-25.05(MNI, IME, ÅSF, m.fl.), 2MM
N.Ovenbukt, Råde 22.05(ÅSF, PAJ, KAJ).
SKJEAND Anas clypeata
2002: 1 ind. Kurefjorden 27.10(ESH) er en sen
observasjon for denne arten.
TAFFELAND Aythya ferina
2002: 1M Sorgenfrigropa, Fredrikstad 2324.04(TAA, ÅSF, PAJ, MOL), 1M Høisand,
Sarpsborg 01.05(TGU), 1M Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 31.05(PAJ, KAJ), 1M Kurefjorden
09-13.07(PAJ, MNI, ROL), 4MM Sorgenfrigropa, Fredrikstad 10.07(IME),
2MM Sorgenfrigropa, Fredrikstad 14-15.07(KEV,
PAJ, KAJ), 5MM + 2FF Sorgenfrigropa, Fredrikstad 23.07(ÅSF), 3-5 MM Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 24.07-18.08(PAJ, KAJ, IME, ADY,
m.fl.), 1M Tista, Halden 24.11-08.12(TST, MOL,
KOL, GFE).
HVITØYEAND Aythya nyroca
2002: 1 ad, M* Kallaksjøen, Trøgstad 1223.04(TAA, TSA, LPS, m.fl.)
Første funn i Østfold. Denne arten er i tilbakegang
i utbredelsesområdet, som er det østlige Europa.
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BERGAND Aythya marila
2002: 4 ind. Øra 01.01(ÅSF), 5 ind. Kurefjorden
06.01(PAJ, KEV, ÅSF), 1 ind. Kurefjorden 0916.01(RBO, PTA, YNI), 7-15 ind. Kurefjorden
19.01-04.05(ÅSF, PAJ, RBO, IME, PTA, m.fl.),
1F Saltholmen, Råde 05.02(ÅSF), 7 ind. Akerøya 09.05(JRA), 7 ind. Stalsberget 09.05(RBO,
PTA), 1M + 1F Akerøya 11.05(JRA), 4MM Stalsberget 15.05(PTA), 2MM Stalsberget
19.05(ADY), 1M Kurefjorden 01-15.09(MNI,
ESH, PAJ, ADY), 3 ind. Akerøya 21.09(AOS), 4
ind. Gjernesbukta, Femsjøen, Halden
03.10(AAN), 2-16 ind. Kurefjorden 08.1015.12(MOL, PTA, ÅSF, PAJ, RBO,m.fl.), 5 ind.
Grønnsund, Eidsberg 14.10(TGU), 3-13 ind. Indre Iddefjord, Halden 20-21.10(MOL), 2 ind. Øra
20.11(ÅSF).
ÆRFUGL Somateria mollissima
2002: 1 ind. Femsjøen, Halden 27.03(AAN).
PRAKTÆRFUGL Somateria spectabilis
2000: 1 ad. M Akerøya 01.05(JRA)
2002: 1 ad. M* Akerøya 28-29.03(KEV, CJA, JRA,
m.fl.)

Fig. 2. Første funn av hvitøyeand i Østfold.
Kallaksjøen, Trøgstad 12-23.04.02. Digitalt foto
gjennom teleskop: Per Tangen.
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LAPPFISKAND Mergellus albellus
2002: 1F Hærføl,Hvaler 10.01(TAA, MPE), 2-3 ind.
Rødsvann, Berby, Halden 30.01-24.03(PTA,
JRA, MOL, GFE, m.fl.) 1F Fosseløkka, Tista,
Halden 16-30.12(MOL, AAN, TST, GFE, TOL,
MHA).
LAKSAND Mergus merganser
2001: 1F + 7 pull. Vestvannet, Sarpsborg 20.07(JIT),
1F + 8 pull. Mingevannet, Sarpsborg 27.07(JIT).
2002: 1F + 7 pull. Øra 21.05(PAJ, ÅSF), 1F + 9
pull. Femsjøen, Halden 29.05(GFE, JHE, JER,
THO, AAN), 1F + 10 pull. Lysakermoa, Eidsberg 06.06(TGU), 1F + 3 juv. Aspern, Aremark
29.07(MOL), 1F + 5 pull. Store Erte, Halden
07.08(MOL).

HAVØRN Haliaeetus albicilla
2002: 1 ind. Berby, Halden 20-23.02(KOL, TOL,
MOL, THO), 1 ind 2K+ Øra 17.03(ÅSF, KAJ,
PAJ), 1 ad. Berby, Halden 10.12(MOL), 1 ind.
Øra 10.12(ALA), 1 ind. 1K+ Sentrum, Halden
11.12(MOL), 1-2 ad. Berby, Halden 1021.12(MOL, KOL, GFE, OØB,m.fl.), 1 ind. 1K+
Øra 15.12(PAJ), 1 ind. 4K+ Øra 25.12(PAJ,
KAJ,CJA, HMØ).
SIVHAUK Circus aeruginosus
2002: 62 observasjoner er innrapportert i 2002. Den
første vårobservasjonen var 1M Fuglevikbukta,
Kråkerøy, Fredrikstad 29.03(PAJ, KAJ), og siste
høstobservasjon 1 ind. 1K Kallaksjøen, Trøgstad
24.09(PTA).
Hekker med flere par i fylket.

.

Fig. 3. Praktærfugl hann, Akerøya 29.03.02 . Digitalt foto gjennom teleskop: Åge Sten Fredriksen.
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MYRHAUK Circus cyaneus
2002: 1F Øra 01-26.01(ÅSF, PAJ, TAA, ESH, m.fl.)
1 ind. Storenga, Nes, Fredrikstad 06.03(ÅSF), 1M
ad. Kurefjorden 06.04(LPS, TAA), 1F ad. Akerøya 13-14.04(BFR, CJA, MKA, HHO, HPE), 1F
Hærsetsjøen, Trøgstad 02.05(PTA), 1M Skårakilen, Fredrikstad 06.05(RBO), 1M 2K Åserud,
Skiptvet 07.05(PTA), 1F Spjærøy, Hvaler
10.05(SEN, KEV, JRA), 1 F-farget Akerøya
10.05(SEN, JRA, KEV), 1M ad. Kurefjorden
03.08(PAJ), 1 ind. Kurefjorden 11.09(ØLÅ), 1M
1K + 2FF 1K Kurefjorden 12.09(RBO, ADY),
1F kurefjorden 12.09(MNI, ESH), 2 ind. 1K
Kurefjorden 13.09(MNI, LDA, ÅSF, PAJ, KAJ),
1 ind. Øra 13.09(TAA), 2 ind Akerøya
14.09(KEV, CJA), 1 ind. Akerøya 14.09(JRA,
KEV), 1F ad. Kurefjorden 14-15.09(PAJ, MNI,
ÅSF, ADY, IME), 1 ind. St. Sletter 15.09(ØLÅ),
1 ind. Lysakermoa 16.09(TGU), 1 ind. Øra
16.09(JRA), 1 ind. 1K Kurefjorden 17.09(ØLÅ,
KHE, PHE), 2FF + 1M 1K Øra 17.09(ÅSF, PAJ),
2 ind. 1K Kurefjorden 18.09(RBO), 2FF Kurefjorden 18.09(MNI), 1 ind. 1K Akerøya 1922.09(AOS), 1F ad. Kurefjorden 20.09(ÅSF), ,
1M ad. Kurefjorden 21.09(RBO), 1F ad. + 1 ind.
1K Kurefjorden 21.09(MNI), 1F Røssægmoa,
Rakkestad 22.09(TGU), 2 ind. 1K Kallaksjøen,
Trøgstad 25.09(PTA), 1 F-farget Kurefjorden
25.09(RBO), 1 ind. 1K Rud, Mønstervika, Trøgstad 26.098(PTA), 1 ind. 1K Akerøya 28.0901.10(AOS), 1 ind. 1K Kurefjorden 28.09(ÅSF),
1F Kurefjorden 29.09(ADY, RBO, ÅSF, MKL,
m.fl.), 1 ind. 1K Kurefjorden 30.09(ÅSF, IME),
1 ind. 1K Øra 14-19.11(ÅSF, IME, ESH).
MUSVÅK Buteo buteo
2002: 1 ind. Torp, Rakkestad 03.01(PTA), 1 ind.
Moum, Fredrikstad 04.01(PTA), 1 ind. Skjeberg,
Sarpsborg 12.01(PAJ, ÅSF), 1 ind. Gunnarstorp,
Sarpsborg 16.01(PTA, YNI), 1 ind. Tombsletta,
Råde 19-30.01(RBO, JLU, PJH,HHO), 1 ind.
Vesten, Fredrikstad 23-25.01(ESH), 1 ind.
Augeberghølen, Råde 10-27.02(JOR, PSR, LFL,
m.fl.), 1 ind. Lundestad, Halden 21.02(GFE), 1
ind. Øra, Fredrikstad 18.12(PAJ, IME), 1 ind. Idd,
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Halden 19.12(MOL), 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad 22-31.12(TNI, IME, HPG, ÅSF), 1 ind. Solli,
Sarpsborg 26.12(HPG).
FJELLVÅK Buteo lagopus
2002: 1 ind. Reierbukta, Jeløya, Moss 08.02(PTA,
FJA), 1 ind. Lundestad, Halden 22-23.12(GFE,
OØB, MOL).
KONGEØRN Aquila chrysaetos
1998: 1 ind. Rødnessjøen, Marker 22.02(TRS,
ØHA, m.fl.).
2002: 2 ind. 2K+ Berby, Halden 01.01-20-02(MOL,
TOL, GFE, OØB, m.fl.), 1 ind. 2K Elgmoen,
Rakkestad 20.02(IME, PTA), 1 2K+ Hafrsrød,
Halden 28.02(FAR), 1 ind. 2K Buer, Rakkestad
05.03(TGU), 1 ad. Kurefjorden, 15.03(ESH), 1
ad. Kurefjorden, 20.09(ÅSF), 2 ind. 1K
Bøensmosen, Rakkestad 10.11(PAJ, ÅSF, KAJ),
1 ind. 1K Gimle, Rakkestad 10.11(PTA), 1 ind.
1K Oven, Råde 17.11(KEV), 1 ind. 2K+ Bakke,
Halden 23.11(TAA), 1 ind. 1K Bredholt, Rakkestad 26.11-01.12(OAH, ÅSF, PAJ, KAJ), 1 ind.
1K+ Berby, Halden 10-15.12(MOL, KOL).

FISKEØRN Pandion haliaetus
2002: Hekkefunn, Femsjøen, Halden 14.05(MOL),
hekkefunn, Aspern, Aremark 16.06(MOL).
Hekkefunn, Store Erte, Halden 16.07(MOL).
TÅRNFALK Falco tinnunculus
2002: 1 ind. Øra, 01-19.01(KEV, ÅSF, MHA), 2FF
+ 1M Lillegård, Fredrikstad 04.01(TAA), 1 ind.
Høk, Sarpsborg 05.01(PAJ, ÅSF), 1F Gropa,
Rolvsøy, Fredrikstad 08-13.01(TAA, IME), 1 M
ad. Hærføl, Hvaler 10.01(TAA, MPE), 1 ind.
Gudevold, Fredrikstad 12.01-10.02( PAJ, ÅSF),
1 ind. Skjærviken, Fredrikstad 12.01(ÅSF, PAJ),
1 ind. 2K Svingen, Halden 16.01(PTA, YNI), 1
ind. Eldøya, Rygge 26.01(GBJ), 1M Tombsletta,
Råde 29.01-05.02(RBO, HHO, ESH, ÅSF), 1 ind.
Augeberghølen, Råde 09-27.02(PAJ, ÅSF, TJO,
RBO), 1 ind. Sorgenfri, Fredrikstad 17.02(TJO),
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1M Akerøya 22-24.02(JRA, HMØ, KEV), 1 ind.
Rygge st., Rygge 26.02(RBO), 1 ind.
Augeberghølen, Råde 08-15.12(PAJ, ÅSF, IME),
1 ind. N.Ovebukt, Råde 08.12(KEV), 1 ind. Øra
13-25.12(ÅSF, PAJ, IME, m.fl.), 1 ind, Gudevold,
Fredrikstad 28.12(PAJ, KAJ).
DVERGFALK Falco columbarius
1997: 1 ind. Botnerbaugen, Larkollen, Rygge
16.10(RFR).
LERKEFALK Falco subbuteo
1998: 2+ ind. Flesjøvannet, Svinndal, Våler 0216.08(RFR). Mulig hekking.
2002: 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 23.04(HHO), 1
ind, Hærsetsjøen, Trøgstad 06.05(PTA), 2 ind.
Isesjø, Sarpsborg 15-18.05(TGU, MOL, TOL),
2 ind. Gjølsjøen, Marker 17.05(PTA), 2 ind.
Blixøya, Våler 18.05(PSR), 1 ad. Feste, Rygge
26.05(RBO), 1 ind. Begby, Fredrikstad
03.06(SEN), 1 ind. Stikletjern, Marker
05.06(PTA), 1 ind. Røsneskilen, Halden
08.06(KEV), 1 ind. Skjeklesjøen, Rakkestad
17.06(PTA), 1 ind. Henestangen, Råde
23.06(RBO), 1 ind. Gjølsjøen, Marker
29.06(MOL), 1 ind. Kurefjorden 04.07(KKN,
DBR), 1 ind. Svingen, Halden 09.07(PTA, JST),
1 ad. Øra 14.07(TAA), 2 juv. Skjærviken, Fredrikstad 06.08(THU), 1 ind. Begby, Fredrikstad
19.08(SEN), 1 ad. + 1 ind. 1K Halmstad Rygge
19.08(AHA), 1 ind. 1K Os krk., Rakkestad
19.08(PTA), 1 ind. Hafslund, Sarpsborg
22.08(SEN, JRA, MPE), 1 ind. 1K, Akerøya
24.08(KEV, HMØ), 1 ind. Skjør, Eidsberg
24.08(TGU), 1 ind. Begby, Fredrikstad
31.08(TST, MOL), 1 ind. Kurefjorden
31.08(MNI), 1 ind. 1K Kurefjorden 03.09(MNI),
1 ad. Storskausberg, Hvaler 04.09(MVI), 1 ind.
Borge krk., Fredrikstad 07.09(THU), 1 ind. 1K
Fuglevik, Rygge 07.09(AHA), 1 ind. Kurefjorden
13.09(KJO), 1 ind. Bede, Sarpsborg 25.09(TGU).
JAKTFALK Falco rusticolus
2002: 1 ind. sann. 1K Akerøya 12.10(CJA, TAA).
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VANDREFALK Falco peregrinus
2002: 1M ad. Vedøya, Hvaler 10.01(TAA, MPE),
1 ind. Jeløy Radio,Moss 01.03(TSK), 1 ind. 2K
Øra 05.03(ÅSF, TMO), 1 ind. Sentrum, Fredrikstad 06.03(PAJ), 1 ind. Akerøya 12.03(PTA,
ÅSF), 1M Kurefjorden 13.03(RBO),1 ad. Akerøya 23.03(AOS), 1 ad, Kurefjorden 24.03(PAJ,
ÅSF, ADY, MNI, m.fl.), 1 ind. Øra 26.03(TMO),
1F Akerøya 26-27.03(BFR), 1 ind. Berby, Halden 28.03(TOL, MOL), 1 ind. Gillingsrød, Råde
06.04(RFR), 1 ind. Kurefjorden 09.04(AHA), 1
ind. Trosvik, Fredrikstad 22.04(PAJ,IME), 1F 2K
Akerøya 18-24.04(PTA, ROL, TAA), 1 ind. Kurefjorden 28.04(ØLÅ, MNI), 1 ind. Storenga, Nes,
Fredrikstad 05.05(MPE), 1M 2K Akerøya
09.05(SEN), 1 ind. Kurefjorden 25.05(MNI),
hekkefunn, 1 par + 2 pull. 27.06(MOL), 1 ind.
Kurefjorden 02.08(KEV), 1 ad. Kurefjorden
10.08(PAJ, ÅSF), 1 ind. 1K Sentrum, Halden
17.08(TST), 1 ad. Akerøya 22.08(MPE), 1F 1K
Kurefjorden 25.08(PAJ, MNI, MSU),1 ind. 1K
Kurefjorden 28.08-03.09(RBO), 1 ind. Rokkevannet, Halden 02.09(TST, MOL), 1M 1K Kurefjorden 04.09(RBO), 1 ind. Lysakermoa
07.09(TGU), 1 ind. Øra 08.09(TST, TAA, LPS,
JRA, KEV), 1F 1K Kurefjorden 12.09(MNI,
ESH, RBO, ADY), 1 ad. + 1 ind. 1K 14.09(MNI,
ÅSF, PAJ, IME), 1 ind. 1K Brattskott, Halden
15.09(JCP), 1 ind. 1K Kurefjorden 18.09(RBO)1
ad. + 1 ind. 1K Kurefjorden 20.09(ÅSF), 1 ad.
Akerøya 21.09(KEV), 1 ind. 1K Kurefjorden
28.09(ÅSF), 1 ind. 1K Lundestad, Halden
28.09(TST), 1 ind. Stensrød, Karlshus, Råde
05.10(ØLÅ), 1 ad. Heiård, Rolvsøy, Fredrikstad
12.10(KEV), 1 ind. 1K Kurefjorden 27.10(ESH),
1 ind. 1K Akerøya 02.11(KEV, CJA, JRA), 1M
Akerøya 16.11(MPE, SEN, HMØ, KEV), 1 ind.
Sentrum, Fredrikstad 05.12(ESH), 1 ad. Lysakermoa 30.08(PTA).
JERPE Bonasa bonasia
2002: 1-3 ind. Nøtteholen, Rakkestad 23.0107.03(PTA, JRA, TAA, m.fl.), 1 ind. Bøler gård,
Hobøl 07.02(MHA), 1 ind. Berby, Halden
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12.02(PTA), 1M Folkå nat.res. Halden
25.02(KOL, MOL), 2FF Tjøstøl, Aremark
10.03(PTA), 1 ind. Berby, Halden 10.04(MOL),
2 ind. Skjølja, Rakkestad 22.05(TGU), 1 ad. + 3
pull. Finnsvika, Halden 18.06(AAN), 1 ind.
Tjøstøl, Aremark 19.06(PTA), hekkefunn, Kjetangen, Halden 07.08(MOL), 1M Sponåsen,
Hobøl 06.10(MHA, LEJ), 1F Gampåsen, Hobøl
06.10(MHA, LEJ), 2 ind. Igletjern, Eidsberg
04.11(PTA), 1 ind. Langand, Eidsberg
04.11(PTA), 2 ind. Berby, Halden 21.12(MOL).
RAPPHØNE Perdix perdix
2002: 1 ind. Ørmen, Fredrikstad 11.05(OPS), 3 ind.
Kjennetjernet, Fredrikstad 06-07.06(JRA, PTA),
1 ind. Tasken, Råde 18.10(ÅSF), 3 ind. Storenga,
Nes, Fredrikstad 16.11(TSØ).
Rapphøns blir brukt som treningsobjekt for trening
av fuglehunder, og disse observasjoner er fra
områder hvor denne aktiviteten er stor.
VAKTEL Coturnix coturnix
2002: 1 ind. Elingård, Fredrikstad 02.06(THO), 1
ind. Smedbakken, Onsøy, Fredrikstad
04.06(ADY), 1 ind. Huseby, Fredrikstad
06.06(JRA), 1 ind. Kån, Rakkestad 06.06(PTA),
1 ind. Asak, Halden 07-08.06(AAN, MOL, GFE,
OØB), 2 ind. Lille Rygge, Rygge 07.06(DBE,
ARI, PSR, TNO, LFL), 1 ind. Prangerød, Sarpsborg 07.06(TGU), 1 ind. Augeberghølen, Råde
08.06(PAJ, ÅSF), 1 ind. Kirkegrenda, Rygge
08.06(RBO), 1 ind. Myra, Berg, Halden
10.06(GFE), 1 ind. Svingen, Halden 12.06(GFE),
1 ind. Vesttorp, Halden 13.06(MOL, TST), 1 ind.
Voll, Sarpsborg 13.06(MOL, TST), 1 ind. Elingård, Fredrikstad 14.06(ADY), 1 ind. Stene,
Onsøy, Fredrikstad 14.06(ADY), 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 15.06(PTA), 1 ind.
Mljølkeberg, Spydeberg 24.06(PTA), 1 ind.
Smedbakken, Onsøy, Fredrikstad 27.0602.07(ADY), 2 ind. Ringsby, Rakkestad 29.0601.07(THR), 1 ind. Haugtomt, Eidsberg
01.07(PTA), 1 ind. Kolshus, Eidsberg
01.07(PTA), 1 ind. Vesterby, Eidsberg
01.07(PTA), 1 ind. Grinestad, Rakkestad

04.07(PTA), 1 ind. Heier, Rakkestad 04.07(POS),
1 ind. Kån, Rakkestad 04.07(PTA), 1 ind.
Gundelsby, Rakkestad 05.07(MOL, TOL), 1 ind.
Småberg, Varteig, Sarpsborg 06.07(POS), 1 ind.
Trømborg krk., Eidsberg 12.07(KTØ, JST), 1 ind.
Thorsø Herregård, Fredrikstad 14.07(THU), 1
ind. Torsnes flyplass, Fredrikstad 14.07(THU), 1
ind. Vestereng, Trøgstad 14.07(PTA), 1 ind.
Kjennetjernet, Fredrikstad 23.07(LPS, TAA), 2
ind. Østby, Rakkestad 06.08(PTA, POS).
GULLFASAN Chrysolophus pictus
2002: 1 ind.* Onsøy, Fredrikstad 22-25.08(LKB,
m.fl.)
Første funn i fylket av denne art som blir plassert i
kategori E. England har nå en ”vill” bestand på
200-250 fugler etter at den ble innført fra Kina.
VANNRIKSE Rallus aquaticus
2002: 1 ind. Arekilen, Hvaler 10.01(TAA, MPE), 1
ind. Gjølsjøen, Marker 06-07.04(MOL, PTA), 1
ind. Rokkevannet, Halden 11.04(MOL), 2 ind.
Hestholmen, Øra 05.05(ÅSF, PAJ), 1 ind. Øra 0921.05(AHA, ÅSF, PAJ), 2 ind. Gjølsjøen, Marker 17.05-15.06(PTA, SMK, BOT, m.fl.), 1 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 18.05-01.06(PTA, SMK,
BOT, HMØ), 1 ind. S. Blytjern, Rakkestad
31.05(TGU, POS), 1 ind. Øra 13.06(JRA), 1-3
ind. Øra 04.08-27.10 (TAA, PAJ, JRA, SEN,
m.fl.), 2 ind. Skipstadkilen, Hvaler 17.0901.10(MVI, PHV).
MYRRIKSE Porzana porzana
2002: 1 ind. Gjølsjøen, Marker 23-31.05(PTA,
HMØ), 1 ind. Skinnerflo, Hauge, Fredrikstad 0814.06(TAA, JRA, ADY, m.fl.), 1 ind. Rokkevannet, Halden 15.06(JBO, LST, JER), 1 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 20.06(JBS), 2 ind. Lysakermoa 04.07(PTA), 1 ind. Kalnes, Sarpsborg
13.07(JIT), 1 ind. Øra 16.08(JRA).
ÅKERRIKSE Crex crex
2002: 1 ind. Rokkevannet, Halden 20-21.05 (MOL,
TAH, TST, GFE), 1 ind. Boberg, Halden 23-
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24.05(GFE, MOL), 1-2 ind. Berg krk., Halden
24.05-05.07(GFE, MOL, OØB, TST), 1 ind.
Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 29.05-08.06(KEV,
JRA, ÅSF, PAJ, m.fl.), 1 ind. Midtre Langset,
Trøgstad 01-06.06(PTA, HMØ), 1 ind. Kjennetjernet, Fredrikstad 02.06(HPG), 1 ind. Vesttorp,
Halden 03-15.06(PTA, IME, TAA, m.fl.), 1 ind.
Nes gård, Rakkestad 05.06(BPL), 1 ind. Huser,
Berg, Halden 10-12.06(GFE), 2 ind. As, Halden
13.06(MOL, TST), 1 ind. Bodal, Rakkestad
22.06(AKA), 1 ind. Bjaberg, Spydeberg
24.06(PTA), 1 ind. Heli krk., Spydeberg
24.06(PTA), 1 ind. Mjølkeberg, Spydeberg
24.06(PTA), 1 ind. Lundestad, Halden 1725.06(GFE), 1 ind. Nordby, Berg, Halden 25.0605.07(GFE, MOL, TOL), 1 ind. Myrvoll, Trøgstad 01.07(PTA), 1 ind. Nygård, Eidsberg
01.07(PTA), 1 ind. Kaugerud, Rakkestad
04.07(POS), 1 ind. Krossby, Rakkestad
04.07(POS), 1 ind. Nordre Moen, Eidsberg
04.07(PTA), 1 ind. Stomperudtjern, Rakkestad
04.07(PTA, POS), 2 ind. Krossbykrysset, Rakkestad 07.07(POS), 1 ind. Tuttern, Eidsberg
12.07(KTØ, JST), 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad
14.07(PTA), 2 ind. Smedby, Trøgstad
14.07(PTA), 1 ind. Rostad, Fredrikstad
24.07(BIR), 2 ind. Grav, Våler 05.08 (PGR).
Hekkefunn:
2+ Ør, Halden 21.08(BBR) 1 kull, hvor en unge
tatt av skurtresker.
8-10 pull Trømborg krk. Eidsberg, reddet ut av
slåttemark i juli av bonde Ole Bunes.
TRANE Grus grus
2002: 2 ad + 2 pull Endetjern, Halden 19.0514.06(MOL, TST), 2 ad + 2 juv Rokkevannet,
Halden 21.07-16.09(MOL), 132 ind. Hæretsjøen,
Trøgstad 14.09(PTA) er et stort antall traner i fylket.
TJELD Haematopus ostralegus
2002: 3 ind. Lysakermoa 20.04(PTA), 1 ind.
Lysakermoa 22.04(TGU, 2 ind. Lysakermoa
23.04(TGU), 1 ind. Isesjø, Sarpsborg 01.05(PTA,
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ÅSF, PAJ), 2 ind. Lysakermoa 07.05(PTA),
hekkefunn, Lille Kjepina, Femsjøen, Halden
15.05(AAN), 2 ind. Storfjorden, Vansjø, Råde
20.05(ØLÅ), 1 ind. Røssægmoa, Rakkestad
24.05(TGU), 1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 13.06(KEV), 1 ind. Visterflo, Rolvsøy, Fredrikstad 13.06(KEV), 4 ind. Akerøya 03.11(KEV,
CJA, JRA), 6 ind. Akerøya 16.11(MPE, SEN,
HMØ, KEV).
AVOSETT Recurvirostra avosetta
2002: 3 ind. Øra 07-09.05(PAJ, ÅSF, GHA, m.fl)
DVERGLO Charadrius dubius
2002: 1 ind. Store Erte, Halden 20.04(AAN), hekkefunn, reir 4 egg, Skårakilen, Fredrikstad
18.05(PAJ), 3 ind. Boksjø, Halden 19.05(TST,
MOL), hekkefunn, reir 4 egg, Vestgård, Halden
24.05(GFE, MOL), 1 ind. Hauge, Rolvsøy, Fredrikstad 11.06(KEV), hekkefunn, ad. + pull, Øra
09.07(PTA, JST), 2 ind. Øra 18.07(KEV), hekkefunn, 2 ad +2 juv, Øra 22.07(LPS, TAA) , 1 ad.
+ 1 ind. 1K Lysakermoa 10.08-02.09(PTA, TGU),
4 ind. Øra 13.08(ÅSF),
BOLTIT Charadrius morinellus
2001: 1 ad. Akerøya 06.05(KEV, CJA).
TUNDRALO Pluvialis squatarola
2002: 1 ind. Øra 20.05(SEN, MPE, TOL, MOL), 3
ind. Eldøya, Rygge 26.05(ØLÅ, m.fl.), 1 ind.
Kurefjorden 26.05(MNI, POS, PAJ, ÅSF, m.fl.),
56 ind. Kurefjorden 28.05(ÅSF, MNI), 2 ind.
Kurefjorden 29.05(PTA).
56 ind. i en flokk er det største antall for denne arten i Østfold.
POLARSNIPE Calidris canutus
2002: 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 31.08(PTA).
Denne arten blir som oftest observert ved kysten,
og observasjoner fra indre deler av fylket er
sjeldne.
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SANDLØPER Calidris alba
2002: 5 ind. Akerøya 31.08(KEV, BFR, CJA, MKA,
m.fl.), 4 ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler
31.08(ÅSF, MOL, SEN, JRA, TST), 13 ind. Akerøya 07.09(JRA, HMØ), 9 ind. Akerøya
08.09(JRA, HMØ, KEV), 5 ind. Akerøya
13.09(MPE), 8 ind. Akerøya 14.09(CJA), 3 ind.
Akerøya 19.09(MPE), 1 ind. Akerøya 29.09(JRA,
SLU, KEV).
DVERGSNIPE Calidris minuta
2002: 1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 2125.05(AHA, JTF, EFO).
TUNDRASNIPE Calidris ferruginea
2002: 1 ind. Kurefjorden 25.05(MNI, TAA).
FJÆREPLYTT Calidris maritima
2002: 14 ind. Akerøya 22.02(HMØ, JRA).
FJELLMYRLØPER Limicola falcinellus
2001: 1 ind. 2K+ Kurefjorden 25.05(TGU).
2002: *1 ad. Kurefjorden 28-29.05(MNI, ÅSF,
RBO, PTA).
KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
2002: 1 ind. Lysakermoa 21.01(PTA, TGU), 1 ind.
Lysakermoa 09.04(PTA, TGU), 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 13.04(LPS, TAA), 3 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 13.04(MOL), 1 ind. Landfaste, Asmaløy, Hvaler 14.04(MVI), 1 ind. Huser, Asmaløy, Hvaler 19.09(MVI), 1 ind. Onstadsundet, Spydeberg 19.09(BPL, NOR), 1 ind.
Skipstadklilen, Hvaler 01.10(MVI, PHV), 1 ind.
Skipstadkilen, Hvaler 12.10(KEV), 1 ind. Akerøya 19.10(CJA, KEV), 1 ind. Øra 02.11(ESH).
DOBBELTBEKKASIN Gallinago media
2000: 1 ind. Akerøya 11.09(JRA).
2001: 1 ind. Landfasten, Asmaløy, Hvaler
10.05(MVI), 1 ind. Akerøya 26.08(JRA).
2002: 1 ind. Hestholmen, Øra 05.05(PAJ, ÅSF), 1
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ind. Gjølsjøen, Marker27.07(MOL),1 ind.
Hærsetsjøen,Trøgstad 26.08(PTA),1 ind. Øra
13.09(TAA).
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
2002: 1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 13.04(TSA),1
ind. Nordre Ovenbukt 23.04(ESH),1 ind. Øra
29.05(JRA), 5 ind. Kurefjorden28.09(ÅSF), 3
ind. Kurefjorden 30.09(ÅSF, IME).
SOTSNIPE Tringa erythropus
2002: 1 ind. Øra 04.05(04.05(PAJ, THU, ESH), 2
ind. Kurefjorden 04.06(AHA), 1 ind. Øra
08.06(KEV, JRA, HMØ, MPE).
GRØNNSTILK Tringa glareola
2002: Hekkefunn, Furuly, Marker 17.05(PTA).
STEINVENDER Arenaria interpres
2002: Hekkefunn, Vesleø, Hvaler 09.06(PAJ, ÅSF).
2 ind. Lysakermoa 24.08(PTA, FJA).
Funn i indre deler av fylket er uvanlig.
SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
2002: 3 ind*. Kurefjorden 29.05 (PTA). 2 ind.Øra
04.06(PAJ, TAA, ÅSF, SEN).
POLARSVØMMESNIPE Phalaropus fulicarius
2002: 6 ind. Jeløy Radio, Jeløya, Moss 27.10 (TAA,
RBO, PSR, PTA, ÅSF, m.fl.)
Dette er funn nummer 11 i Østfold.
POLARJO Stercorarius pomarinus
2002: 2 ad. Akerøya 24.05(JRA), 1 ind. Stalsberget
30.05(PTA, IME),
1 ad. Stalsberget 31.05(ÅSF, MNI), 1 ind. Akerøya
01.06(CJA). 6 ad. Stalsberget 02.06(TAA, TSA),
1 ind. Vikertangen, Hvaler 25.10(PTA, MOL).
TYVJO Stercorarius parasiticus
2002: Hekkefunn 1 reir med 2 egg.
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FJELLJO Stercorarius longicadus
2000: 1 ind. Akerøya 04.11(JRA, SEN).
2001: 1 ind. 1K Akerøya 14.08(JRA).
2002: 1 ad. Stalsberget 25.05(PAJ, ÅSF, PSR), 1
ind. 2K+ Stalsberget 30.05(PTA, IME), 1 ad. Øra
17.06(PAJ, ÅSF), 1 ind. 1K Bastangen, Vesterøy,
Hvaler 31.08(JRA, SEN),
STORJO Catharacta skua
2000: 7 ind. Akerøya 10.09(JRA, BFR), 1 ind. Akerøya 11.09(JRA, BFR).
2002: 1 ind. Stalsberget 22.06(PTA, FJA), 2 ind.
Stalsberget 11.07(PTA). 3 ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler 11.07(ÅSF), 5 ind. Akerøya
31.08(KEV, BFR, CJA, MKA, m.fl.), 11 ind.
Bastangen, Vesterøy, Hvaler 31.08(ÅSF, MOL,
SEN, JRA, TST), 1 ad. Bastangen, Vesterøy,
Hvaler 06.09(MPE, JRA), 1 ind. Stalsberget
06.09(RBO), 1 ind. Akerøya 28.09(JRA),
DVERGMÅKE Larus minutus
2001: 2 ad. + 5 ind. 1K Akerøya 27.10(JRA).
2002: 1 ad. Isesjø, Sarpsborg 01.05(TAA, LPS,
m.fl.), 1 ad. + 3 ind. 2K Øra 08-10.05(MPE, TAA,
HMØ, TSA), 1 ad. + 1 ind. 2K Øra 1726.05(MPE, PAJ, ÅSF, m.fl.), 1 ind. Lysakermoa
03.08(PTA), 1 ind. 1K Kurefjorden 08.08(TAA),
1 ind. 1K Lysakermoa 08-09.08(PTA), 1 ind. 1K
Skjebergkilen, Sarpsborg 11-13.08(MOL, KOL),
1 ind. 1K Fulevik, Rygge 06.09(AHA), 1 ind.
1K Bastangen, Vesetrøy, Hvaler 07.09(ÅSF, PAJ,
IME), 2 ind. 1K Kurefjorden 07.09(Asker &
Bærum lokallag), 1 ind. 1K Øra 16.09(JRA), 1
ind. 1K Akerøya 21.09(SEN), 1 ind. Bastangen,
Vesterøy, Hvaler 24.10(SEN, ÅSF), 3 ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler 25.10(JRA), 3 ad. + 1
ind. 1K Bastangen, Vesterøy, Hvaler 26.10(CJA,
JRA), 14 ind. Jeløy Radio, Moss 27.10(TAA,
m.fl.), 2 ind. 1K Kurefjorden 17.11(MNI).
SABINEMÅKE Larus sabini
1997: 1 ind. 1K Jeløya, Moss 20.09(TRA).
2002: 1 ind. 1K Vikertangen, Asmaløy, Hvaler
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26.10(MOL).
Dette er funn nummer 12 og 13 i fylket.
SILDEMÅKE Larus fuscus
2002: Hekkefunn, Kjepinene, Femsjøen, Halden
15.05(AAN), 2 hekkefunn, Femsjøen, Halden
29.05(GFE, JHE, JER, THO, AAN), hekkefunn,
Krusætertjern, Halden 29.06(MOL), 1 ind. Sjøbadet, Jeløya, Moss 01.10(NCL).
SILDEMÅKE Larus fuscus graellsii
2001: 1 ind. 4K* Øra 05.07(MPE).
Dette er det andre godkjente funnet av denne underarten som hekker nærmest på de britiske øyer.
GRÅMÅKE Larus argentatus
2002: Hekkefunn, 5 par, Kjepinene, Femsjøen,
Halden 15.05(AAN).
GRØNLANDSMÅKE Larus glaucoides
2000: 1 ad. Øra 14.03(TAA).
SVARTBAK Larus marinus
2002: Hekkefunn, 2 par, Femsjøen, Halden
20.05(AAN).
KRYKKJE Rissa tridactyla
2002: 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 13.04(ADY,
m.fl.)
Meget sjelden i de indre deler av Østfold.
ROVTERNE Sterna caspia
2002: 1 ad.* Øra 04.06(TAA, ÅSF, PAJ, SEN), 2
ad. Øra 09.05(LPS, TSA, MPE, m.fl.).
SPLITTERNE Sterna sandvicensis
2001: 3 ad*. Svartebåene, Hvaler 16.06(PAJ, ÅSF).
2002: 2 ind. Akerøya 14.06(JRA), 8 ind. Bastangen,
Vesterøy, Hvaler 11.07(ÅSF), 1 ind. Bastangen,
Vesterøy, Hvaler 11.07(MPE), 1 ind. 1K Akerøya 07.09(JRA, HMØ), 1 ind. 1K Krokstadfjorden, Råde 08.09(IME, TAA, LPS, PAJ, m.fl.).
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RØDNEBBTERNE Sterna paradisaea
2002: 1 ind. 2K Kobbernaglen, Asmaløy, Hvaler
25.05(PTA), hekkefunn, 1 par, Akerøya
02.06(PAJ, ÅSF), hekkefunn, 3 par, Møren, Tisler,
Hvaler 06.06(PAJ, ÅSF), hekkefunn, 3 par,
Ølbergholmen, Tisler, Hvaler 06.06(PAJ, ÅSF),
1 ind. 2K Ølbergholmen, Tisler, Hvaler
06.06(PAJ, ÅSF), hekkefunn, 5 par, Vesleø, Hvaler 09.06(PAJ, ÅSF).
DVERGTERNE Sterna albifrons
2002: 1 ad. Øra 13.06(JRA), 1 ind. Mørvika, Halden 13.07(KEV).
SVARTTERNE Chlidonias niger
2002: 1 ad. Gamlebyen, Fredrikstad 07.06(JRA), 1
ind, Stalsberget 30.05(PTA), 1 ind. 1K, Krokstadfjorden, Råde 30.08(ØLÅ).
LOMVI Uria aalge
2002: 1 ind. 1K Øyeren, Trøgstad 02.10(PTA).
Uvanlig i ferskvann.
POLARLOMVI Uria lomvia
2002: 1 ind.* Hærføl, Hvaler 07.02(MPE).
Ny art for Østfold
TEIST Cepphus grylle
2002: Hekkefunn, 1 reir påvist, Heia, Hvaler
02.06(PAJ, ÅSF).
LUNDE Fratercula arctica
2002: 2 ind. Stalsberget 09.05(RBO, PTA), 1 ind.
Stalsberget 15.05(PTA), 1 ind. Stalsberget
30.05(PTA), 1 ind. Akerøya 31.05(CJA), 1 ind.
Akerøya 31.05(CJA), 1 ind. Stalsberget
31.05(TAA, FJA, PTA, MNI, ÅSF), 2 ind. Akerøya 21.09(JRA, SEN), 1 ind. Stalsberget
17.10(PTA), 2 ind. Stalsberget 24.10(PTA), 2 ind.
Bastangen, Vesterøy, Hvaler 25.10(JRA), 6 ind,
Bastangen, Vesterøy, Hvaler 26.10(CJA, JRA),
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1 ind. Vikertangen, Hvaler 26.10(MOL, PTA,
ÅSF, TST), 8 ind. Jeløy Radio, Moss 27.10(TAA,
RBO, PSR, PTA, ÅSF, m.fl.), 1 ind. 1K Øra
14.11(ÅSF).
SKOGDUE Columba oenas
2002: Hekkefunn, Bjørnevågen, Kråkerøy, Fredrikstad 18.04(PAJ).
HUBRO Bubo bubo
2002: 1 ind Degernes, Rakkestad 13-25.02(PTA,
ÅSF, IME, m.fl.), 1 ind. Skjellumfjellet, Onsøy,
Fredrikstad 17.05(RAA).
HAUKUGLE Surnia ulula
2002: 1 ind. Ertevannet, Eidsberg 27.10(NN via
PTA), 1 ind. Berbymosen, Rakkestad 0205.11(LBL, PTA, TGU).
SPURVEUGLE Glaucidium passerinum
1997: 2 ind. Gillingsrød, Vansjø, Råde 02.11(RFR).
2002: 1 ind. Furuly, Marker 29.01(PTA), 1 ind.
Hærsetsjøen, Trøgstad 14.02(PTA), 1 ind. Degernes, Rakkestad 25.02(KAJ, MOL, AAN, m.fl.),
1 ind. Øymark krk., Marker 17.03(GFE, MOL,
ØOB), 1 ind. Furuly, Marker 23.03(PTA, IME),
1 ind. Tjøstøl, Aremark 23.04(MOL), 1 ind. Berg,
Halden 01.12(GFE), 1 ind. Berby, Halden 1719.12(GFE, OØB, MOL).
HORNUGLE Asio otus
2002: 1 Ind. Bovum, Spydeberg 14.03(RBO), 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 07.04-17.05(PTA), 1 ind.
Randholmen, Kråkerøy, Fredrikstad 16.05(LAN,
OTA), Hekkefunn 2 ad + 3 pull. Skjeberg, Sarpsborg 22-23.05(DVO, JIB, RAA), 1 ind. Tosebygda, Trøgstad 23.05(PTA), hekkefunn 2 ad. +
5 pull. Røsneskilen, Halden 25.05-21.06(GFE,
MOL, LFL, m.fl.), 1 ind. Eldøya, Rygge
03.06(THU), 1 ind. Stillesby, Marker 06.06(PTA),
hekkefunn, Kallaksjøen, Trøgstad 11.0614.07(PTA), hekkefunn, Rokke, Halden 1112.06(GFE, MOL), hekkefunn, 1 ad. + 2 pull.
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Gunneng, Marker 14.06(PTA), hekkefunn, S.
Homstvet, Eidsberg 15.06-14.07(PTA), hekkefunn, Hærland, Eidsberg 20.06(JBS), 1 ad. + 1
pull. Aslakstrøm, Aremark 30.06(PTA), 1 juv.
Skislett, Marker 30.06(PTA), 1 juv. Skukustad,
Eidsberg 01.07(PTA), hekkefunn, Rønneld,
Sarpsborg 04.07(MOL, TOL), 1 ind. Akerøya
18.10(CJA, KEV).
JORDUGLE Asio flammeus
2002: 1 ind. Lysakermoa 09.04(PTA), 1 ind. Akerøya 18.05(TAA, JRA, KEV), 1 ind. Tasken, Råde
20.05(MOL, TOL), hekkefunn, Store Sletter,
Råde 06-22.08(ØLÅ, ÅAF, PAJ), 1 ind. Akerøya 21.09(SEN, KEV), 1 ind. Akerøya
19.10(CJA, KEV), 1 ind. Kallumsletta, Sarpsborg
01.11(RWI),
ISFUGL Alcedo atthis
2000: 1 ind. Mellomelva, Sollie, Sarpsborg
11.11(RFR).
2002: 1 ind. Tista, Halden 02.01-26.03(SEN, GFE,
MOL, TOL, M.fl.), 1 ind. Gillingsrød, Vansjø,
Råde 06.04(RFR), 1 ind. Veumbekken, Trosvik,
Fredrikstad 14.12(SBE).
VENDEHALS Jynx torquilla
2002: 1 ind. Medbø, Halden 27.04(AAN), 2 ind.
Eidsberg st., Eidsberg 01.05(JST), 2 ind. Listranda, Asmaløy, Hvaler 05.05(LPS), 1 ind. Berg
Skog, Eidsberg 09.05(PTA), 1 ind. Hankø, Fredrikstad 10.05(MHA), 1 ind. Sletner Skog, Eidsberg 10.05(PTA), hekkefunn, Eidsberg st., Eidsberg 21.05(JST, PTA), 1 ind. Fuglenes, Rakkestad 22.05(TGU), 1 ind. Berby, Halden
23.05(MOL), sann. hekking, Blixøya, Våler
25.05(PSR), hekkefunn, Hauger gård, Spydeberg
26.05(MHA), 1 ind. Ellefsrød, Idd. Halden
01.06(AAN), 1 ind. Småtjerna, Idd, Halden
01.06(AAN), hekkefunn, Kureskjær, Rygge
23.05(MSU, ØLÅ), 1 ind. Tønnerud, Hobøl
08.08(NCL), 1 ind. Store Stensvannet, Rakkestad
14.08(PTA).
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GRÅSPETT Picus canus
2001: 1 ind. Nes, Jeløya, Moss 21.10(GBJ).
2002: 1F Alby, Jeløya, Moss 09.01(RBO), 1F Alby
Jeløya, Moss 22.01(NCL), 1F* Nøtteholen, Rakkestad 10.01-10.03(PTA, ÅSF, HMØ, m.fl.), 1
ind. Horntjernåsen, Rakkestad 13.01(JST), 1M
Tjøstøl, Aremark 10.03(PTA), 1F Alby, Jeløya,
Moss 22.01(NCL), 1 ind. Igletjern,
Trømborgfjella, Eidsberg 21.04(TGU), 1F, Høytorp Fort, Eidsberg 28.10(TGU), 1F Alby, Jeløya, Moss 19-24.12(NCL, RBO, ÅSF, TAA), 1F
Store Erte 25.12(TOL).
DVERGSPETT Dendrocopos minor
2002: Hekkefunn, Lysakermoa 11.05(PTA),
hekkefunn,Tistedal , Halden 15.05(MOL).
TRETÅSPETT Picoides tridactylus
2002: 1M Rødåsen, Jeløya, Moss 21.01(MHA), 1F
Nøtteholen, Rakkestad 25.01(PAJ), 1F Vestre
Krok, Hobøl 25.01(MHA), 1 ind. Tjøstøl, Aremark 10.03(PTA), 1 M Tjøstøl, Aremark
07.04(PTA, IME), 1M +1F Tjøstøl, Aremark
14.04(PTA), 1M Furuly, Marker 19.04(PTA), 1
ind. Alby, Jeløya, Moss 21.04(IME), 1M +1F
Tjøstøl, Aremark 29.04(HMØ, PTA), 1 ind. Lundsneset nat,res., Aremark 08.05(JHE),
TRELERKE Lullula arborea
1997: 1 ind. Karlshusbunn, Vansjø, Råde
02.08(RFR).
2002: 2 ind. Mjølnerødmoen, Halden 11.03(TOL,
MOL), 1 ind. Storenga, Nes, Fredrikstad
14.03(ÅSF), 1 ind. Borredalen, Fredrikstad
20.03(KEV), 1 ind. Thorsø, Fredrikstad
21.03(LPS, TAA), 2 ind. Mjølnerødmoen, Halden 23.03(MOL, TOL), 3 ind. Papper, Vesterøy,
Hvaler 23.03(KJO), 1 ind. Rørfjell, Råde
24.03(ADY), 1 ind. Brakkebausand, Torsnes,
Fredrikstad 25.03(ÅSF), 1 ind. Kvernmyr,
Asmaløy, Hvaler 26.03(MVI), 1 ind. Storskaugsberg, Asmaløy, Hvaler 26.03(MVI), 2 ind. Thorsø,
Fredrikstad 28.03(LPS, TAA), 1 ind. Øra
28.03(PAJ), 1 ind. Lille Kullås, Halden
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31.03(AAN), 3 ind. Thorsø, Fredrikstad
31.03(LPS, TAA), 1 ind. Bisseberg, Halden
01.04(AAN), 3 ind. Henestangen, Råde
01.04(ØLÅ), 3 ind. Storenga, Nes, Fredrikstad
01.04(LPS, TAA, TSA), 3 ind. Thorsø, Fredrikstad 01.04(LPS, TAA, TSA), 1 ind. Trondalen,
Fredrikstad 05.04(IME), 1 ind. Kurefjorden
08.04(ØHA, TRS), 2 ind. Høyås, Halden
12.04(AAN), 3 ind, Brutjernkollen, Idd, Halden
13.04(AAN), 1 ind. Brakkebausand, Torsnes,
Fredrikstad 03.05(PAJ, ÅSF, KAJ), 1 ind.
Liholttjern, Halden 03.05(AAN), 3 ind. Vestre
Lifjell, Halden 04.05(AAN), 1 ind. Svingen,
Halden 05.05(PTA), 1 ind. Bredkas, Idd, Halden
09.05(AAN), 1 ind. Hankø, Fredrikstad
09.05(MHA), 2 ind. Skråfjell, Idd, Halden
09.05(AAN, GFE, MOL, m.fl.), 1 ind. Hankø,
Fredrikstad 10.05(MHA), 1 ind, Hatten, Rolvsøy,
Fredrikstad 10.05(KEV), 3 ind. Tjernholt, Idd,
Halden 10.05(AAN), 2 ind. Henestangen, Råde
19.05(RBO, PSR, m.fl.), 1 ind. Skjellumfjellet,
Onsøy, Fredrikstad 19.05(RAA), 1 ind, Arneberghølen, Råde 20.05(RBO, PSR, m.fl.), 2 ind.
Mellomtjern, Halden 20.05(AAN), 1 ind. Rørfjell, Råde 20.05(RBO, PSR, m.fl.), 2 ind.
Mjølnerødmosen, Halden 31.05(MOL), 1 ind.
Aspedammen, Halden 01.06(AAN), 1 ind.
Kobbelund, Idd, Halden 01.06(AAN), 1 ind.
Tostensetfjellet, Halden 01.06(AAN), 1 ind. Arekilen, Hvaler 03.06(ØHA), 1 ind. Trekanten,
Asmaløy, Hvaler 04.06(ØHA), 1 ind, Arneberghølen, Råde 07.06(PTA), 2 ind. Arneberghølen,
Råde 08.06(DBE, ARI, PSR, TNO, LFL), 1 ind.
Olasmyr, Halden 08.06(AAN), 1 ind. Botnerkilen, Hvaler 09.06(ØHA, TRS), 1 ind. Løkkeberg, Idd, Halden 10.06(AAN), 1 ind. Rørfjell,
Råde 14.06(JLU, RBO), 1 ind. Dyvelmosen, Idd,
Halden 16.06(AAN), 1 ind. Lomtjern, Idd, Halden 16.06(AAN), 2 ind. Kasa, Vesterøy, Hvaler
30.06(ØHA), 1 ind. Borgebotn, Råde
07.07(BPL), 1 ind. Svingen, Halden 11.07(KEV),
2 ind. Marikova, Øra 28.07(PAJ, KAJ), 1 ind.
Demma, Halden 20.09(MOL), 7 ind, Storenga,
Nes, Fredrikstad (PAJ, KAJ).
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SANGLERKE Alauda arvensis
2002: 2 ind. Hovland, Onsøy, Fredrikstad
09.01(IHO).
FJELLERKE Eremophila alpestris
2002: 1 ind. Akerøya 18.04(TAA), 15 ind. Kurefjorden 10.10(ÅSF), 1 ind. Akerøya 03.10(TAA,
SEN), 1 ind. Viker, Hvaler 16.10(PTA), 4 ind,
Akerøya 19.10(KEV, CJA).
AMURSVALE Hirundo daurica
2002: 1 ind.* Sorgenfrigropa og Søndre Grav, Fredrikstad 29.04-01.05(SEN, PAJ, ÅSF, m.fl.).
Ny art for Østfold. Denne har sin hovedutbredelse
rundt Middelhavet.
TARTARPIPLERKE Anthus richardi
2000: 2 ind. Akerøya 09.10(JRA).
2002: 1 ind. Viker, Hvaler 06.10(TAA, PTA).
LAPPIPLERKE Anthus cervinus
2002: 1 ind. Kurefjorden 20.07(MNI, PAJ, ÅSF),
1 ind. Lysakermoa 10.08(PTA), 2 ind. Store Stensvannet, Rakkestad 14.08(PTA), 1 ind. Østby,
Rakkestad 24.08(PTA, FJA, POS), 1 ind, Øra
27.08(JRA), 1 ind. Brekkemoa, Rakkestad
28.08(PTA), 1 ind. Lysakermoa 02.09(PTA), 1
ind. Kykklesrud, Askim 03.09(PTA), 1 ind. Akerøya 11.09(JRA, MPE), 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 11.09(PTA), 1 ind. Lundestadjordet, Halden
12.09(MOL), 1 ind. Øra 16.09(JRA), 8 ind. Øra
17.09(MPE, SEN, JRA, TAA, PAJ, ÅSF), 4 ind.
Kurefjorden 18.09(MNI), 1 ind. Øra 18.09(MPE),
1 ind. Lysakermoa 19.09(PTA), 1 ind. Akerøya
21.09(KEV), 1 ind. Kurefjorden 21.09(PAJ), 1
ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 24.09(PTA), 1 ind.
Akerøya 12.10(CJA).
SKJÆRPIPLERKE Anthus petrosus
2002: 1 ind. Øyeren, Trøgstad 02.10(PTA), 1 ind.
Lysakermoa 31.03(PTA).
Sjelden gjest i de indre deler av fylket.
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Fig. 4. Den første amursvala i fylket. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 01.05.02 Digitalt foto: Per-Arne
Johansen.
VINTERERLE Montacilla cinerea
2002: Hekkefunn, Remmendalen, Halden
30.04(MOL), hekkefunn, Brekke Sluser, Halden
15.05(AAN), hekkefunn, Lekum, Eidsberg
18.05(MOL, TOL), hekkefunn, Prestebakke,
Halden 27.06(MOL), 1 ind, Porsnes, Halden
05.12(MOL).
Vinterfunn er uvanlig.
FOSSEKALL Cinclus cinclus
2002: Hekkefunn, Prestebakke,
27.06(MOL).

Halden

JERNSPURV Prunella modularis
2002: 1 ind. Berg, Halden 01.01-28-02(GFE), 1 ind.
Bellevue, Jeløya, Moss 26.01(NCL), 3 ind.
Grimsrødhøgda, Halden 27.01(GFE).

NATTERGAL Luscinia luscinia
2002: 1 ind. Spjærkilen, Hvaler 09.05(OTA, LAN),
1 ind. Framnes, Jeløya, Moss 12.05(RBO). 1 ind.
Reiertangen, Jeløya, Moss 13.05(RBO), 1 ind.
Årefjorden, Rygge 13.05(AHA), 1 ind. Fuglevik,
Rygge 14.05(AHA), 1 ind. Huser, Asmaløy, Hvaler 14.05(SDA), 1 ind. Håbu, Asmaløy, Hvaler
14.05(SDA), 1 ind. Skipstad, Hvaler 14.05(SDA),
1 ind, Skipstadkilen, Hvaler 14.05(SDA), 4 ind.
Spjærkilen, Hvaler 14.05(SDA), 2 ind. Trekanten, Hvaler 14.05(SDA), 1 ind. Vikerhavn, Hvaler 14-22.05(SDA, RBJ), 2 ind. Kureåa, Rygge
16.05(PTA), 1 ind. Kjesbotn, Vansjø, Våler
17.05(SMK, BOT), 1 ind. Kureåa, Rygge
18.05(ADY), 1 ind. Spjærøy, Hvaler 18.05(TAA,
KEV), 1 ind. Viker. Hvaler 19.05(TAA, KEV),
5+ ind. Eldøya, Rygge 22.05(LRE), 2 ind. Håbu,
Asmaløy, Hvaler 22.05(RBJ), 3 ind. Værne Klos-
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ter, Rygge 22.05(AHA), 3 ind. Årefjorden, Rygge
22.05(AHA), 1 ind. Hunnebekken, Skjærviken,
Fredrikstad 23.05)THU), 1 ind. Kureåa, Rygge
24.05(RBO), 2 ind. Eldøya, Rygge 26.05(ØLÅ,
m.fl.), 1 ind. Trosvik, Fredrikstad 26.05(LPS,
TIJ), 1 ind. Kirkegrenda, Rygge 29.05(PAJ, ÅSF,
TSØ, KAJ), 1 ind, Spjærkilen, Hvaler
01.06(MOG), 1 ind. Trekanten, Hvaler
01.06(MOG), 1 ind. Kjennetjernet, Fredrikstad
02.06(HPG), 1 ind. Skipstadkilen, Hvaler
03.06(ØHA), 1 ind. Svanekil, Kirkeøy, Hvaler
03.06(ØHA), 3 ind. Kureåa, Rygge 03.06(ØLÅ),
1 ind. Spjærøykilen, Hvaler 04.06(ØHA), 1 ind.
Fredheim, Dilling, Rygge 07.06(DBE, ARI, PSR,
TNO, LFL), 2 ind. Lille Rygge 07.06(DBE, ARI,
PSR, TNO, LFL), 1 ind. Rygge krk., Rygge
07.06(DBE, ARI, PSR, TNO, LFL), 1 ind. S.
Roer, Rygge 07.06(DBE, ARI, PSR, TNO, LFL),
1 ind. Såstad/Bjølsund, Rygge 07.06(DBE, ARI,
PSR, TNO, LFL), 3 ind. Skipstadkilen, Hvaler
08.06(HMØ, KEV, TAA), 1 ind. Skipstadkilen,
Hvaler 09.06(ØHA, TRS).
SVARTRØDSTJERT Phoenicurus ochruros
2001: Hekkefunn*, reir med unger, 2 kull, Sentrum,
Halden 15.07(MOL, ÅSF, PAJ, PTA).
2002: 1M Sentrum, Halden 02.04(MOL), 1 ind.
2K+ Akerøya 20.04(TAA, LPS), 1 ind. Sentrum,
Halden 07.06(JBO), hekkefunn*, Sentrum, Halden 15-18.06(MOL, ÅSF), 1M 1K+ Brattestø,
Hvaler 17.11(PTA, FJA, IME, PAJ, KAJ).
Reiret i Halden sentrum ble ødelagt, sannsynlig av
skjære.
SVARTSTRUPE Saxicola torquata
2001: 1F Gjølsjøen, Marker 04.04(TAA, CFL).
GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
2002: 1 ind. Ystehede, Halden 10-11.06(AAN,
MOL, TST, GFE, m.fl.).
SIVSANGER Acrocephalus shoenobaenus
2002: 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 29.04(HMØ.

NATUR I ØSTFOLD 22(1/2) 2003

PTA), 1 ind. Gjølsjøen, Marker 17.05(PTA, SMK,
BOT), 1 ind. rm. Akerøya 20.05(HMØ, KEV,
TAA, JRA), 1 ind. Gjølsjøen, Marker
23.05(PTA), 1 ind. Spjærkilen, Hvaler
01.06(BPL), 1 ind. Gjølsjøen, Marker 02.06(PTA,
IME), 1 ind. Buer, Isesjø, Sarpsborg 06.06(TGU),
1 ind. Bjørnerød, Vansjø, Våler 07.06(PTA,
ROL), 1 ind. Kjennetjernet, Fredrikstad
07.06(PTA), 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad
07.06(ADY), 1 ind. Ælin, Skinnerflo, Råde
08.06(DBE, ARI, PSR, TNO, LFL), 1 ind. Øra
10.06(ÅSF, PAJ), 1 ind. Myra, Råde 12.06(HHO,
RAA), 3 ind. Myra, Råde 15.06(MHA, LEJ), 1
ind. Øra 08.09(JRA, KEV).
BUSKSANGER Acrocephalus dumetorum
2002: 1 M* Myra, Råde 07-27.06(ADY, PSR, ARI,
LFL, m.fl).
Funn nummer 4 i fylket. Utbredlseområdet til denne
arten er fra Baltikum og østover inn i Russland.
Arten overvintrer i India.
MYRSANGER Acrocephalus palustris
2002: Av denne arten er det rapportert inn 105 funn
av 142-143 ind. Det er Halden kommune som
topper lista over størst antall, med 24 individer,
av fylkets kommuner. (A. Dyresen, pers. med.)
HAUKSANGER Sylvia nisoria
2001: 1 ad. F Akerøya 01.09(HMØ, KEV, JRA).
2002: 1 ind. 1K rm. Akerøya 24.08(KEV, HMØ), 1
ind. 1K Akerøya 26.08(JRA).
MUNK Sylvia atricapilla
2002: 1F Buskogen, Kråkerøy, Fredrikstad
01.01(PAJ), 1 ind. Trosvik, Fredrikstad
01.01(TSØ), 1F, Smertu, Kråkerøy, Fredrikstad
1129.12(SFR, ÅSF).
DVERGFLUESNAPPER Ficedula parva
2002: 1M* Remmendalen, Halden 03-05.06(MOL,
GFE, OØB, PTA, m.fl.)
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Fig. 5. Busksangeren ved Myra, Råde ble ringmerket. Digitalt foto: Per Tangen.
SKJEGGMEIS Panurus biarmicus
2002: Rapportert fra Øra naturreservat i alle årets
måneder, bortsett fra april, med største antall 40+
17.09(ÅSF, PTA, m.fl.)
3 ind. Framnes, Jeløya, Moss 28.06(RBO), 4 ind.
Indre Iddefjord, Halden 21.10(MOL), 1 ind.
Rokkevannet, Halden 16.11(TST, AAN, TAH,
MOL).

kestad 15.01(TGU), 1 ind. Torp, Rakkestad
21.01(PTA), 1 ind. Store Torp, Rakkestad
23.01(PTA), 1 ind. Hjelmark, Eidsberg 27.0107.03(PTA), 1 ind. Hærsetøya, Trøgstad
29.01(PTA), 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg
30.01(PTA), 1 ind. Skårasletta, Fredrikstad
08.02(RBO), 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 0917.02(PTA), 1 ind. Brøntorp, Rakkestad 1217.02(TGU), 1 ind. Rokkevannet, Halden 12.0207.03(GBJ, MOL), 1 ind. Buerbakkene, Rakkestad 17.02(TGU), 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad
17.02-06.03(PTA), 1 ind. Kurefjorden
17.02(ERU), 1 ind. Dilling, Rygge 21.02(RBO),
1 ind. Elvestad, Hobøl 22.02(PTA), 1 ind. Kjesbotn, Våler 23.02(PTA), 1 ind. Nordby, Våler
24.02(PTA), 1 ind. Svantjern, Vestfjella, Halden
25.02(BAN), 1 ind. Rygge st., Rygge

VARSLER Lanius excubitor
2002: 1 ind. Nøtteholen, Rakkestad 01.0112.02(PTA, TGU), 1 ind. S. Tasken, Råde 06.0124.03(PAJ, ÅSF, KEV, MNI), 1 ind. Tombsletta,
Råde 06.01-10.03(PAJ. ÅSF, m.fl.), 1 ind. Gåsa,
Øra 12.01(TAA), 1 ind. Øra 12.01-16.03(KEV,
CJA, MKA, m.fl.), 1 ind. Rakkestad krk., Rak-
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26.02(RBO), 1 ind. Onsøy st., Fredrikstad
27.02(RBO), 1 ind. Guslund, Sarpsborg
11.03(MOL), 1 ind. Storenga, Nes, Fredrikstad
16.03(LPS, TAA), 1 ind. Lekum N., Eidsberg
24.03(PTA), 1 ind. Børresund, Marker
25.03(PTA, FJA), 1 ind. Blixøya, Våler
26.03(PSR, KTR, JOR), 1 ind. Mjølnerødmoen,
Halden 29.03(MOL, TOL), 2 ind. Øra
03.04(HHO), 1 ind. Akerøya 11-22.09(AOS), 1
ind. Blixøya, Våler 15.09(PTA, PSR), 1 ind.
Hærsetøya, Trøgstad 22-25.09(PTA), 1 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 22-25.09(PTA), 1 ind. Rud,
Mønstervika, Trøgstad 26.09(PTA), 1 ind. Rokkevannet, Halden 28.09-19.10(TST, MOL), 1 ind.
Akerøya 02.10(TAA, TSA), 1 ind. Tasken, Råde
06.10(ØLÅ), 1 ind. Kurefjorden 10.1010.11(ÅSF, SAO, GRI), 1 ind. Jeløya, Moss
27.10(TAA), 1 ind. Tombsletta, Råde 27.1008.12(ÅSF, SFR), 1 ind. Øra 27.10(KEV), 1 ind.
Kjennetjernet, Fredrikstad 29.10(TGU), 1 ind.
Gullholmsundet, Jeløya, Moss 17.11(RBO), 1
ind. Marikova, Øra 20.11(ÅSF), 1 ind.
Kraugerud, Rakkestad 28.11(PTA), 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad 08.12(PAJ, ÅSF), 1 ind.
Lysakermoa 09.12(PTA), 1 ind. Nøtteholen, Rakkestad 09.12(PTA), 1 ind. Sekkelsten, Askim 0920.12(PTA), 1 ind. Berger, Idd, Halden
10.12(MOL), 1 ind. Jeløy Radio, Moss
15.12(RBO), 1 ind. Berby, Halden 2125.12(MOL, ÅSF, RBO), 2 ind. Øra 2122.12(PAJ, ÅSF), 1 ind. Brøntorp, Rakkestad
22.12(TGU), 1 ind. Augeberghølen, Råde
25.12(HPG).
NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
2002: 1 ind. Berby, Halden 30.01(PTA, JRA, MOL),
1 ind. Berby, Halden 10.03(OST, MOL), 3 ind.
Barkedalen, Kråkerøy, Fredrikstad 03.05(PAJ),
3 ind. Torderød, Jeløya, Moss 05.05(PSR), 1 ind.
Nordby, Våler 20.05(PTA), 1 ind. Berg, Halden
25.06(NCL), 1 ind. Refsnes, Jeløya, Moss
07.07(NCL), 1 ind. Knapstad, Hobøl
13.08(MHA), 1 ind. Østby, Rakkestad
28.08(PTA), 1 ind. Knapstad, Hobøl
06.09(MHA), 1 ind. Kykkelsrud, Askim 0608.09(PTA), 1 ind. Venås, Halden 08.09(AAN),
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1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 12.09(KEV),
1 ind. Sentrum, Halden 12.09(AHA), 1 ind. Karlshus, Råde 14.09(ØLÅ), 1 ind. Norum, Eidsberg
14.09(PTA), 2 ind. Kambo, Moss 15.09(NCL),
2 ind. Kykkelsrud, Askim 16.09(PTA), 2 ind.
Kurefjorden 21.09(RBO), 27 ind. S-Asmaløy,
Hvaler 21.09(KEV, JRA, MPE), 1 ind. Hjelmark, Eidsberg 22.09(PTA), 6 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 25.09(PTA), 1 ind. Kambo, Moss
25.09(NCL), 1 ind. Midtstua, Gimle, Halden
26.09(MOL), 1 ind. Sandstangen, Trøgstad
27.09(PTA), 1 ind. Kykkelsrud, Askim
05.10(PTA), 1 ind. Orkerød, Jeløya, Moss
06.10(NCL), 1 ind. Kulpe, Kambo, Moss
14.10(NCL), 1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 15.10(KEV), 1 ind. Bellevue, Jeløya, Moss
27.10(NCL), 3 ind. Kurefjorden 19.10(MNI), 1
Ind. Kykkelsrud, Askim 08.11(PTA).
NØTTEKRÅKE ”Sibirnøttekråke” Nucifraga
caryocatactes macrorhynchos
2002: 3-4 ind. Os krk.gård, Halden 29.0711.08(MOL, TST, ÅSF, PAJ, KAJ).
KORNKRÅKE Corvus frugilegus
2002: 1 ind. Knapstad, Hobøl 13.01(MHA), 1 ind.
Tjernes, Rakkestad 20.02(IME, PTA), 1 ind.
Volltvet, Rakkestad 26.02-05.03(PTA, TGU), 1
ind. 2K, Elingårdskilen, Fredrikstad 16.04(LPS,
TAA), 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 1617.04(JLU, m.fl.), 1 ind. Asak, Halden
30.04(AAN), 5 ind. Værne Kloster, Rygge
18.10(BIO), 1 ad. Smelltorp, Trøgstad
08.11(PTA), 2 ind. 1K, Øra 11.11(JRA), 1 ind.
Gatedalen, Sarpsborg 17.11(PTA, FJA), 1 ind.
Sentrum, Rakkestad 02.12(ÅSF, RBO), 1 ind. 1K,
Gjølstad, Rakkestad 20.12(PTA).
RAVN Corvus corax
2002: Hekkefunn, Bjørnevågen, Kråkerøy, Fredrikstad 31.03(PAJ), hekkefunn, Brekke, Halden
09.04(MOL), hekkefunn, Berby, Halden
28.04(AAN, BOL), hekkefunn, Søndre Søster,
Onsøy, Fredrikstad 04.05(MVI).

90

NATUR I ØSTFOLD 22(1/2) 2003

ROSENSTÆR Sturnus roseus
2002: 1 ind. 1K, Vesten, Borge, Fredrikstad
14.09(SEN).
Funn nr. 5 i Østfold. En sørøstlig art som enkelte år
foretar invasjoner mot nord og vestover. Stadig
flere observasjoner blir gjort i Norge.
BRUNSISIK Carduelis cabaret
2002: Hekkefunn, Arekilen, Hvaler 26.05(KEV).

Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2002

KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
2002: 1-10+ ind. Omberg, Rolvsøy, Fredrikstad 0226.01(TAA, IME, PAJ, ÅSF), 1-2 ind. Balaklava,
Jeløya, Moss 05-06.01(LFL), 1-2 ind. Bellevue,
Jeløya, Moss 12-26.01(NCL), 1 ind. Greåker,
Sarpsborg 12.01(KEV), 7 ind. Torderød, Jeløya,
Moss 26.01(JOR, ESJ, PSR), 5 ind. Solgårdshavna, Sarpsborg 17.02(KEV), 1-3 ind. Rørvika,
Larkollen, Rygge 12.03-22.05(TNO), 1M +1F,
Balaklava, Jeløya, Moss 26.04(LFL), 1M, Alby,
Jeløya, Moss 09.05(PTA), 2 ind. Solheim, Halden 16.05(HOL, MOL), 1M Grimsrødhøgda,
Halden 16.05(MOL), 1 ind. Lekum, Eidsberg
18.05(MOL, TOL), 1 ind. Alby, Jeløya, Moss
20.05(RBO), 2 ind. Stalsberget 31.05(FJA, PTA),
1 ind. Hauge, Rolvsøy, Fredrikstad 01.06(KEV),
2 ad.+ 2 juv. Larkollen, Rygge 23.06(TNO), 1M.
Reierbukta, Jeløya, Moss 30.07(HVI), 2 ind. Vadet, Tistedal, Halden 17.08(SEN), 1 ind. Fredriksten Festning, Halden 12.09(TST), 6 ind. Jeløya,
Moss 27.10(TAA), 12 ind. Begby, Fredrikstad
05.11(SEN), 1 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad
24.11(PST, LIS), 1 ind. Bellevue, Jeløya, Moss
20.12(NCL), 1M+1F, Sentrum, Halden
30.12(TWL).

POLARSISIK Carduelis hornemanni
2001: 1M 1K rm. Torderød, Jeløya, Moss
13.10(JOR, PSR), 1 ind. 1K rm. Torderød, Jeløya, Moss 12.10(JOR, PSR), 1M 1K rm. Torderød, Jeløya, Moss 13.10(JOR, PSR), 1 ind.* Akerøya 22.10(MPE, PTA, JRA, TAA), 1 ind. 1K rm.
Torderød, Jeløya, Moss 22.10(JOR, PSR), 1 ind.*
Akerøya 23.10(MPE, JRA, TAA), 1 ind. Braarud
gård, Rakkestad 27.11(TGU). 1M 1K+ Torderød,
Jeløya, Moss 07.12(JOR, PSR), 1 ind. Knapstad,
Hobøl 10.12(MHA), 1 ind. Knapstad, Hobøl
11.12(MHA), 1F ad. Knapstad, Hobøl 1112.12(MHA), 1 ind. Akerøya 23.12(MPE, HMØ).
2002: 1 ind. Jeløy Radio, Moss 14.01(FJA), 1 ind.
2K+ Torderød, Jeløya, Moss 24.01(JOR, PSR),
1M 2K+ Torderød, Jeløya, Moss 25.01(JOR,
PSR), 2MM + 1F Tosebygda, Trøgstad
29.01(PTA), 1M 2K+ Torderød, Jeløya, Moss
09.02(JOR, PSR), 1M, Saltholmen, Råde 0203.03(ÅSF, IME, PTA), 1F, Saltholmen, Råde 0304.03(PTA, ÅSF, PAJ), 1M + 1F, Smelltorp, Trøgstad 26.03(PTA), 1M 2K+ Akerøya 02.11(KEV,
CJA, JRA), 2MM +1F, Tosebygda, Trøgstad
29.01(PTA).

POLARJO Stercorarius pomarinus
2000: 1 ind. 1K Stalsberget 01.11

ROSENFINK Carpodacus erythrinus
2002: 2MM Mønstervika, Trøgstad 16.05(PTA),
1M Solli Brug, Sarpsborg 25.05(ØLÅ), 1 M 2K
Mønstervika, Trøgstad 31.05(PTA, HMØ), 1 ind.
Håbu, Asmaløy, Hvaler 01.06(ØLÅ, m.fl.), 2 ind.
Mønstervika, Trøgstad 18.06(PTA, SPE), 1M
Hærseterøya, Trøgstad 25.06(JST), 1M
Lekum,Grønsund, Eidsberg 25.06(JST), 1M
Mønstervika, Trøgstad 27.06(JST, PTA).

Rapportører 2002
AAN = Arnfred Antonsen, ADY = Arve Dyresen, AGU = Andreas Gullberg, AHA = Arild
Hansen, AKA = Arild Karlsen, ALA = Asgeir
Larsen, AMK = Anne Marit Kolbeinsen,
AOS = Akerøya Ornitologiske Stasjon, BAN
= Bård Andersen, BBR = Birger Brådland,
BFR = Bjørn Frostad, BIO = Birger Olsen,
BOL = Bjørnar Olsen, BOT = Bjørn Ove

HORTULAN Emberiza hortulana
2002: 1 ind. 1K, Akerøya 14.09(JRA).
Ikke godkjente saker:
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Tveit, BPL = Bjørn Petter Løfall, BTF = Brit
Tøndel Fossum, CJA = Christer Jakobsen,
CLI = Christian Lie, DBE = Dan Bendixen,
DBR = Dag Brynjelsen, DVO = David Vogt,
ERU = Eyvind Rugeland, ESA = Eivind
Sande, ESH = Egil Sankey Hansen, ESJ =
Elisabeth Sjolte, FAR = Fritz Anker-Rasch,
FJA = Frode Jacobsen, FNI = Frank Nikolaisen, GBJ = Gunnar Bjar, GFE = Grethe
Feragen, GHA = Geir Hardeng, GRI = Gunnar Rise, GSA = Geir Sverre Andersen, HAJ
= Henning A. Johansen, HHO = Hallvard
Holtung, HMØ = Harald Mørken, HOL =
Hans Olsen, HPG = Hans-Petter Gulliksen,
HVI = Håkon Vindenes, IHO = Ivar Hovland, IME = Inger Marie Eriksen, JBO =
Jørn Bøhmer Olsen, JBS = John Brynjulf
Stenersen, JCP = Jan Christian Pettersen,
JDY = Jostein Dyresen, JEI = Jan Erik
Isaksen, JER = Johnny Eriksen, JHE = Jan
Henrik Eng, JHK = Jan Helge Kjostvedt, JIB
= Jan Ingar Båtvik, JIT = Jon Ivar Tjernshaugen, JLU = Jon Lurås, JOR = Jo Ranke,
JRA = Jan- Rune Asbjørnsen, JST = Johnny
Steen, JTF = Jens Tøndel Fossum, KAJ =
Kari Johansen, KEV = Knut Erik Vedahl,
KJE = Ken Adelsten Jensen, KJO = Kjetil
Johannessen, KKN = Kjetil Knutsen, KMY
= Kendt Myrmo, KOL = Kjell Olsen, KTR =
Knut Trondsen, KTØ = Kai Tønsberg, LAN
= Lena Andreassen, LBL = Lennart Blomberg, LDA = Lasse Dahl, LEJ = Lars Erik
Johannessen, LFL = Lennart Fløseth, LIS =
Line Sture, LKB = Lars-Kristian Berg, LPS
= Lasse Patrick Simensen, LRE = Liv Refsnes, LST = Lena Sten, MGÜ = Morten
GÜnther, MHA = Morten Hage, MKA =
Marianne Karlsen, MNI = Morten Nilsen,
MOG = Morten Günther, MOL = Morten
Olsen, MPE = Magne Pettersen, MSU =
Mikael Sundstrøm, MVI = Morten Viker,
NCL = Nicholas Clarke, NOR = Nils Orderud, OAH = Ole Asbjørn Haugaard, OPS =
Ole Petter Skallebakke, OST = Ole Stensrud,
OTA = Odd Tore Andreassen, OØB = Olle
Øborn, PAJ = Per-Arne Johansen, PGR = Per

Grandalen, PHE = Petter Hermansen, PHV =
Per Henrik Viker, PJH = Per Jan Hagevik,
PSR = Peter Sjolte Ranke, PST = Pål Sture,
PTA = Per Tangen, RAA = Rune Aae, RBJ =
Ragnar Bjørck, RBO = Rune Botnermyr,
RFR = Roar Frølandshagen, ROL = Rune
Olsen, RSY = Reidar Syversen, SAO =
Svein Arne Orvik, SBE = Sten Berglund,
SDA = Steinar Dahlstrøm, SEN = Stein
Engebretsen, SFR = Synnøve Fredriksen,
SIV = Sidsel Iversby, SMK = Sten Magne
Klann, SPE = Steinar Pedersen, SSO = Stig
Solberg, TAA = Tommy Andre Andersen,
TAH = Tor Arne Hansen, TFR = Tommy
Fredriksen, TGU = Terje Gustavsen, THE =
Tollef Helleren, THO = Tore Hoel, THU =
Tore Hunn, THR = Tor H. Ringsby, TIJ =
Tina Johansen, TJO = Tommy Johansen,
TMO = Terje Moen, TNI = Trygve Nilsen,
TNO = Tina Norman, TOL = Thore Olsen,
TRA = Tond Aspelund, TSO = Tage Solberg,
TST = Tor Strøm, TSØ = Tor Sørlie, TWA =
Truls W. Andersen, TWL = Tor William
Lauritsen, VBU = Vegard Bunes, YNI =
Yngve Nilsen, ØLÅ = Øivind Lågbu, ØMO
= Øystein Mortensen, ÅSF = Åge Sten Fredriksen
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20. april. Kryptogamtur til Refsnes på Jeløy
Området på Refsnes er et edelløvskogsreservat
som ligger i en vestvendt, bratt skråning på
rombeporfyrkonglomerat. Turen gikk både inne i
og utenfor reservatet. Turleder har dispensasjon
til å samle lav også innenfor reservatgrensene.
Turens første artige plante var skjellrot
Lathraea squamaria i full blomst like nord for
parkeringsplassen ved friarealet. Tannrot
Cardamine bulbifera ble sett flere steder i
reservatet, riktignok ikke i blomst. Noen fant en
liten forekomst av myske Galium odoratum som
også tidligere er kjent fra edelløvskogsreservatet.
Ved den lille hytta i reservatet ble en fin forekomst
av marsfiol Viola odorata studert mens vi rastet.
Ellers ble fingerlerkespore Corydalis pumila
notert.
Hermod Karlsen demonstrerte soppen
symrebeger Dumontinia tuberosa som lever på
hvitveisens jordstengel. Turens beste soppfunn
gjorde Kåre Homble som fant svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus. Den ble funnet på en
middels stor granlåg utenfor reservatet i Nebbåsen.
Svartsonekjuke er tidligere funnet fem ganger i
Østfold. I tillegg fant Kåre Homble teglkjuke
Daedaleopsis confragosa på morken løvtrelåg.
De mest interessante lavfunn ble gjort på en
liten samling asketrær utenfor edelløvskogsreservatet i nord og øst. Fløyelsglye Collema
furfuraceum, stiftglye Collema subflaccidum, ny
for Moss, vanlig blåfiltlav Degelia plumbea,
lungenever Lobaria pulmonaria og kystnever
Lobaria virens ble notert som de mest spennende.
Sistnevnte ble funnet både på ask og berg 3-4
steder inkludert funnene innenfor reservatet. På
en bakke og på sildreberg ble småfiltlav
Fuscopannaria leucophaea, moseskjell
Massalongia carnosa, nye for Moss, samt
flishinnelav Leptogium lichenoides samlet.
14 personer deltok i fint solskinn, men med ganske
mye vind denne dagen.
Bjørn Petter Løfall

22. mai. Vårtur til Eskeviken i Halden
Eskeviken ligger like sør for Halden by og er
dannet av en flat mudderavsetning omgitt av
relativt høye fjell, særlig i øst, ut mot Iddefjorden.
Kjentmann på turen var biologen Roy Nordbakke
som er født og oppvokst her. Han kunne fortelle
om rike blåveislier, beitebakker og skogsglenner
fra tidligere tider, men som i dag bare finnes som
fragmenter. Gjengroingen har tiltatt, men fortsatt
var det noe å glede seg over. Blåveis Hepatica
nobilis fant vi fortsatt, men bare i få eksemplarer
i tilplantet granskog. Turens første gode funn var
skjellrot Lathraea squamaria i grovvokst
løvskogsli. Arten har vært kjent herfra noen år.
Bestanden gnages helt ned av rådyr årlig, men i
år hadde de ikke oppdaget den ennå.
I løvskogen fantes, ikke langt fra en nær
uttørket bekk, bra bestander av skogsvingel
Festuca altissima, turens kanskje mest
oppsiktsvekkende funn. Det går en sti opp mot
høyden i øst. Langs denne fant vi flere fine
eksemplarer av furuvintergrønn Pyrola
chlorantha, som fra Halden bare er samlet
tidligere en gang i 1895. Ellers så vi på flere
omtrent gjenvokste beitebakker og skogsbryn
med mer triviell flora.
17 personer møtte opp denne dagen i godt vårvær.
J. Ingar I. Båtvik
1. juni. Orkidetur til Asmaløy på Hvaler
Asmaløy er den nest ytterste av de store øyene i
Hvaler. Vi parkerte ved en liten fotballbane like
etter avkjøringen til Brattestø. Ved bekken like
ved vokste gul frøstjerne Thalíctrum flavum. På
tørrberget ovenfor var det stor artsrikdom. Her
fant vi rundbelg Anthýllis vulnerária, villøk
Állium oleráceum, svartburkne Asplénium
trichómanes, blodstorkenebb Geránium
sanguíneum og bråtestarr Carex pilulífera.
Turens hovedattraksjon var vårmarihand
Orchis máscula som danner masseforekomster fra

93

ØBF - turreferater 2002

Huser og ned mot Skipstadkilen. Siden våren i år
kom 14 dager tidligere enn normalt, var
blomstringen klart på hell, men likevel stod det
en del ”røde spir” fortsatt. Fordelen med den
tidlige våren var at vi kunne glede oss over å finne
mange arter vi ikke hadde regnet med skulle være
i blomst på denne tiden. På de sydvendte
tørrbakkene ned mot sjøen fant vi rikelig med
marinøkkel Botrýchium lunária. De er så vidt
vanskelige å se at det bestandig blir konkurranse
om å finne den første. Her vokste det også
storblåfjær Polýgala vulgáris, den nasjonalt
rødlistete griseblad Scorzonéra húmilis, villin
Linum cathárticum og sylarve Sagína subuláta.
Det ble også samlet en lav som lignet på
sørlandspolster Cladonia polycarpoides. Etter
kontroll vha. kjemisk analyse viste denne
antagelsen seg å være riktig.
Etter rasten gikk vi vestover i retning Brattestø.
Her fant vi blåstarr Cárex flácca, tettgress
Pinguícula vulgáris, firling Crássula aquática og
pusleblom Anagállis mínima. I Skjellvika fant vi
som ventet flere orkidéer. Engmarihand
Dachtylorhíza incarnáta var kommet i blomst
mens honningblom Hermínium monórchis stod i
knopp. I en sti over en skjellsandbanke ble
hinnelavarten Leptogium schraderi funnet,
lokalitet nr. 4 i Norge.
Ute ved vannkanten beundret vi et teppe av
strandmalurt Artemísia marítima – en art vi ikke
finner andre steder enn her på Hvaler og på
Kråkerøy i Norge. Det kan se ut som om
krattvegetasjonen er i ferd med å kvele den
spesielle floraen her ute. Det er derfor påkrevet
med skjøtselstiltak. Ved stien opp fra Skjellvika
og tilbake til bilene fant vi krattsoleie Ranúnculus
polyánthemos.
16 deltagere var med i vakkert sommervær.
Svein Åstrøm
9. juni. Villblomstenes dag
I Østfold ble det arrangert 11 turer med 10
turledere (en turleder hadde to turer). Det deltok
115 deltagere totalt denne godværsdagen.
Nærmere beskrivelse av arrangementet blir gitt i
Blyttia.
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15. juni. Kystplantetur til Seiløy og Papper
på Hvaler
Årets forsommerekskursjon til Hvaler ble en
regntung, men minnerik opplevelse for de som
møtte opp. Hovedmålet for turen var Seiløy. En
bilfri liten perle av en øy helt nordvest i
kommunen. Fordi vi måtte parkere bilene ved
idrettsplassen på Laenga midt på Papper,
begynte vi botaniseringen her. Hvalers eneste
kjente bestand av ramsløk Allium ursinum
vokser her i relativt store mengder. Dessuten er
det en mindre forekomst av lundhengeaks
Melica uniflora rett nord for idrettsplassen. Av
andre interessante arter vi fikk se nær veien ned
mot Husdalen, var blankstorkenebb Geranium
lucidum, storkonvall Polygonatum multiflorum,
lundkarse Cardamine impatiens og
bekkeveronika Veronica beccabunga.
For å komme over til Seiløy måtte vi vasse
Seiløysundet med buksene av eller bretta rimelig
høyt opp. Første etappe på turen var forsering av
såpeglatte svaberg og gjennomtrenging av tette
rose- og slåpetornkratt. Før vi fikk botanisert noe
særlig, var vi modne for lunsjpause under
skjermende trær nord for en tidligere dyrka
jordlapp; nå høyvokst villeng. Her fant vi en del
krusfrø Selinum carvifolia og spredt dronningstarr
Carex pseudocyperus i grøftene. Sør for
Fredagshølet vokser rikelig med moskusurt Adoxa
moschatellina og marianøkleblom Primula veris.
På de små strandengene konstaterte vi så vidt
jordbærkløver Trifolium fragiferum, men det ser
ut til at den er på retur her. Andre arter vi fant her
er bukkebeinurt Ononis arvensis og gul frøstjerne
Thalictrum flavum.
På nordre del av Seiløy er det noen steder åpne
bergknauser med tynne lag skjellsand. Her hvor
skogen ikke får rotfeste er det artsrike
blodstorkenebb-/krattalant-/einer-kratt. Her
vokser arter som kalkkarse Hornungia petraea
(den fant vi ikke denne gangen), trefingersildre
Saxifraga tridactylites, bakketimian Thymus
pulegioides, rødflangre Epipactis atrorubens,
nattfiol Platanthera bifolia, marinøkkel
Botrychium lunaria og en sveve i hårsveve-gruppa
som senere ble bestemt av Tore Berg til Hieracium
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diffusatum. Et av målene for turen var nordenden
av øya. Her vokser bittergrønn Chimaphila
umballata i noe utypisk vegetasjon for arten; i
kanten av et tett, forholdsvis ungt lauvtrekratt mot
relativt åpne kystberg i nord, med spredt kortvokst
furu og einer. Det ser imidlertid ut til at den trives
godt her, og hadde relativt mange vinterstandere
av fjorårsblomster. På vei tilbake gikk vi gjennom
en stor bestand av skognesle Urtrica dioica var.
holosericea på en igjengroende beitamark.
11 personer møtte fram i silende regnvær.
Gunnar Engan
7. juli. Sommertur til Hankø, Onsøy i Fredrikstad
Hankø er en kjent ferieøy for mange, kanskje
særlig innen seilermiljø, og som ligger like vest
for Vikane i Onsøy. En må ta ferge for å komme
hit om man ikke kommer via annen båtskyss.
Den første botaniske opplevelsen fikk vi
allerede ved fergestedet i Vikane. Her vokste
grove eksemplarer av kjempebjørnekjeks
Heracléum mantegazziánum. Undertegnede var
så uforsiktig å bøye planten til side slik at en bil
kunne få parkert. Dagen etter var håndbaken
svartlilla med store blemmer. Dette nevnt til
skrekk og advarsel.
På Hankøsiden gikk vi i land på Hankø Yacht
Club og fulgte veien oppover mot hotellet. I
strandengene her nede fant vi en av de artene som
er spesiell for øya, nemlig knortestarr Cárex
otrúbae. De store tuene med nesten meterlange
strå vakte berettiget oppsikt. Like ved fant vi to
nærstående starrarter, nemlig tettstarr Cárex
spicáta og piggstarr Cárex muricáta. På
veikantene videre fant vi hundetunge
Cynoglóssum officinále og nesleklokke
Campánula trachélium. Ved tennisbanene svingte
vi til høyre og inn på Bregneveien. I hogstfeltene
her var det imponerende mengde med revebjelle
Digitális purpuréa, en ellers sjelden art i Østfold.
En av deltagerne påviste at noen av blomstene
skilte seg helt ut fra de vanlige ”bjellene”. Enkelte
blomster på disse plantene var opprett med
sprikende kronblader og mange ganger så stor som
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de andre blomstene. Bivirkninger av
sprøytemidler?
Her på plantefeltet fant vi videre trollurt
Circaéa alpína. På stien ned til Trosvigen sjekket
vi en maure Gálium med eggrunde blader som lå
flat til bakken. Alle bestemmelsesnøkler fører til
arten kystmaure saxátile, men i motsetning til
denne arten svartner den ikke ved tørking. Disse
plantene på Hankø har derfor foreløpig blitt
bestemt til myrmaure Gálium palústre ssp.
palustre.
Etter et godt måltid i Trosvigen gikk ferden
videre vestover til noen kalkrike, sydvendte
bakker. I det fuktige partiet nederst fant vi rikelig
med bittersøte Gentianélla amarélla. Den er ikke
registrert fra Hankø tidligere ser det ut til. Ferden
gikk videre nordover helt til Apalviken. Her fant
vi salturt Salicórnia europaéa, tusengylden
Centaúrium littorále og dverggylden Centaúrium
pulchéllum. På veien tilbake til fergestedet fant
vi gode bestander av engstorkenebb Geránium
praténse, en art i tilsynelatende spredning i
Østfold.
Turledere i nydelig sommervær var Hermod
Karlsen & Svein Åstrøm, og vi var totalt 15
deltagere.
Svein Åstrøm
24. august. Høsttur til Frøshaugdalen i
Trøgstad
Frøshaugdalen er et sterkt ravinert
leirjordsområde, nordvest for kommunesenteret
Skjønhaug i Trøgstad. Bekken her drener ut i
innsjøen Øyern. På grunn av tidlig og særlig varm
sommer, samt noe sent tidspunkt for turen, ble
den botaniske opplevelsen noe redusert. For å bøte
på dette, og i et forsøk på å gjøre turen mer
interessant, ble kommunens landbruksrådgiver
Magnus Søyland med for å vise deltakerne det
imponerende renseanlegget for overflatevann som
er anlagt i dalen.
Frøshaugbekken var tidligere kommunens mest
forurensete bekk. For å rense denne er det anlagt
fem fangdammer. En i hovedløpet og fire i
sidebekker. Nedbørsfeltet til disse utgjør ca 75000
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dekar hvor halvparten er dyrket mark. I tillegg
drenerer overflatevann fra store deler av
Skjønhaug til bekken.
Fra kommunens kloakkrenseanlegg nederst i
dalen blir avløpsvannet pumpet opp i en sidedal,
hvor det er anlagt et våtmarksområde med fire
såkalte etterpoleringsdammer, hvor en langsom
avrenning gir ytterlige filtrering og økt
renseeffekt.
I den første av dammene blir vannet sprøytet
over et lag med lecakuler, noe vulkansk masse og
skjellsand. De neste er tilplantet med
våtmarksplanter, hvorav bred dunkjevle Typha
latifolia er mest iøynefallende. Alle damkanter er
tilsådd med erosjonsbindende grassarter. I tillegg
er det bygget 3 km turveier gjennom området.
Anlegget er planlagt av jordforsk i samarbeid med
Trøgstad kommune og har status som forsøksfelt
for Østfold.
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Området skjemmes noe av at alle tilliggende
gamle beitebakker er tilplantet bare med gran
Picea abies. Floraen i området er undersøkt
tidligere på året og to krysslister inneholder 180
karplanter uten de helt store sjeldenheter.
6 deltagere.
Nils Orderud
25. august. Ferskvannstur til Rødsvann i
Halden
Denne turen var basert på kanoer og derfor
påmelding i forkant. Rødsvann er en utvidelse av
Enningdalselva som kommer blant annet fra
Bullaren i Sverige (der det drives oppdrett med
fare for spredning av lakseparasitten
Gyrodactylus salaris) og med utløp i Iddefjorden.
Dette vassdraget er særdeles spennende da det er
lite berørt av påvirkning fra veibygging og
bebyggelse. Noen skogsbilveier inntil Rødsvann

Turdeltakerne på kanotur på Rødsvann i Halden den 25. august. Ti av deltakerne er samlet på bildet.
Den ellevte står bak kameraet. Foto: J.Ingar I.Båtvik
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finnes samt skjemmende flatehogster nær ved,
men området gir preg av kupert villmark, utypisk
for Østfold. Området er godt zoologisk inventert,
og det er gjort spennende funn av sjeldne
øyenstikkere og krepsdyr her. Vassdraget er for
øvrig foreslått fredet som et lite berørt
naturområde i grensetraktene mot Sverige.
Rødsvann ligger som et idyllisk vann med
vegetasjon i soner nedtil. Ved utløpet i sør finnes
store forekomster av skjoldblad Hydrocotyle
vulgaris, gjenoppdaget i Østfold nettopp her av
biologen Ingvar Spikkeland for få år siden. Funnet
av denne ga håp om flere gode funn da skjoldblad
er en krevende plante. Vi padlet på langs med
kasteriver ute på hver side av vannet. Bunnen viste
seg imidlertid å være svært løsmudret og gav
derfor dårlig feste for spennende tjønnaks,
kransalger
Characèer
eller
andre
undervannsplanter vi hadde sett fram til. Det
finnes flytebladsplanter her som tjønnaks
Potamogeton natans, vass-slirekne Persicaria
amphibia, hvit nøkkerose Nymphaea alba og gul
nøkkerose Nuphar lutea, men ingen
langskuddsplanter utover dette kunne vi påvise. I
nord vasset vi rundt på grunt vann etter
kortskuddsplanter. Her påviste vi dominans av
nålesivaks Eleocharis acicularis sammen med

ØBF - turreferater 2002

sylblad Subularia aquatica og botnegras Lobelia
dortmanna. Vi fant også noe sparsomt og flytende
materiale som minnet mest om dvergsivaks
Eleocharis parvula. Nitidig leting etter
fastsittende dvergsivaks, både denne dagen og den
påfølgende helg, ga ingen indikasjoner på at arten
finnes i vannet. Den bør derfor holdes unna alle
krysslister og andre utbredelseskart herfra da den
gjerne kan ha kommet med vassdraget en eller
annen plass fra Sverige eller blitt med en fugl fra
en stille mudderbanke i brakkvann der
dvergsivaks helst opptrer.
Vi innrømmer vi hadde store forventninger til
spennende funn pga skjoldbladbestanden i sør. Litt
skuffet var vi vel med hensyn til de botaniske funn
utover det nevnte, men for øvrig var dette en
storslått tur med bading i godværet og rafting i
elvestrykene nord for Rødsvann. Av zoologiske
godbiter bør vi nevne vandrefalk Falco peregrinus
og isfugl Alcedo atthis på ganske nært hold, begge
kjente arter herfra og som bidrar til å øke
verneverdiene i området.
Turledere var Rune Aae og J. Ingar I. Båtvik, og
vi var totalt 11 deltagere.
J. Ingar I. Båtvik
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Foreningen har hatt 2 styremøter og behandlet 22 saker. ØBF har hatt ett medlemsmøte og sju
ekskursjoner:
30. januar. Medlemsmøte på Statens hus, Moss hvor Finn Wischmann kåserte og viste bilder av Norges
orkidéer. Knapt 40 møte frem og møtelokalet ble stappfullt.
20. april. Lav- og mosetur til Refsnes på Jeløy, Moss. Leder: Bjørn Petter Løfall, 14 deltagere.
22. mai. Vårtur til Eskeviken, Halden. Leder: Roy Nordbakke, 17 deltagere.
1. juni. Orkidètur til Asmaløy, Hvaler. Leder: Svein Åstrøm, 16 deltagere.
15. juni. Seiløy, Hvaler. Leder: Gunnar Engan, 11 deltagere.
7. juli. Hankø på Onsøykysten, Fredrikstad. Leder: Svein Åstrøm, 15 deltagere.
24. august. Frøshaugdalen, Trøgstad. Ledere: Nils Orderud og Solveig Vatne Gustavsen, 6 deltagere.
25. august. Ferskvannstur til Rødsvann, Halden. Ledere: J. Ingar I. Båtvik og Rune Aae, 11 deltagere.
Det ble avholdt fire dugnader (hhv. 3, 3, 7 og 9 deltagere) på Botanisk museum, med ommontering av
herbarieark fra Øivind Johansens store herbarium. På en av dem laget NRK Østfold en 2-3 minutters
reportasje som ble sendt i NRK TV tre ganger. I tillegg har Solveig Vatne Gustavsen vært inne ca 15
ganger i tillegg til fellesdugnadene og ommontert herbarieark. Ingar Båtvik har vært på museet ved
flere anledninger og dataregistrert og korrekturlest materiale fra Vitenskapsmuseet i Trondheim. Alt
materiale fra Vitenskapsmuseet er nå dataregistrert og korrekturlest, men bare deler av materialet var
sluttkontrollert av Reidar Elven. Vi har begynt å utarbeide metodikkhefte for kartlegging av
karplantefloraen i Østfold. Det ble samlet ca 1000 kollekter av lav, mens innsamlinger av karplanter
var lavere enn på mange år selv om det nok fins en del som ikke er levert museet ennå.
Gode funn: Vasskjeks Berula erecta, Akerøya (Ingar Båtvik) og Utgårdskilen på Vesterøya (Hans
Herman Utgård) i Hvaler. Myske Galium odoratum, Spydeberg (Eli Unnerud Bjerke). Bleikfiol Viola
persicifolia, Mingevannet i Tune (Ingar Båtvik). Solrose Helianthemum nummularium, Jeløy i Moss
(Jostein Elvestrand og Espen Anton Jensen). Dvergålegras Zostera noltii, Kråkstadfjorden i Råde
(Ingar Båtvik). Lavarten Leptogium schraderi (rødlistet som sjelden) ble funnet på Norges 4. lokalitet
på sørvestre Asmaløy (Bjørn Petter Løfall). Lavarten Cladonia krogiana ble publisert som ny for
vitenskapen, og den ble samlet på 6 nye lokaliteter (Bjørn Petter Løfall).
ØBF har 44 A-, 63 B- og 12 C-medlemmer, samt ett livsvarig og ett æresmeldem (pr. septemer 2002).
Medlemsveksten har vært 24 det siste året. Utgivelsen av Natur i Østfold er på etterskudd, men vil
forhåpentligvis komme ajour i løpet av 2004. Økonomien er tilfredsstillende.
Bjørn Petter Løfall (sekretær)
Rakkestad 10.02.2003
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Østfoldnatur i eldre bildekunst
GEIR HARDENG

Hardeng, G. 2003. Østfold-natur i eldre bildekunst. Natur i Østfold 22(1-2): 99-103.
Fra 17- og 1800-tallet finnes det en rekke landskapsbilder fra Østfold. Flere av dem ble malt
av danske kunstere på oppdrag fra Kongens København. Mange av motivene er fra Haldenområdet, Fredrikstad og Sarpefossen, både pga. topografien - ikke minst ved Halden - Iddefjorden - og det faktum at festningsbyene var militært interessante. Mange landskap var fattige på trær sammenliknet med i dag. Fra Indre Østfold foreligger en del bilder fra jordbrukslandskap. Motivene fra kyst-Østfold er fra tiden før hyttebygging, luftlinjespenn og småbåter
preget landskap og idyller.
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy. E-post: geir.hardeng@fm-os.stat.no

En gjennomgang av bokverket Østfold i
bildekunsten (Østby 1988) og en del annet
kildemateriale, viser tallrike naturtro motiver fra
Østfoldlandskap på 17-1800-tallet. Enkelte
motiver går igjen, særlig fra innløpet til Halden
og Glomma ved Sarpefossen og Fredrikstad.
Bergkunst og villdyr
Helleristninger kalles med rette bergkunst. Selv
om det er gjort tallrike funn av boplasser og
jegerfolk fra Yngre steinalder i Østfold, er det ikke
funnet veideristninger etter fangstmannens
byttedyr. I Østfold er jordbruksristninger
enerådende. I Bronsealderens mange og rike
helleristningsfelter i Ytre Østfold er det meget få
dyrefigurer, og ingen sikre av villdyr. En figur fra
Skjeberg kan tolkes som villsvin. Heller ikke kunst
knyttet til ettertidens kirker, høysete-tavler,
porselen, personer osv. levner motiver knyttet til
konkrete naturlandskap eller arter i fylket.
Det flate Østfoldlandet
Det er kanskje ikke så mange steder det flate
Østfoldlandskapet har inspirert kunstnere til
innsats på det vertikale lerret; da var nok
Vestlandets fjorder, fosser og daler med sine
veldige tablåer langt mer fristene for datidens
landskapsmalere og tegnere. Det er ikke så svært
mange steder i Østfold det er bevart gamle
landskapsbilder fra. Den brudte, mer steile
topografien ved Halden tiltrakk seg imidlertid en
del kunstnere.

Flere festet Østfoldlandskap til papir og
kobberstikk. Johannes Flintoe (1767-1870) har
en del tegninger fra Østfold 1824-34, bl.a. utsikt
mot Halden fra Vedenraet ved Tistedal,
Sarpfossen og landskap ved Eidsberg kirke.
Ferdinand Gjøs (1790-1852) malte også en del
landskapsbilder fra Halden, bl.a. et fra
innseilingen til byen 1843, der alle åser later til å
være uten skog. Flere gamle Haldenbilder er fra
tiden før havneområder og elveløp ble fylt ut og
endret. Christian August Printz (1819-67) fra
Halden, bror av botanikeren Hans Chr. Printz
(1817-1910) som gjorde interessante plantefunn
i Østfold, var dyre- og blomstermaler. Christian
August malte også noen Haldenmotiver i 1840årene, og han døde i Eidsberg.
Også hedmarkingen Peder Balke (1804-87)
malte Sarpsfossen ca. 1854, og for første gang
sees den nybygde veibroen på et kjent bilde
herfra. Etter hvert ble fossen helt “temmet”, med
fossebrus kun i flomperioder. Gerhard Munthe
(1849-1929) har en rekke motiver fra Glomma
ved Fredrikstad og Gamlebyen.
Landskap og krig
Det slår en at mange av landskapene var mye mer
åpne enn i dag; åser og koller som i vår tid er
skogkledde, var den gang nesten nakne. Dette var
naturlig, iallfall rundt festningsverk som
Fredriksten og i Fredrikstad, for i åpent landskap
sees angriperne lettere, så her ble skog og buskas
holdt nede.
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Etter freden mellom Sverige og Danmark-Norge
i 1679, malte hollenderen Jacob Coning (ca. 1648
-1724) på oppdrag fra Kongens København
motiver fra Halden med Fredriksten festning,
Sponvika - Svinesund, Sarpsfossen, Fredrikstad
- Gamlebyen og Moss. Hensikten var nok mer av
militær og strategisk karakter, enn å forevige
datidens landskap. Men i dag er motivene god
historisk dokumentasjon på hvordan landskap og
vann-natur rundt dagens byer tok seg ut for ca.
300 år siden. Haldenvassdraget med Tista,
Glomma og Vansjøvassdraget med Mosseelva la
mye av grunnlaget for Halden (Fredrikshald),
Fredrikstad og Moss, pga. tømmerfløting,
vannkraft og seilskutenes trelasttransport ut
sjøveien.
Danske landskapsmalere
Den danske maleren Matthias Blumenthal (1719-
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1763) tilbrakte årene 1745-49 i Østfold.
Garnisonsbyene Halden og Fredrikstad var
interessante, for begge hadde sterke befestninger
og var grensebyer mot Sverige, som DanmarkNorge førte krig mot til 1721. Også fossefallene i
Tistedalen mellom Femsjøen og Halden og den
veldige Sarpefossen ble foreviget, steder der
vannkraften i ettertid ble temmet via rørgater og
turbiner.
Erik Pauelsen (1749-1790) malte flere Østfoldlandskap, særlig fra Iddefjorden - Halden, nettopp
fylkets “Vestlandsnatur” i miniatyr, med
Svinesund, Tistedalen-Skonningsfoss og Veden.
Pauelsens maleri av de enorme vannmassene i
Sarpsfossen under selveste storflommen, kalt
Storofsen, i juni 1789, bør nevnes, for selv
Glomma-flommen i juni 1995 var bare en
“Lillofse” av storflommen den gang.

August Eiebakke (1867-1938) fra Askim, malte motiver fra landsbygda. Her: ”Landskap ved Eidsberg kirke”, et temmelig åpent jordbrukslandskap fra 1890-tallet.
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Ytterligere en danske, Christian Augsust
Lorentsen (1746-1828) malte en del av de samme
landkapsmotiver som sine forgjengere, men også
motiver fra Moss. Østfold-oppholdet i første
halvdel av 1790-årene, ble også denne gang
finansiert fra Kongens København. Dansken
Heinrich A. Grosch (1763-1843) bodde i Halden
1810-17, men har også motiver fra Hafslund
(Sarpsborg), Moss og Jeløy.
Indre Østfold
Natur og landskap i Indre Østfold synes
stemoderlig behandlet av datidens malere. Fra
Thomas Fearnley (1802-1842), som var født i
Halden og som malte en rekke landskap derfra,
er det bevart en tegning fra Brekke bruk i
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Rakkestad (1840). Theodor Laureng (1879-1929)
fra Spydeberg deputerte med landskapsbilder fra
hjembygda. August Eiebakke (1867-1938),
opprinnelig bondegutt fra Askim, malte motiver
fra livet på landsbygda i Indre Østfold. “Landskap
ved Eidsberg kirke” viser et temmelig åpent
jordbrukslandskap fra 1890-tallet, med
“Eidsbergdomen” langt borte. Innslaget av tung
granskog var nærmest fraværende, siden en del
av datidens beitemark i raviner (lerdaler) i dag
har skog, eller er planert ut.
Jørgen Sørensen (1861-1894) malte
landskapsmotiver fra bl.a. Askim, Spydeberg og
Marker, der “Landskap fra Kykkelsrud” i Askim
(1882) må nevnes. Bildet viser i detalj hvordan
en jord- og skogbruksbygd så ut på den tiden:

Jørgen Sørensen (1861-1894) malte landskapsmotiver fra bl.a. Askim, Spydeberg og Marker, her ”Landskap fra Kykkelsrud” i Askim (1882). Bildet viser hvordan en jord- og skogbruksbygd så ut på den
tiden: Åkre med ulike skifter, tett skog i lerdaler, gjerder, og høy som tørkes på såter og hersjer.
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Åkre med ulike skifter, tett skog i lerdaler, gjerder
og høy som tørkes på såter og hersjer.
Østfold-kysten
Jørgen Sørensen oppholdt seg en sommer på
Vestre Rød, Kråkerøy og malte i 1883 Søndre
Rødsbukt nord på Kråkerøy, den gang et fint
våtmarksområde med en del granskog omkring.
Området ble senere utfylt og bebygget med
industri, i dag er AS Jøtul lokalisert hit.
Amaldus Nielsen (1838-1932) malte en rekke
sommerbilder fra Østfold-kysten 1872-1900,
særlig fra Hvaler og Kråkerøy. Dette er
stemningsbilder med vakkert lys, ofte med en
gammel brygge, en bod, seilbåt eller en sjekte i et
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større landskapsrom. Det slår en hvor ubebygd
kystlandskapet den gang var, før hytter, marinaer,
utfyllinger og luftlinjespenn prydet strandlinjer og
horisonter. Noe av de samme motivvalg og tanker
kan knyttes til Hans Gudes (1825-1903) bilder
fra Hankø og Rygge på 1890-tallet. Bildet “Fra
Feste (Rygge) mot Jeløy” (1898) viser hvordan
arealbruk og urbanisering i ettertid har preget
søndre del av Mossesundet. Bildet “Sund ved
Hankø” (1889) viser som i vår tid rikelig med skog
på begge sider av sundet.
På Jeløy malte Edvard Munch (1863-1944)
bl.a. fine sommerlandskaper, for eksempel
bjørkealléen opp til Grimsrød gård, der han bodde
i perioder 1913-16. Som nærmeste nabo, på

Christian Augsust Lorentzens (1746-1828) kobberstikk ca 1790, viser litt av betydningen skogressursene hadde. I dag: Skogbilveier, tømmerbiler og Norske Skogs anlegg i Halden; den gang var vassdragene transportvei og kraftkilde til sagbrukene. Motivet viser tømmerfløtere i arbeid ved
Skonningsfoss i Halden, den nederste større foss i Tista, før den ble regulert.
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Bråten, hadde han en periode Theodor Kittelsen
(1857-1914), som bodde her sine 3 siste leveår.
Jacob Sømme (1862-1940) bodde også på
Jeløy og malte bl.a. landskapsbilder.
Østfoldkysten på slutten av 1800-tallet var
stedvis preget av jordbrukslandskap, så her er det
fellestrekk med vår tid. Men de åpne beitemarkene
har gått drastisk tilbake og er i dag ofte gjengrodd
eller fulldyrket. Christian Wexelsens (1830-83)
har således et landskapsbilde med åpne marker,
strandenger og skjærgård, “Kurefjorden ved
Moss” (1880).
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Erik Pauelsens (1749-1790) maleri av de enorme vannmassene i Sarpfossen under selveste storflommen, kalt Storofsen, i juni 1789. Glommaflommen i juni 1995 var bare en ”Lillofse” av storflommen i
1789.

103

Levende frynsepølseorm Priapulus caudatus studert og
fotografert utenfor Fredrikstad
J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2003. Levende frynsepølseorm Priapulus caudatus studert og fotografert utenfor Fredrikstad. Natur i Østfold 22(1-2): 104-106.
Ett eksemplar av frynsepølseorm ble fanget og studert utenfor Fredrikstad i mai 2003 av
båten Ny-Vigra i Fredrikstad. Dyret tilhører den artsfattige dyrerekken Priapulida. Dyrene
kjennes ved tre-delt kropp og er alle marine, særkjønnete rovdyr. På kloden er det kjent 16
arter, mest i kalde farvann. Langs norskekysten har vi tre arter. Frynsepølseorm er den vanligste arten, men ses likevel ikke ofte langs Østfoldkysten. Dyret ble ikke ivaretatt.
Jan Ingar I. Båtvik, Mossevn. 45, 1640 Råde, e-post: batvik@tomb.no

Frynsepølseorm Priapulus caudatus tilhører
dyrerekken priapulider (Priapulida), en rekke de
fleste har et fjernt forhold til. For det første er det
få arter på kloden som blir plassert i denne rekken,
og for det andre er det ingen av dem som er så
vidt spektakulære at det gjøres noe særlig vesen
av dem i zoologibøker flest. Fra egen utdannelse
kan jeg huske at de spilte en svært sekundær rolle
selv på mellomfagsnivå i zoologisk systematikk
ved Universitetet i Oslo. Det var liksom en rekke
man forbigikk mer eller mindre i stillhet da artene
der virket temmelig anonyme, men likevel så
spesielle at de fortjente plassering i egen rekke.
Om man leter i søkemotorer delvis på bibliotek
eller via internett, vil man finne at det er skrevet
mer enn 800 artikler om priapulider på kloden, så
det er liten tvil om at enkelte kan mye om denne
organismegruppen.
Etter at det nylig ble gjort et funn av
frynsepølseorm, den trolig vanligste arten i rekken
i våre farvann, har jeg fattet større interesse for
denne dyrerekken. Og som vanlig når man
arbeider med levende liv, blir deres livssykler,
utseende, vaner, variasjoner og krav til tilværelsen
svært fascinerende når man dukker dypere ned i
materien.
Få arter i denne dyrerekken
Priapulider er, som nevnt, en artsfattig dyregruppe.
Enkelte nyere verk regner bare med ni arter på

verdensbasis (Barnes 1980: 873, Frislid & SembJohansson 1982:37), hvor vi i våre farvann bare
har kun to arter, med Priapulus caudatus som den
ene. Danske og svenske verk mener også at ”våre
farvann” har to arter (Lieberkind 1939, Boas &
Thomsen 1979). Andre forfattere kan fortelle at
rekken har 16 arter og at tre av dem opptrer i våre
farvann, P. caudatus, Halicryptus spinulosus og
Tubiluchus arcticus (Moen & Svensen 2003:159).
Nå mangler jo svenske og danske farvann vår
lange kyst helt opp i arktiske hav. At artsantallet
oppgis forskjellig kan ha sin naturlige forklaring
ved at nye arter oppdages, eller at
artsoppfatningen eller systematisk plassering av
allerede kjente dyr har endret seg. Variasjonen i
antall arter kan også skyldes at enkelte forfattere
tar med bare kjente, beskrevne arter, mens andre
gjetter på et antatt antall arter som inkluderer arter
vedkommende tror vil bli oppdaget. Slik sett har
jeg opplevd at enkelte ”internettforfattere” hevder
gruppen har ca 25 arter på kloden.
Systematisk plassering
Nå har ikke priapulidene alltid vært plassert i egen
dyrerekke. I et noe foreldet tysk verk oversatt til
svensk via dansk blir priapulidene plassert i
rekken (eller ”kretsen” som svenskene kaller den)
leddormer Annelida, som en familie (Priapulidae)
under klassen stjernemark Gephyrea (Lieberkind
1939). Men det innrømmes at gruppens plassering
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i systematikken neppe er endelig. Det hevdes for
øvrig at kun to arter er kjent i nordiske farvann,
Priapulus caudatus og Halicryptus spinolusus
(Lieberkind 1939: 342-343). I et dansk verk, med
lange tradisjoner innen zoologi, plasseres
priapulidene som en orden i rekken ormer
(Vermes) under klassen pølseormer Gephyrea
(Boas & Thomsen 1979), altså ikke så helt
forskjellig fra svenskenes synspunkt. Men her
hevdes også at organismene i gruppen Gephyrea
er så forskjellig at inndelingen er mer av praktisk
enn av vitenskapelig karakter. I moderne
systematikk ser det ut som man enes om at
priapulidene bør plasseres i egen rekke på samme
nivå som leddormer, flatormer osv. (Moen &
Svensen 2003).
Utseende
Dyret ser tredelt ut med snabel (proboskis), kropp
og gjellevedheng. Det kraftige snabelpartiet i
forenden omgir munnen som er forsynt med flere
rekker kraftige tenner. Snabelen med munnen kan
trekkes helt inn i dyret og kan krenges ut slik at
tennene spriker. Utvendig har snabelpartiet mange
papiller på en furet overflate, og den tjener både
til byttefangst og til fremdrift (Bakke 1980: 82).
Kroppen ser leddelt ut, men dette skyldes
ringmuskler som omgir dyret. I andre enden sitter
store frynsevedheng. Disse tjener trolig som et
åndedrettsorgan, skjønt det har vært tvil om
funksjonen til denne litt overdimensjonerte
konstruksjon (Boas & Thomsen 1979). En kan
vel tenke seg at skal dyret lykkes med et effektiv
gasskifte, må åndedrettsorganet være av denne
størrelse og utforming, nedgravd som den som
oftest er med minimal vannutskifting og lite frisk
sjø rundt kroppen.
Dyrenes størrelse varierer fra en halv
millimeter, som den minste, til 20 cm (Barnes
1980), og da snakker vi om voksne individer.
Moen & Svensen (2003) oppgir 30 cm som
maksimal størrelse blant priapulider, muligens litt
avhengig av hvordan man måler.
Levevis
Priapulidene er alle særkjønnete, marine rovdyr

Frynsepølseorm Priapulus caudatus

Fig. 1. Dette eksemplaret av frynsepølseorm ble
fanget utenfor Ramse i Fredrikstad på 45-50
meters dyp. Det ble fotografert og sluppet ut i
sjøen igjen. Foto: Johnny Olsen, mai 2003.
med kroppshule. De mangler blodkarsystem og
egne organer for effektiv ekskresjon (har
protonefridier) som ser ut å foregå direkte i en
trakt kalt urogenitaltrakten med egen åpning nær
anus. De har et enkelt nervesystem og
gjennomgående tarm som regel uten slynger.
Kjønnsproduktene
slippes
via
urogenitalåpningen. Dette er et uvanlig trekk blant
marklignende sjødyr som som oftest slipper
kjønnscellene i kroppshulen og ikke i egen åpning.
Dette avanserte trekket hos priapulider er en av
flere særtrekk som holder gruppen unna andre
lignende organismer (Semb-Johansson & Frislid
1980: 208). Befruktningen skjer i de frie
vannmasser. Larvene ligner de voksne, men er
omgitt av et beskyttende kitinlag (Barnes 1980,
Boas & Thomsen 1979, Webb, Wallwork &
Elgood 1978). Priapulider er kjent over hele
kloden, men er relativt mest tallrik i kalde vann,
både i Arktis og i Antarktis (Barnes 1980).
Frynsepølseorm lever i ganger på mudderbunn.
Der sitter de som oftest nedgravd med bare
munnåpningen ved overflaten og venter på at et
passelig bytte skal komme så nær og så sakte at
det kan fanges (Buchsbaum 1976:180). I akvarier
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har man sett at de ikke så sjeldent sitter opp-ned
med frynsevedhenget over mudderflaten og med
snabelen ned i bunnen (Semb-Johansson & Frislid
1980: 208). Dette vil åpenbart kunne lette
respirasjonen for eksemplarer med ”åndenød”. De
spiser stort sett bare bløte deler av ulike
organsimer de kan fange. Leddormer og andre
marker ser ut til å være hovedføden (Barnes 1980).
Frynsepølseorm er utbredt mest i kalde vann
over hele Nordkalotten og finnes langs vår kyst
fra sør til nord fra nederst i fjæra til helt ned til
7500 m dyp (Moen & Svensen 2003).

Dyr og planter fanget av Ny-Vigra blir raskest
mulig sluppet ut igjen, slik at flest mulig kan
overleve. Slik også med dette eksemplar. Men det
ble fotografert, og bestemmelsen er det liten grunn
til å tvile på.

Funnet i Fredrikstad
En frynsepølseorm ble fanget i en bløtbunnstrål
av ”skolebåten” Ny-Vigra i mai 2003. Det er
Pedagogisk senter og stiftelsen Blå Kors som eier
og driver denne båten til felles nytte. Funnet ble
gjort på 45-50 meters dyp sør for Ramse på
leirbunn utenfor Glommas østre utløp (toktleder
Knut Molander pers.medd.). Molander forteller
at sjødyret ble liggende i handa hans, og det trakk
snabelen ut og inn av kroppen hvert 15. sekund.
Dyret var det første mannskapet har fått på tross
av mange trekk i løpet av de 20 år denne båten
har vært i tjeneste som pedagogisk virkemiddel.
Molander har selv vært med på båten, som
interessert biolog, i 12 år. Han forteller videre at
Ny-Vigra har ca 100 turer i året med skoleklasser,
og av og til med andre grupper, og at de trekker i
gjennomsnitt 1,5 bløtbunnstrekk per tur. På 20 år
skulle dette bli omkring 3000 bløtbunnstrekk. I
dette lys blir funnet av dette ene eksemplaret
oppsiktsvekkende. Nå er det ikke sikkert
frynsepølseorm er så sjelden langs Østfoldkysten
som dette skulle tyde på. Har heller ikke funnet
belegg i litteraturen på at denne arten er så sjelden
langs vår kyst. At den likevel så sjelden oppdages
i trålposen etter bløtbunnsskrap, kan skyldes at
dyret foretrekker dypere og klarere vann enn hva
den nære kyststripa langs vårt fylke kan tilby. Det
er også sjelden at Ny-Vigra tar bløtbunnsskrapene
så vidt dypt som ved denne anledning (Molander
pers.medd.).
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