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Forsidefoto: Høsten 2005 var våt og varm og uvanlig gunstig for mange sopparter, både matsopp
og andre. Store bildet viser traktkantarell Cantharellus tubaeformis og kantarell C.
cibarius. Det lille bildet viser det tredje funnet i fylket av den sjeldne og rødlistede
beitemarkssoppen violett greinkøllesopp Clavaria zollingeri. Alle soppene ble funnet
ved Stiksvannet i Rakkestad kommune. Foto: Ola M. Wergeland Krog, høsten 2005.

Flat dammusling - ny art for Østfold
KJELL SANDAAS OG JØRN ENERUD

Sandaas, K. & Enerud, J. 2005. Flat dammusling - ny art for Østfold. Natur i Østfold 24(12): 3-8.
Under feltarbeid i Øyeren og Glomma i april 2005 ble den store ferskvannsmuslingen ﬂat
dammusling funnet i Østfold for første gang. Arten ble funnet både i sydenden av Øyeren og
ﬂere steder nedover i Glomma. Flat dammusling ﬁnnes i vassdraget sammen med den langt
vanligere arten andemusling. I nasjonal rødliste for truede arter i Norge (Størkersen 1999),
er ﬂat dammusling oppført som sårbar, men bestandsstatus og utbredelse er ikke godt kjent.
Kjell Sandaas, Helse- og velferdsetaten, P.b. 30, 0101 Oslo, e-post: kjell.sandaas@hev.oslo.
kommune.no
Jørn Enerud, Fisk og miljøundersøkelser, 2140 Hernes, e-post: jorn.enerud@fm-oa.no

Flat dammusling Pseudanodonta complanata
klettii (Rossmässler, 1835) (syn. Anodonta
complanata Rossm.) ble første gang beskrevet
fra Norge av Økland og Andersen i 1985.
Beskrivelsen bygde på Andersen (1984) som
studerte den i Nordre Øyeren-området i Akershus
fylke. Arten var kun kjent fra dette området inntil
i år, og den er oss bekjent ikke undersøkt siden
1984. Hensikten med arbeidet var å undersøke
artens utbredelse og bestandsstatus. Status for
arten oppsummeres i rapporten Flat dammusling
i Oslo og Akershus 2000 – 2005 (Sandaas &
Enerud 2005 i manus). Denne rapporten ﬁnnes
på hjemmesidene til Miljøvernavdelingen i
Oslo og Akershus. Vi henviser også de spesielt
muslinginteresserte til Norsk Zoologisk Forenings
tidsskrift Fauna som utga et temanummer om store
ferskvannsmuslinger som nr.1 i 1999.
Den ﬂate dammuslingen forekommer i naturlig
næringsrike innsjøer og roligflytende elver,
hovedsakelig på bløtt leire- og sandsubstrat,
og vanligvis i dybdeintervallet 0,5 – 2 m.
Forekomstene er ofte små og isolerte. Der den
finnes sammen med andre arter, utgjør den
oftest den minst tallrike av dem. I våre funn var
andelen rundt 10 %. Skallet blir normalt 60-85
mm langt, er elliptisk i formen, og fargen går

hovedsakelig i grønne og brune toner (Bergengren
m.ﬂ. 2001). Veksten er langsommere enn hos de
andre dammuslingene. Muslingen har yngelpleie
gjennom vinteren, og de 20-30.000 larvene er
avhengig av å parasittere på en vertsﬁsk en kort
periode i mai-juni før de begynner sitt frittlevende
liv på bunnen.
Glomma er Norges største elv med stor og
sterkt årstidsavhengig vannføring, jf. figur 2.
Øyeren er en stor mesotrof fjordsjø som ligger i
nedre del av Glommavassdraget. Hele vassdraget
er gjennomregulert. Dagens reguleringsregime
i vassdraget med reguleringshøyde på 2,4 m,
har sannsynligvis klare negative effekter på
muslingene ved at vannstanden gradvis tappes ned
fra desember til mai. Store områder blottlegges for
frost, tørke, sterk soleksponering og muslingene
utsettes for vesentlig predasjon av fugl, rev, mink
og grevling (Sandaas m.ﬂ. 2003). Når dette er sagt,
vil vi også understreke at forholdene i Glomma
før Øyeren ble regulert i 1853, var sterkt preget av
naturlige svingninger i vannføring (8-12 m) som
var langt mer dramatiske enn dagens regulering på
2,4 m. Vannkvaliteten i Glomma gjennom Østfold
har i tillegg blitt betydelig bedre de siste 20 årene
og utgjør neppe en stressfaktor av betydning for
muslingene.
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Fig. 1. Bgge artene, ﬂat dammusling øverst og andemusling nederst, fotografert i Lysakermoa naturreservat. Foto: Kjell Sandaas, 27.04.2005.
Muslinger ble samlet inn ved plukking av tomme
skall, samt døde og levende individer på tørt land
eller under vading på grunt vann. Skallmålinger
er utført med skyvelær til nærmeste mm både på
levende individer og tomme skall.

Feltarbeidet er utført i april 2005, under gode
observasjonsforhold og på lav vannstand.
Feltarbeidere har vært Jørn Enerud, Terje
Wivestad, Jan Ivar Larsen og Kjell Sandaas.
Oversikt over tidspunkter, lokaliteter, vannstand,
koordinater og kommune er vist i tabell 1.

Tab. 1. Besøkte lokaliteter med feltdager, vannstand i Øyeren (LRV 98,94 og HRV 101,34) ved Mørkefoss vannmerke og vannføring over Solbergfoss, UTM koordinater og kommune.
* Opplysninger fra Glommens og Lågens brukseierforening (GLB) - Solbergfoss
**Opplysninger fra Glommens og Lågens brukseierforening (GLB) – Mørkefoss
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Flat dammusling - ny art for Østfold.

Fig. 2. Vannføring i Glomma over Solbergfoss ved Askim for perioden 1982 - 2001 (Glommens og
Laagens Brukseierforening).

Lokalitetene vi undersøkte
Mønstervika ligger helt syd i Øyeren der
Mønsterelva munner ut. Hele denne delen av
innsjøen er svært grunn og består av leirsletter
som elva har skåret seg gjennom. Vi fant få skall
av voksne individer, ingen levende, men mange
0+ av begge arter. Lengden på disse varierte
mellom 5 – 25 mm. Lokaliteten Sundgård eller
Sundveien er en typisk ravine på nordsiden
av veien. Overraskende nok fant vi bare 2 0+
og et fragment av andemusling og ingen ﬂate
dammuslinger. Dette er den eneste lokaliteten der
vi bare har funnet en art.
Ved Lekumsåas utløp er det typiske, store
leirflater. Her fant vi ett levende individ av
andemusling, men ellers en svært lav tetthet
sammenlignet med lokalitetene i Øyeren.
Lysakermoa består av store, sammenhengende
leirsletter og er fredet som naturreservat med stor
betydning for ande- og vadefugl. Tettheten av skall

var også her svært lav, men i tillegg til et eldre
skall av ﬂat dammusling (jf. ﬁg. 1), fant vi 0+ av
samme art, ca 4 mm lang. På grunnlag av dette
funnet, kan vi slå fast at arten stadig reproduserer
i Glomma.
Vi tror at muslingens vertsﬁsker er å ﬁnne blant
brasme, ﬂire, hork og abbor. Disse, med unntak av
abbor, trekker inn på grunt vann om våren for å
gyte samtidig som muslingene gyter i mai og juni.
Her blir ﬁskene inﬁsert med muslinglarver som
fester seg på vertsﬁskens ﬁnner. Dette bekreftes av
våre jevnlige funn av hundrevis av 0+ muslinger
av begge arter på de ﬂeste lokalitetene, bl.a. i
Mønstervika helt syd i Øyeren. På denne måten
går en stor del av den årlige rekrutteringen tapt.
I Mønstervika som er spesielt langgrunn, fant
vi også svært få store skall og ingen levende
individer.
Ola M. Wergeland Krog (pers. medd.) opplyser
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Fig.3. Funnsteder for ﬂat dammusling og andemusling april 2005. Midt på kartet ligger Askim kommune som grenser mot Glomma langs hele vestgrensen.
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Flat dammusling - ny art for Østfold.

Fig.4. Lysakermoa naturreservat sett mot nord. Vannføringen over Solbergfoss var den dagen 500 m3.
Foto: Kjell Sandaas, 27.04.2005.
Takk
Tommy Olsen og Ola M.Wergeland Krog
takkes for opplysninger om tidligere funn av
muslinger i Glomma. Terje Wivestad takkes for
hjelp med kart og bilder, Glommens og Laagens
Brukseierforening for informasjon om vannstand,
samt Jan-Ivar Larsen for god feltinnsats. På
forhånd takkes lesere som melder inn opplysninger
til oss om funn eller som har spørsmål de ønsker
å drøfte med oss.

at han samlet inn skallmateriale i Glomma i 1996
i forbindelse med ekstraordinært lav vannføring.
Skallene ble sendt inn til NINA i Trondheim. Vi
oppsøkte lokaliteter i Glomma etter tips fra ham.
Hans materiale fra 1996 (delvis samme lokaliteter
som vi har besøkt) er oppført i Larsen m.ﬂ. (1998)
som andemusling.
Oppfølgende arbeid
Vi anbefaler at arbeidet med å kartlegge
hvor artene finnes i Glommas løp i Østfold
videreføres. Det er ønskelig å se på rekruttering
og overlevelse, samt hvilke ﬁskearter som er
verter for muslingens larver bl.a. for å kunne
vurdere mulige forvaltningsmessige tiltak i fht
forurensningskilder, fysiske inngrep og arealbruk.
Det er også viktig å kjenne sibedre til fylktets
biologiske mangfold.

Litteratur
Andersen, A. 1984. Dammuslingenes liv og
levekår i området ved Nordre Øyeren (om
Anodonta piscinalis Nilss. om Pseudanodonta
complanata (Rossm.)). Hovedoppgave i biologi,
Universitetet i Oslo.
Bergengren, J., Proschwitz, T. von & Lundberg, S.
2001. Stormusselprosjektet del 1. Utveckling av
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Opprop!
Kartlegging av store ferskvannsmuslinger i Østfold
Vi vet svært lite om hvilke arter av store ferskvannsmuligner som ﬁnnes i Østfold.
Sammen med miljøvernavdelingen begynner vi nå et arbeid for å få oversikt. Vi
ønsker derfor å få inn så mye info om funn som mulig - gamle som nye. Skall fra døde
muslinger tar vi gjerne imot for artsbestemmelse. Legg det du ﬁnner - gjerne 3-5 skall
- i en plastpose merket med funnsted, dato og navn/telefon til ﬁnner. Ta kontakt med
Kjell Sandaas på 950 78 010 eller e-post: kjell.sandaas@hev.oslo.kommune.no. Se
også artikkelen om ny muslingart for Østfold i denne utgaven.
Vennlig hilsen
Kjell Sandaas
Folkehelseavdelingen
Helse- og velferdsetaten
Postboks 30
0101 Oslo
Telf 2348 3000/fax -91
Telf/direkte 2348 3113, mobil 950 78 010
E-post: kjell.sandaas@hev.oslo.kommune.no
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Karplanteﬂoraen i Østfoldkommunene – en
kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved
museumssamlingene
BJØRN PETTER LØFALL & ODDVAR PEDERSEN

Løfall, B.P. & Pedersen, O. 2005. Karplanteﬂoraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene. Natur i Østfold 24 (1-2): 9-36.
Fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag er det i offentlige herbarier samlet og dataregistrert knappe 44000 karplanter fra Østfold. Til tross for det tilsynelatende store materialet,
bør innsamlingsaktiviteten fortsette. Materialet vil være et kontrollerbart grunnlag for en
fremtidig Østfoldﬂora. Med oversikter som foreligger blir det mulig å gjennomføre mer målrettede innsamlinger. Østfold Botaniske Forening (ØBF) forsøker å oppfordre og motivere ﬂere
botanikkinteresserte til å delta. I offentlige norske og svenske herbarier ﬁnnes det pr. 01.12.2004
dataregistrert 43992 belegg av ca. 1770 taksa (arter, underarter, varieteter og krysninger) fra
Østfold. Botanisk Museum i Oslo inneholder den viktigste enkeltsamling. Kunnskapsnivået
varierer mye mellom kommunene. Høyeste nøkkeltall for de ”beste” kommunene er 11486
innsamlinger (Fredrikstad), 1301 taksa (Fredrikstad) og 73,6 belegg/km2 (Hvaler). Laveste
nøkkeltall for de ”dårligst” kartlagte er 441 innsamlinger (Skiptvet), 282 taksa (Rømskog)
og 2,4 belegg/km2 (Våler).
Innsamlingen av artene er ikke representativ for utbredelse og frekvens. Mange sjeldne arter er
samlet mange ganger til tross for at de ﬁnnes på svært få lokaliteter, mens mange vanlige arter
er samlet lite. Vanlige arter blir ofte samlet når de samtidig er problematiske å bestemme. De
tre mest samlede er slåttestarr Carex nigra s.l., krypvier Salix repens s.l og engfrytle Luzula
multiﬂora s.l. Det er belagt mest materiale etter siste verdenskrig, hvor 1990-99 er beste tiår
med drøye 6000 belegg. Knapt 800 personer har samlet planter i Østfold, hvorav ca. 350 bare
en gang. De 20 største samlerne står for mer enn 60 % av alle belegg. Av fylkets største samler,
Kristian Andreassen (1898-1973), er det så langt dataregistrert 2959 belegg.
Medlemmene i ØBF er viktige aktører i kartleggingen av fylkets ﬂora. Sommeren 2004 ble
første kartleggingssamling arrangert i Halden. ØBF planlegger å kartlegge alle kommuner
på samme måte i de kommende år. ØBF har gjennomført mange dugnader for å få fortgang
i dataregistreringen ved ﬂere samlinger. Det gjøres ved å montere egne innsamlinger, ommontere herbariemateriale fra gamle herbarier, dataregistrere materiale i samlingene til Norges
Landbrukshøgskole og Vitenskapsmuseet i Trondheim, samt å påføre koordinater på eldre
innsamlinger.
Bjørn Petter Løfall, Bjørnefjellet 3, 1613 Fredrikstad, e-post:bplofall@nhm.uio.no
Oddvar Pedersen, Botanisk museum, p.b. 1172, Blindern, 0318 Oslo, e-post: oddvar.
pedersen@nhm.uio.no

Innledning
Her presenteres kunnskapsnivået om karplanteﬂoraen
i Østfolds kommuner basert på materiale belagt
og dataregistrert i flere offentlige norske og
svenske samlinger t.o.m. 2004. En oversikt over
arter som er samlet og dataregistrert fra Østfold
og Østfoldkommunene i samlingsdatabaser pr.
31.12.2004 ﬁnnes på internettadressen www.nhm.
uio.no/botanisk/nbf/ofa/Ostfold_belegg.htm.

Botanisk mangfold - mer enn de sjeldne planter
Professor Reidar Elven ble nylig intervjuet i
forbindelse med sluttføringen av sjuende utgave av
Lids Flora i forskningsmagasinet til Universitetet
i Oslo – Apollon (Vogt 2004). Følgende lett
omskrevne klipp fra intervjuet gjengis her:
For å dokumentere utbredelse, voksested og
høydefunn trengs mengder av eksemplarer av
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hver art samlet i et så spredt område
som mulig.
Selv om universitetsherbariet er stort,
ønsker Reidar Elven en enda større
samling. Brorparten av de innsamlede
plantene (70 – 90 %) blir sendt inn av
amatørene, og uten disse kunne vi aldri
ha laget en ﬂora.
Reidar Elven er mest interessert i
at folk samler ﬂere vanlige arter. – En
arktisk rase av tyttebær er nå funnet
på Varangerhalvøya, men vi har så lite
tyttebær i herbariet at vi ikke kan si om
den ﬁnnes andre steder i landet.
Fig. 1. Veitistel hører med til de vanlige artene i kulturlandI februar 1997 hadde styret i Østfold
skapet, om ikke fullt så vanlig som sin slektning åkertistel.
Botaniske Forening (ØBF) et møte med
Den stikkende planten er lite samlet, noe som nok skyldes
Reidar Elven, på Botanisk museum
at den både er relativt vanlig og ikke særlig behagelig å
i Oslo, om kartlegging av floraen i
presse. Den er bare samlet fra 11 Østfoldkommuner, men
Østfold. Han anbefalte at så mange
ﬁnnes nok i samtlige 18. Foto: Egil Michaelsen, 15.08.2005,
taksa (arter, underarter, varieteter og
ved Kalnes, Sarpsborg.
krysninger) som mulig ble samlet i hver
kommune.
I forbindelse med kartleggingsoppdrag eller
Som oftest rettes oppmerksomheten mot de
private
undersøkelser, skrives det feltnotater
sjeldne plantene (se f.eks. Båtvik 1992, Løfall
med
artslister.
Når dette videreføres til rapporter/
2001), men mange av de sjeldne artene har alltid
publikasjoner,
så
presenteres gjerne kun rødlistearter
vært mer eller mindre sjeldne. Ved å utelate
og
regionale/lokale
sjeldenheter. Dessverre blir
innsamling av de vanlige artene kan vi miste
ikke
artslistene
publisert
fordi oppdragsgivere ikke
fremtidige spor om utvikling i deres utbredelse
vil
prioritere
en
slik
presentasjon.
Hvis det ikke
regionalt og til dels frekvens. Det er mye som
skrives
krysslister
som
sendes
til
et
museum,
er det
tyder på at arter som tidligere var vanlige nå er i
fare for at informasjon om de såkalt vanlige artene
sterk tilbakegang. Vi vet lite om dette i Østfold
forsvinner. Det er svært vanskelig å spå hvordan
som i landet for øvrig. Altså kan innsamling av
ﬂoraen utvikler seg, og derfor er ”komplette”
så mange arter som mulig, for eksempel fra hver
artslister verdifulle. Det kan meget godt hende at
kommune i Norge være underlag for fremtidige
såkalt vanlige arter i dag får en uventet negativ
revisjoner av ﬂoraer og rødlister. Dessuten vil utvikling i fremtiden. Derfor bør det være plass
materiale av de vanlige artene være grunnlag til en 2-3 siders liste over samtlige arter som er
for evt. taksonomiske revisjoner. Rikelig med funnet ved oppdragsinitiert eller ideelt arbeid. Selv
materiale vil kunne avsløre evt. forholdet mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommuner
to oppsplittede taksa når det gjelder utbredelse og er blant de som ikke prioriterer mer eller mindre
frekvens ved fremtidige revisjoner. Det gjelder komplette artslister. Se f.eks. Båtvik (1994a) og
også innenfor lille Østfold. Mer om hvor viktige Båtvik (1997c) som begge mangler artslister fra
offentlige herbarier er, ﬁnner du bl.a. på siden de respektive kommunene, men hvor materiale
www.nhm.uio/botanisk/samlinger/herbaria.html. forelå (Jan Ingar I. Båtvik pers. medd).
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ser på hver tur. Men verdien
av krysslistene kan synke
med forbedret taksonomisk
kunnskap. Ivrige krysslisteskrivere bør derfor samle
mye materiale for å øke
troverdigheten til sine egne
krysslister og varigheten av
egen innsats.
Planter samlet fra Østfold i de ulike museene
Materialet som er samlet
fra Østfold er belagt i ﬂere
offentlige museer. Tabell 1
viser at Botanisk museum,
Oslo, er den desidert
viktigste samlingen. For
å få en komplett oversikt
er likevel data fra de andre
samlingene nødvendig.

Fig. 2. Honningblom fantes spredt på kalkmyrer på Østlandsområdet.
I dag ﬁnnes den bare på et fåtall lokaliteter på Hvaler. Den sterke
tilbakegangen har medført at arten er rødlistet som direkte truet i Norge
(DN 1999). Med dagens situasjon har Hvaler kommune et nasjonalt
forvaltningsansvar for arten. I Østfold fantes den også tidligere i Onsøy, men der er den forsvunnet for lenge siden. Foto: Egil Michaelsen,
13.06.2005, ved Brattestø, Hvaler.
Krysslister som supplement til innsamlinger
Det er verdt å merke seg at Reidar Elven i liten grad har brukt den store
informasjonsmengden fra krysslistene til kommende utgave av Lids
Flora. Det skyldes at informasjonen ikke er kontrollerbar. Han har sett
på ca. ½ million herbarieark for å lage den nye ﬂoraen (Vogt 2004).
Krysslister er likevel et verdifullt supplement til innsamlinger for å si
noe om artenes frekvens da det ikke er mulig å samle alle arter man
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I en offentlig samling
er vanligvis plantene
organisert systematisk.
Før materialet ble
dataregistrert ga det
begrensede muligheter
til å sammenstille ulike
opplysninger. På 1990-tallet
begynte man å dataregistrere
materialet, hvor tilveksten
prioriteres. Dette gir oss
bl.a. muligheten til å se hva
som er samlet i de ulike
kommunene, hvem som
samler og i hvilket tidsrom
innsamlingene har foregått.
Imidlertid vil det gå mange
år før man er helt a jour
med dataregistreringen av
det historiske materialet.
Idag klarer de ﬂeste norske
samlinger å registrere
tilveksten som gjerne blir
prioritert.

Bjørn Petter Løfall & Oddvar Pedersen
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Tab. 1. Antall innsamlinger fra Østfold belagt ved ulike offentlige samlinger. Materialet er mottatt fra
data-/prosjektansvarlige/konservator ved de norske samlingene med unntak av NLH hvor ØBF selv
har tatt ut det dataregistrerte materialet. Materiale fra svenske samlinger er hentet fra web-databaser
pr. 01.12.2004.
Offentlig samling (internasjonal kode)
Botanisk museum, Oslo (O)
Vitenskapsmuseet, Trondheim (TRH)
Norges landbruksuniversitet, Ås (NLH)
Bergen museum (BG)
Tromsø museum (TROM)
Gøteborg museum (GB)
Agder naturmuseum, Kristiansand (KMN)
Botanisk museum, Uppsala (UPS)
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm (S)
Sum utvalgte samlinger

Ant. Østfoldbelegg
35976
4388
1441
1261
542
256
101
15
12
43992

Status på registreringene
Ca. 98 % reg.*
Ca. 99 % reg.
Ca. 95 % reg.
Ca. 50 % reg.
100 % reg.
Ca. 25 % reg.
Ca. 90 % reg.
Ukjent
Ukjent

* = Fortsatt er det etterslep på materialet samlet i perioden 2002-2003. Eldre innleverte herbarier
fra Kristian Andreassen og Øivind Johansen er ikke ferdig registrert. I tillegg har ØBF oversett noe
materiale ved utplukkingen i 1999.

1.

Det ﬁnnes også materiale fra Østfold i andre
samlinger enn vist i tabell 1. Størst sjanse er
det i andre svenske, samt de største danske og
ﬁnske samlingene. Øivind Johansen rapporterer
at han har sendt Østfoldmateriale til herbariet
ved Lund, Sverige. De øvrige samlingene vi tror
har noe Østfoldmateriale har likevel neppe mye.
Når de ﬁnnes, er det ofte dubletter fra de norske
samlingene. ØBF har vært i kontakt med Per
Hartvig v/Botanisk museum, København og meldt
vår interesse for å besøke samlingen. Dette er ennå
ikke gjennomført. Aktuelle museers hjemmesider
tyder imidlertid på at de norske samlingene ligger
langt foran andre nordiske museene når det gjelder
dataregistrering.

2.

ØBFs engasjement vedrørende samlingsmateriale
Aktive medlemmer i Østfold Botaniske Forening
(ØBF) har engasjert seg i arbeidet med å få
fortgang i dataregistrering og kvalitetssikring av
materiale fra Østfold i ﬂere samlinger. Følgende
er gjort eller er i gang:
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I 1995 avtalte Bjørn Petter Løfall med
Jan Wesenberg som da jobbet ved Norges
Landbrukshøgskole (NLH) om utplukking
og dataregistrering av Rakkestadmateriale.
Arbeidet ble utført av førstnevnte samme
år. I 1997-1998 ble det avtalt med Anders
Often om å dataregistrere resten av
Østfoldmaterialet samme sted. Arbeidet ble
utført av Jan Ingar I. Båtvik, Gøran E. Granath
og Bjørn Petter Løfall. Professor Reidar
Elven har kontrollbestemt mesteparten av
materialet. Noe registrering gjenstår.
I en tidlig fase av Museumsprosjektet på
Botanisk museum, Oslo, tilbød Reidar
Elven ØBF v/Bjørn Petter Løfall, i en
vinmonopolkø like før jul 1998, å plukke
ut Østfoldmaterialet for dataregistrering.
Tidlig i 1999 ble utplukkingen gjennomført
av ØBF-medlemmer. Personell engasjert
via
museumprosjektet
dataregistrerte
kollektene og fagkonsulenter kvalitetssikret
innskrivingen i 2000. Grunnet ØBFs
engasjement så er materiale fra Østfold
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3.

4.

5.

6.

7.
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sitt eget materiale på museets ark før
dataregistrering og kontroll.

kraftig overrepresentert i dataregistreringen
ved Botanisk Museum, Oslo.
I 1998 gjorde Jan Ingar I. Båtvik avtale
med førsteamanuensis Eli Fremstad
ved Vitenskapsmuseet, Trondheim om
dataregistrering av Trondheimsmateriale
ved Botanisk museum, Oslo. Arbeidet som
startet januar 1999 ble utført av Jan Ingar
I. Båtvik med delvis assistanse av Solveig
Vatne Gustavsen, Bjørn Petter Løfall og
Gøran Granath. Alt materiale er ferdig
registrert. Reidar Elven har kontrollbestemt
mesteparten av materialet.
I 2001 begynte Jan Ingar I. Båtvik og Solveig
Vatne Gustavsen å plukke ut materiale fra
Østfold (deretter hele Norge) ved Gøteborg
museum. Materialet er fraktet til Botanisk
museum, Oslo hvor det dataregistreres
av prosjektansatte. Drøyt halvparten av
materialet er plukket ut så langt. Pga små
ressurser går arbeidet sakte. Materialet
som er dataregistrert, er kontrollbestemt av
Reidar Elven.
4. mai 2001 ga Øivind Johansen sitt store
herbarium til J. Ingar I. Båtvik som igjen ga
dette til Botanisk museum, Oslo tidlig i 2002.
ØBF-medlemmer har siden 26. oktober 2002
ommontert materialet før det dataregistreres
og innordnes i samlingen av museets ansatte.
Det er arrangert ﬂere dugnader på Tøyen hvor
til sammen 12 personer har deltatt. I tillegg
har særlig Solveig Vatne Gustavsen utført
mye ommontering utenom fellesdugnadene.
Arbeidet er ennå ikke avsluttet.
ØBF-medlemmer har i ﬂere år kvalitetssikret
samlingsmateriale ved ekstra korrektur og
påføring av koordinater på tusenvis av kollekter
ved alle samlingene. Påføring av koordinater
startet med egne dugnadssamlinger på Tomb,
Råde 26. januar 2001. Ca. 10 personer har
så langt deltatt i arbeidet som er mer eller
mindre en kontinuerlig prosess. Solveig Vatne
Gustavsen har gjort den største jobben.
Flere av ØBF-medlemmene samler årlig
planter som sendes til Botanisk museum,
Oslo. Noen av medlemmene monterer

Kunnskapsnivået i kommunene
I gjennomsnitt er drøyt 600 taksa samlet fra
Østfoldkommunene. Dette er meget høyt i norsk
sammenheng. Potensialet er trolig 725-775 taksa
i snitt pr. kommune.
Kommunene er ikke like godt undersøkt og
vil vel aldri bli det. De vil heller ikke være like
artsrike ved en grundig kartlegging. Her spiller en
rekke faktorer inn, som for eksempel lokalisering
(kyst/innland), størrelse, variasjon, berggrunn osv.
Det er samlet ﬂest taksa i Fredrikstad, etterfulgt
av Moss og Hvaler. Det er samlet færrest taksa i
Rømskog, Våler og Hobøl. En oversikt over arter
som er samlet i 9 (50 %) eller ﬂere av kommunene,
og som mangler i den aktuelle kommunen, gir
bedre uttrykk for hvor godt dokumentert de er
med innsamlinger (se tabell 2). Hele 542 taksa er
samlet i 9 eller ﬂere kommuner.
Det er også interessant å sammenligne Indre
Østfold med Ytre Østfold. Som forventet er
kommunene med kystlinje mye bedre samlet enn
resten av fylket. I Ytre Østfold er det samlet 18,2
belegg/km2, mens i Indre Østfold bare 5,2 belegg/
km2. Selv om ØBFs egne medlemmer har samlet
mest i indre deler av fylket de siste årene, blir disse
Ytre Østfold historisk underlegne. Dessuten er det
en tendens til at folk fra andre steder av landet
reiser til Ytre Østfold for å samle. Mens bare 91
taksa er kun samlet i Indre Østfold, er hele 749
taksa kun samlet i Ytre Østfold. Denne skjeve
fordelingen skyldes i hovedsak havstrandsplanter,
ﬂertallet av de tilfeldige forekommende artene
inklusive ballastplanter, finnes i kommuner
med kystlinje. Dette bidrar også til at tilreisende
besøker Ytre Østfold fremfor Indre Østfold.
Det er altså lettere å bli en viktig bidragsyter
til kunnskapen om Østfoldﬂoraen ved å gjøre en
innsats i lite undersøkte innlandskommuner som
Rømskog, Våler og Skiptvet, enn i kystkommuner
som Fredrikstad, Hvaler og Moss. Men vær klar
over at godt undersøkte kommuner som er lite
dokumentert de siste årene, kan mangle informasjon
om evt. arter som er blitt sjeldnere eller helt borte fra
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kommunen. Ettersøkte, men ikke gjenfunnede arter
kan selvfølgelig ikke samles. Mangel på gjenfunn
av antatt vanlige arter, bør også rapporteres (så skriv
gjerne om slike observasjoner).

Vi har ganske god kunnskap om utbredelsen til de
ﬂeste sjeldne artene og de svært vanlige artene vi
ser til daglig (eks. gran og blåbær). Artene som
faller mellom de to nevnte kategorier er større enn

Tab. 2. Oversikt over antall innsamlinger, taksa (arter, underarter, varieteter og krysninger), innsamling
pr. km2, antall taksa samlet i 50 % av kommune som mangler i aktuell kommune og en indeks på hvor
godt undersøkte kommunene er innbyrdes. Tabellen er sortert etter hvor godt innbyrdes undersøkte
kommunene er (se for øvrig forklaringer under tabellen).
Ant. taksa

Ant. belegg/km2

50 %, mangl. her1

Indeks2

Kommune

Ant. belegg

Fredrikstad
Hvaler
Moss
Marker
Rakkestad
Halden
Askim
Eidsberg
Rygge
Råde
Sarpsborg
Trøgstad
Spydeberg
Hobøl
Aremark
Skiptvet
Våler
Rømskog

11486
6458
4239
3373
2753
3480
638
1326
1514
1621
1715
1030
649
587
986
441
607
584

1301
881
1024
673
777
826
425
594
573
520
666
505
396
373
437
321
328
282

39,6
73,6
67,2
8,2
6,4
5,4
9,3
5,6
20,5
13,6
4,2
5,0
4,6
4,2
3,1
4,3
2,4
3,2

13
73
61
34
16
47
166
61
176
198
93
110
195
215
163
239
259
300

5
10
10
15
16
18
21
24
25
26
29
31
29
45
45
48
49
51

Østfold
Gj.snitt
Median3

43992
2444
1420

1772
606
546

10,5
5,2

134
164

25

Ytre Østf.4

30513

1684

18,1

-

17,65

Indre Østf.

12974

1025

5,2

-

34,95

1 = Kolonnen summerer antall taksa som er samlet i 9 (50 %) eller ﬂere kommuner, men som mangler
i den aktuelle kommune.
2 = Indeks (ikke vitenskapelig) gir et uttrykk for hvor godt innbyrdes undersøkte kommunene er. Dette er
basert på summen av rangene (1-18) av ant. belegg + ant. belegg/km2 + ant. taksa samlet i 50 % av kommunene eller mer og som mangler i aktuell kommune. Der summen av rangene er like, er ant. belegg/
km2 gitt prioritet. Kommuner med lave verdier er altså bedre undersøkt en de med høye verdier.
3 = Verdien som har den midtre plassen i en rekke av økende/minkende verdier.
4 = Kommuner med kystlinje (Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg).
5 = Gjennomsnitt av indeksen.
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Fig. 3. Prikkart som viser koordinatfestede innsamlinger fra Østfold. Legg merke til beltet fra Hobøl
i nordvest sørøstover i fylket ned til nordre del av Halden og deretter rett øst mot svenskegrensen
(nordre del av Aremark). Dette er en sone som har dårlig spredning på og relativt få innsamlinger.
Er du på tur i områder som har lav tetthet med prikker, må du gjerne samle noen planter, uten at de
trenger å være sjeldne.
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Fig. 4. Kartet viser samlingstetthet i fylkets 229 5x5 km-ruter. Imidlertid er neppe alle rutene aktuelle
for kartlegging da det ﬁnnes svært lite areal i enkelte av rutene i Østfold. Kanskje er 5 ruter uaktuelle
for nærmere kartlegging. Besøker du ruter med få innsamlinger, husk å samle!
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de to førstnevnte grupper til sammen. Derfor vil
en målbevist innsamling av ”bare” 2000 belegg
av ikke-samlede taksa i respektive kommuner
bidra til en kraftig forbedring av kunnskapsnivået
på kommunenivå (jfr. nest siste kolonne i tabell
2 hvor summen er 2419 for samtlige kommuner)
og forbedre utbredelsdataene for mange arter. Det
er også verdt å se hvor i fylket og kommunene
plantene er samlet. Prikkartet (ﬁg. 3) og rutekartet
(ﬁg. 4) viser at innsamlingene er skjevt fordelt. Fra
den mest samla ruta ﬁnnes det 1729 belegg, mens
i de dårligste ﬁnnes det ikke en eneste innsamling
(se ﬁg. 4).
Noen kommuner er så godt samlet/kartlagt at
det burde være mulig å skrive om ”foreløpige”
resultater. Her kan gjerne de mest interessante
botaniske områdene og de sjeldne artene lokalt
presenteres, samt vedlegge en artsliste for hele
kommunen.
I det følgende gis en kort presentasjon
av samtlige kommuner med startpunkt for
innsamlingshistorien, de største samlerne og de
viktigste publikasjonene med plantelister, samt
noe upublisert arbeid, såkalte grå rapporter som
er lett tilgjengelig. Nedenstående oversikt er
på ingen måte komplett. Tallet i parentes etter
kommunenavnet, er innbyrdes rangering (1-18)
av kunnskapsnivået blant Østfoldkommunene (jfr.
indeks i tabell 2).

større deler av kommunen. Imidlertid er det
presentert artslister for skjellsandbankene sørøst
for Kolbjørnsviksjøen med til sammen 221 arter
(Breien 1933), fra Bøensæter med 231 arter
(Skaarer 2000) og fra Tjøstøl naturreservat med
207 arter (Bratli & Kristoffersen 2004).
Aremark har en interessant geologi
og skjellsandbanker, så kommunen har et
spennende potensiale for mange gode plantefunn.
Likevel er Aremark nest dårligst i fylket mht.
innsamlingstetthet.
Askim (7), 68,9 km2
Første daterte innsamling er fra august 1900 av
Thekla Resvoll Holmsen. Denne måneden samlet
hun Salix alba x pentandra. Imidlertid kan det
være andre som har samlet før henne i Askim, men
det hersker fortsatt usikkerhet om tolking av ﬂere
av etikettene fra kommunen.
Enkelte medlemmer av ØBF har sett at Askim
kommune er lite undersøkt/samlet. De viktigste
innsamlingene er utført i 1996-2003 av Solveig
Vatne Gustavsen med 279 belegg og Nils Orderud
med 113 belegg. Førstnevnte har som mål å samle
så mange arter som mulig fra kommunen.
Det er ikke utarbeidet noen oppsummering
av ﬂoraen, men det foreligger lister over planter
registrert i 4 områder nordvest i kommunen.
Samlet fra dette området er det notert 280 taksa
(Wergeland Krog 1996). Det ﬁnnes heller ingen
plantelister fra mindre deler av kommunen. Askim
er en av to kommuner i Østfold som det foreløpig
ikke ﬁnnes krysslister fra (av krysslister deponert
i Botanisk museum, Oslo). Når det gjelder belagt
materiale, kommer Askim godt ut av rangeringen
etter indeks i tabell 2. Dette skyldes i hovedsak at
Askim er minste kommune i Østfold. Potensialet
til å samle nye arter er imidlertid fortsatt stort.

Aremark (15), 321,3 km2
Første daterte belegg er samlet 31.07.1844 av Hans
Christian Printz. Denne dagen samlet han harekløver
Trifolium arvense og gullkløver T. aureum.
I 1930-31 utførte Karen Breien (gift Hygen
1935) hovedfagsundersøkelser av vegetasjonen på
skjellsandbanker i Indre Østfold, hvor 7 av dem
ligger i Aremark (Breien 1933). Som kommunens
nest største samler har hun samlet 188 belegg.
I 1955 samlet Nils Hauge 382 belegg og er med
det kommunens største samler. Dette ble utført
som ledd i hans ambisjon om å kartlegge ﬂoraen
i hele Østfold.
Det er ikke utgitt noen samlet oversikt over
kommunens ﬂora eller plantelister for hele eller

Eidsberg (8), 235,6 km2
Første daterte innsamling er gjort 02.07.1844 av
Hans Christian Printz. Denne dagen samlet han
duskstarr Carex disticha.
Frem til slutten av 1990-tallet var Kristian
Andreassen viktigste bidragsyter til floristisk
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kunnskap med 218 belegg samlet i
perioden 1928-69.
Siden 1997 har Nils Orderud samlet
systematisk i Eidsberg, og har så langt
samlet 728 belegg. Målet har vært
å samle så mange taksa som mulig.
Han er derfor hovedgrunnen til at
det er belagt så mange som 594 taksa
fra kommunen. Eidsberg framstår
i dag som en av de best undersøkte
kommunene i Indre Østfold, spesielt
når det gjelder antall belagte taksa.
En planteliste fra Trømborgfjella
er foreløpig den viktigste ﬂoristiske
publikasjonen fra kommunen, men
den dekker bare en mindre del av
kommunen (Haga 1980). Lista
inneholder kun 215 arter, hovedsaklig
basert på observasjoner og notater,
svært lite på belagt materiale. I tillegg
er det presentert en artsliste fra et lite
område, for østre deler av Monaryggen
med 229 arter (Båtvik 2000b).
Den største utfordringen i Eidsberg
er å kartlegge og samle i lite kartlagte
deler av kommunen. Her peker
Trømborgfjella seg spesielt ut.
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Fig. 5. Kalkkarse ﬁnnes i Norge bare på Hvaler, i Onsøy
og Rygge (sistnevnte kun en eldre innsamling og observasjon). Arten er rødlistet som sjelden i Norge. Østfold har
dermed et nasjonalt forvaltningsansvar for arten. Arten
vokser på skjellsandtørrbakker og har visnet ned før mai
er omme. Foto: Egil Michaelsen, 15.05.2005, ved Brattestø, Hvaler.

Fredrikstad (1), 290,3 km2
Første daterte innsamling er fra
23.07.1827 av Mathias Numsen Blytt. Denne dagen
samlet han strandkvann Angelica archangelica
ssp. litoralis og kjempesøtgras Glyceria maxima.
Det må imidlertid legges til at det ﬁnnes udatert
materiale fra Fredrikstad som godt kan være enda
eldre.

med 1787 belegg, hadde dermed godt grunnlag
for å skrive en lokalﬂora for daværende Onsøy
kommune med suppleringer (Johansen 1981,
1987, 1991). For øvrig er det verdt å nevne at 4
personer i tillegg til overnevnte har samlet mer
enn 500 kollekter fra kommunen.
Foruten Onsøy er det utarbeidet en planteliste
for Kråkerøy (Hanssen 1982) som er basert på
notater/lister av Jan Ingar I. Båtvik.
Sjøfartsbyen Fredrikstad har lenge interessert
botanikere pga ballastfloraen innført med
skipsfarten. I de senere årene har søppelfyllinga
på Øra også vakt interesse for de som vil studere
planter som er innført av mennesker. Disse
områdene er en sterk bidragsyter til at Fredrikstad

I perioden 1872-1904 samlet Elling Ryan fra
Onsøy 984 belegg nok til en rangering som nest
største samler i kommunen. Sannsynligvis har han
enda ﬂere innsamlinger skjult bak anonym samler.
Han samlet spesielt mye i Onsøy. Senere samlet
Nils Hauge som tredje største samler i kommunen
med 815 belegg, lærer ved Slevik skole. Han
samlet spesielt i Onsøy på 1950-tallet. Øivind
Johansen som er Fredrikstads største samler
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Fig. 6. Jordbærkløver er en krypende havstrandsplante
som favoriseres av beite. I Norge ﬁnnes den naturlig
i ytre Oslofjord sør til Mandal, men hyppigst forekommende i Østfold, Hvaler. Arten er blant de mest
samlete i Østfold og rødlistet som hensynskrevende
(DN 1999). Arten er samlet i 5 av 7 kystkommuner
i Østfold. Foto: Egil Michaelsen, ved Mærrapanna,
Onsøy, Fredrikstad.
er den artsrikeste kommunen i Østfold så vel som i norsk
målestokk (Pedersen 2002).
Det er utarbeidet en planteliste med kommentarer
som omfatter hele kommunen med 1232 taksa
inkludert underarter og krysninger (Båtvik 1996).
Fredrikstad kommune presenterte i 1997 sin plan for
biologisk mangfold med en ukommentert planteliste
(Båtvik 1997a). Med så mye informasjon som er
samlet opp igjennom årene er deler av Fredrikstad
meget godt undersøkt/samlet, og med drøye 11000
innsamlinger er kommunen den mest samlede i fylket.
Likevel forbigås Fredrikstad av både Hvaler og Moss
i innsamlingstetthet.
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Halden (6), 641,0 km2
Første daterte innsamling er fra 23.08.1771
gjort av Johan Ernst Gunnerus. Han
samlet ekte malurt Artemisia absinthium
denne dagen. Så langt vi kjenner til er
dette det eldste herbarieeksemplaret fra
Østfold (Båtvik 2000a). Materialet, som
ligger i Vitenskapsmuseet i Trondheim, er
imidlertid ikke dataregistrert.
Som nest største samler er Eilif Dahl med
sine 524 belegg en viktig bidragsyter. Han
samlet i perioden 1933-38. Nils Hauge er
den største samleren med 535 belegg samlet
i årene 1937-39 og 1950-54.
Det er ikke utarbeidet noen planteliste
eller noen oppsummering av floraen i
kommunen. Det er imidlertid presentert
plantelister fra Remmendalen med 257 arter
(Stabbetorp 1997a, supplert av Båtvik) og
Brattås naturreservat med 172 arter (Bratli
& Kristoffersen 2004). Det er samlet
mange taksa fra kommunen (fortsatt er
ikke beleggene fra kartleggingssamlingen
i 2004 med i resultatene her) og
mange innsamlinger. Fordi Halden er
Østfolds suverent største kommune, blir
innsamlingstettheten likevel liten.
Hobøl (14), 140,6 km2
Første daterte innsamling er fra 1844 uten
nærmere tidsangivelse av Hans Christian
Printz. Han samlet minst 10 arter fra
kommunen dette året.
I perioden 1872-79 samlet Nordal Wille
144 belegg, og rangerer fortsatt som nest
største samler i kommunen. På slutten av
1800-tallet var faktisk Hobøl en av de best
samlede kommunene i Indre Østfold.
Som kommunens største samler, har
Kåre Arnstein Lye samlet 182 belegg i årene
1987-2002. Han har planer om systematisk
kartlegging av kommunen.
Det er ikke utarbeidet noen planteliste
eller noen oppsummering av floraen i
kommunen. Slike ﬁnnes heller ikke for
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Marker (4), 413,1 km2
Første daterte innsamling er fra 28.07.1844 gjort
av Hans Christian Printz. Denne dagen samlet han
tjønngras Littorella uniﬂora.
I 1930-31 utførte Karen Breien (gift Hygen
1935) hovedfagsundersøkelser av vegetasjonen på
skjellsandbanker i Indre Østfold, hvor 4 av dem
ligger i Marker (Breien 1933). Som kommunens
nest største samler samlet hun 371 belegg.
Ingvar Spikkeland er den desidert største
bidragsyteren til innsamlet materiale fra
kommunen. I perioden 1988-2002 har han samlet
1570 belegg. Det tok virkelig av i 1995 og han har
siden den gang hatt som mål å samle så mange
arter som mulig fra kommunen.
Foreløpig er det ikke utgitt noen samlet oversikt
eller lister over kommunens ﬂora. Det er imidlertid
utarbeidet plantelister fra ﬂere skjellsandbanker
på østsiden av Kolbjørnsviksjøen med til sammen
231 arter (Breien 1933).
Av innlandskommunene har nå Marker høyest
innsamlingstetthet, og er den nest artsrikeste. Siden
det også er systematisk samlet så mange taksa som
mulig fra kommunen de siste årene, har det også
blitt krevende å ﬁnne nye taksa. Innsamlingen er
geograﬁsk skjevfordelt til fordel for søndre del
av kommunen hvor Ingvar Spikkeland bor. Så
utfordringen fremover er kanskje å samle mer i
nordre del av Marker.

mindre deler av kommunen. Så langt er Hobøl
blant de dårligst undersøkte kommunene i Østfold
med relativt få taksa og innsamlinger samlet i
forhold til arealet.
Hvaler (2), 87,8 km2
Første daterte innsamling er fra 27.07.1827 og gjort
av Mathias Numsen Blytt. Den dagen samlet Blytt
hestehavre Arrhenatherum elatius, dverggylden
Centaurium pulchellum, ﬁrling Tillaea aquatica
og jordbærkløver Trifolium fragiferum. Når det er
sagt så er det mange udaterte innsamlinger også
av M.N. Blytt fra Hvaler.
Helt fra tidlig 1800-tall har Hvaler vakt
botanikernes oppmerksomhet. All valfartingen
av botanikkinteresserte har ført Hvaler til topps i
Østfold når det gjelder innsamlingstetthet også i
norsk målestokk (Pedersen 2002). Den som har
gjort ﬂest innsamlinger i Hvaler er forhenværende
matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche som
hadde hytte på Søndre Sandøy. Hans innsamlinger
er fra årene 1919, 1932 og 1938-39. Senere har
Øivind Johansen som nest største bidragsyter
samlet 581 belegg i perioden 1956-96.
Fra tidlig 1990-tallet har Gunnar Engan kartlagt
mye på Hvaler, mest registreringer i form av
notater og kartplott, mens det er samlet lite nytt
materiale. De viktigste skriftlige arbeidene er
sør-østre Hvaler hvor 561 arter ble registrert i
forbindelse med en hovedoppgave i 1991-92.
Inkluderes andres registreringer var artstallet
615 (Engan 1993). For øvrig er det registrert 420
arter fra Spjærøy (Engan 1997) og 356 arter fra
Seiløy (Engan 2004). I tillegg er det gjennomført
en vegetasjonskartlegging av sør-vestre Vesterøy
hvor det er laget en liste med 297 arter (Stigen
2004).

Moss (3), 63,1 km2
Første daterte innsamling er fra 18.07.1827 og
gjort av Mathias Numsen Blytt. Denne dagen
samlet han i det minste tusengylden Centaurium
littorale og skogﬂatbelg Lathyrus sylvestris.
Moss vakte tidlig interesse hos botanikere som
samlet og registrerte menneskespredte arter. Det
er hovedgrunnen til at Tore Ouren er nest største
samler med 410 belegg i perioden 1958-1992.
Den største samleren Kåre Arnstein Lye,
har i perioden 1965-2001 samlet 819 belegg i
forbindelse med en systematisk kartlegging av
kommunen. Han har i perioden 1988-2001 skrevet
krysslister for samtlige 1x1 km2-ruter.

Merkelig nok har ingen forsøkt å utarbeide
en planteliste for hele kommunen eller gjort
noen oppsummering over ﬂoraen til tross for
at kommunen blant de best undersøkte i fylket.
Potensialet til å samle nye (vanlige) arter på
Hvaler er trolig størst av de 6 best samlede
kommunene i fylket (jfr. tabell 2).
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Rakkestad (5), 433,0 km2
Første daterte innsamling er fra 15.07.1844 og gjort
av Hans Christian Printz. Fra denne dagen ﬁnnes
knegras Danthonia decumbens og mannasøtgras
Glyceria ﬂuitans i Botanisk museum.
En av Østfoldﬂoraens aller viktigste bidragsytere
til ﬂoristisk kunnskap, er Kristian Andreassen.
Han samlet planter i Rakkestad gjennom et langt
liv og innsamlingsperioden strekker seg fra 1924
til 1968. Han har samlet minst 1918 belegg fra
kommunen (ennå er hans private herbarium ikke
ferdigregistrert). Dette arbeidet la grunnlaget for
hans hovedverk ”Planteliste fra Rakkestad” uten
daværende Degernes kommune. Lista inneholder
en fortegnelse over 581 arter (Andreassen 1964).
Dette er nok hovedgrunnen til at Rakkestad ennå
i dag ﬁgurerer som den artsrikeste kommunen
i Indre Østfold. For øvrig er det verdt å nevne
plantelister fra 7 skjellsandbanker på vestsiden
av Kolbjørnsviksjøen, i daværende Degernes
kommune, med til sammen 272 arter (Breien
1933).
Fra tidlig 1990-tallet og frem til i dag har Nils
Skaarer og Bjørn Petter Løfall, nest største samler
med 345 belegg, supplert med arter Kristian
Andreassen og Karen Breien ikke samlet/fant.
Selv om Rakkestad er godt samlet, er kanskje
utfordringen å få innsamlingene bedre geograﬁsk
fordelt og evt. ettersøke taksa som ikke er sett
på lang tid. Kommunen er best samlet omkring
Rakkestad sentrum fordi Kristian Andreassen
bodd nær sentrum, og ved Kolbjørnsviksjøen hvor
Karen Breien samlet.

Fig. 7. Bakkemynte er samlet fra 8 Østfoldkommuner. Siden arten er base-/kalkkrevende er den
mer eller mindre uvanlig i Østfold. Derfor er det
grunn til å samle arten på nye lokaliteter. I Indre
Østfold er arten meget sjelden med kun 6 innsamlinger, fem fra Marker og én fra Rakkestad. Foto:
Egil Michaelsen, Viker, Hvaler.

Det er utarbeidet en upublisert oversikt over
karplanter i Moss basert på belagt materiale ved
Botanisk museum, Oslo, samt enkelte krysslister
og publikasjoner (Båtvik 1994b). Oversikten
omfatter 865 taksa inkludert underarter og
krysninger. Senere er dette materialet supplert
slik at den nå inneholder ca. 1120 taksa (Lye
udat.). Dette er knapt 100 taksa ﬂere enn det som
er dataregistret i samlingene. Moss er en av de
best belagte kommunene i Østfold, særlig mhp
innsamlingstetthet. Inkluderes krysslistene i en
kartleggingsstatus, er nok kommunen den desidert
best kartlagte kommunen i fylket.

Rygge (9), 73,8 km2
Første daterte innsamling er fra 25.06.1865 og
gjort av Robert Collett. Denne dagen samlet han
østersurt Mertensia maritima og sodaurt Salsola
kali.
Randor Eretius Fridtz er fortsatt kommunens
nest største bidragsyter med 136 belegg samlet i
årene 1882, 1901 og 1905.
Kommunens største samler er Ole Solberg
med 174 belegg samlet i årene 1929-31, 1937-38,
1945-46, 1953-55, 1957-63.
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og Ingebrikt Severin Hagen. De samlet kubjelle
Pulsatilla pratensis denne sommeren.
De to største samlerne i kommunen er Jon
Kaasa med 372 belegg og Finn Wischmann med
201 belegg. De samlet hhv. i perioden 195175 og 1951-78. Trolig er mye av dette samlet i
forbindelse med Universitetets ekskursjoner for
biologistudenter.
Det er aldri publisert noen oversikt over kjente
karplanter fra kommunen i form av planteliste eller
annen oppsummering. Det er heller ikke publisert
noen plantelister for mindre deler av kommunen.
Dette kan synes merkelig idet Tomb lenge har vært
base for ovennevnte ekskursjoner.
Pga. kommunens lille areal er den godt samlet i
forhold til arealet. Potensialet er imidlertid fortsatt
stort til å samle ikke belagte, ofte vanlige arter.

Det er ikke utarbeidet noen planteliste eller noen
oppsummering av ﬂoraen i kommunen. Det er
imidlertid utarbeidet artslister fra mindre områder
som Eløya med 369 arter (Strandli 1990 basert
på lister av Jan Ingar I. Båtvik), Kollen med 198
arter (Strandli 1990, basert på krysslister av Jan
Ingar I. Båtvik, Anders Often og Odd Stabbetorp),
Telemarkslunden/Gunnersbybekken naturminne
med 142 arter (Båtvik & Wahlberg 1997) og
Telemarkslunden v/Ekeby Ø med 105 arter
(Stabbetorp 1997b).
Pga. kommunens lille areal, er den godt samlet i
forhold til arealet. Potensialet er imidlertid fortsatt
stort til å samle vanlige arter som ennå ikke er
belagt fra kommunen.
Rømskog (18), 183,5 km2
Første daterte innsamling er fra 16.07.1908 og
gjort av Thorolf Holmboe. Denne dagen samlet
han fløyelsmarikåpe Alchemilla glaucescens,
engnellik Dianthus deltoides, skogsiv Juncus
alpinoarticulatus, knappsiv J. conglomeratus,
pors Myrica gale, stortranebær Oxycoccus
palustris. Rømskog er dermed kommunen
som ﬁkk sine førstegangsinnsamlinger sist av
Østfoldkommunene.

Sarpsborg (11), 407,0 km2
Første daterte innsamling er fra 25.06.1865 av
Robert Collett. Han samlet tunbendel Spergularia
rubra og alsikekløver Trifolium hybridum.
Fremdeles er Kristian Andreassen kommunens
største samler med 249 belegg samlet i perioden
1923-1968. Den nest største samleren er Nils
Hauge med 121 belegg, alt samlet i 1951.
Det er gjort en sammenstilling av ﬂoraen i
kommunen med oversikt over 537 arter basert på
materiale belagt ved offentlige samlinger (Båtvik
1997b). Oversikten begynner å bli foreldet etter
at mer materiale i samlingene er dataregistrert,
og fordi nyere innsamlinger er sendt Botanisk
museum, Oslo. Av kystkommunene rangeres
Sarpsborg lavest innsamlingsmessig sett (jfr.
tabell 2), særlig gjelder det innsamlingstetthet.
Det skyldes i hovedsak at Sarpsborg er nest størst
arealmessig av kystkommunene.

Finn Wischmann er kommunens nest største
samler med 148 belegg samlet i årene 1972, 1989
og 1993. Han har lenge vært opptatt av å samle
planter i lite undersøkte kommuner i Norge.
Kommunens største samler er Nils Orderud
med 164 belegg i perioden 1998-2003 og sørger i
det minste for at 282 taksa er samlet i Rømskog.
Til Rømskog er det lengst å reise for Østfolds
plantesamlere, som alle bor i søndre og midtre
deler av fylket. Det er nok kommunens beliggenhet
som er årsaken til at kommunen har færrest belagte
taksa. Det er ikke utarbeidet noen planteliste eller
noen oppsummering av floraen i kommunen.
Det er heller ikke publisert noen plantelister fra
mindre områder.

Skiptvet (16), 101,6 km2
Første daterte innsamling er fra 24.06.1844 gjort
av Hans Christian Printz. Han samlet moskusurt
Adoxa moschatellina.
De to største samlerne i kommunen er Bjørn
Petter Løfall og Nils Orderud med hhv. 308 og 96
belegg samlet i årene 1995-2003.

Råde (10), 118,9 km2
Første daterte innsamling er fra 1874 uten
nærmere tidsangivelse av Axel Gudbrand Blytt
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Figur 8. Strandkjempe er en havstrandsplante som har en
betydelig spredning langs veier som saltes vinterstid. Derfor
er arten allerede samlet i 2 kommuner i Østfold uten kystlinje.
Andre arter i denne kategorien er strandrug og strandnellik.
Foto: Egil Michaelsen, 06.07.2005, ved Kurefjorden, Rygge.
Det er ikke utarbeidet noen planteliste eller noen
oppsummering av ﬂoraen i kommunen. Det er
heller ikke utarbeidet plantelister for mindre
områder i Skiptvet. Kommunen er blant de
dårligst belagte i Østfold med totalt sett færrest
dataregistrerte innsamlinger. Skiptvet er dessuten
en av to kommuner i Østfold som det foreløpig
ikke ﬁnnes krysslister fra (deponert i Botanisk
museum, Oslo).

at opregne Egnens heele Floram,
er mig og umuelig, da her ingen
Samler er af sligt og ieg sielden kand
faae Tiid at komme over Sognets
Grændser, imidlertid vil ieg anføre
hva ieg har bemerket og tilligge i
sær de ey almindelige bekiendte
Omstændigheder ved de fleeste,
og først tale om trærne, dernest
optegne Urtene efter de adskillige
Steder de voxe paa, hvorved mange
Igientagelser af disse spares.”
Utsagnet kan tyde på at Wilse
samlet planter, men både Botanisk
museum i København og Uppsala er
forespurt med negativt resultat. Blir
det likevel funnet materiale samlet
av Wilse vil det konkurrere med
Gunnerus innsamling fra Halden
om å være Østfolds eldste belagte
plantefunn (se for øvrig Båtvik
2000a).

Selv med Spydebergs relativt lange skriftelige
botaniske historie, er det ikke før på 1990-tallet
man virkelig begynte å samle planter i kommunen.
De to største samlerne i kommunen er Solveig
Vatne Gustavsen med 241 belegg og Oddvar
Pedersen med 201 belegg samlet hhv. i årene
2000-01 og 2001-03.
Det er ikke utarbeidet noen nyere planteliste
eller oppsummering over ﬂoraen i kommunen. Så
langt er ikke kommunen særlig godt representert
med materiale i samlingene og spesielt er
potensialet stort til å samle nye taksa.

Spydeberg (13), 142,5 km2
Første daterte innsamling er fra 21.06.1844 gjort
av Hans Christian Printz. Han samlet lappvier
Salix lapponum, en art som er vanskelig å ﬁnne
i Østfold i dag.

Trøgstad (12), 204,8 km2
Første innsamling er fra 1844 uten nærmere angivelse
gjort av Hans Christian Printz. Denne sommeren
samlet han 8 arter fra kommunen.

Allerede på 1700-tallet ble det laget en
oversikt over de karplanter i kommunen som
opplysningspresten Jacob Nikolaj Wilse kjente
til. I hans Spydebergbeskrivelse nevnes ca. 310
arter (Wilse 1779) etter at tvilsomme angivelser
er fjernet.

På slutten av 1800-tallet var Trøgstad en av de best
dokumenterte kommunene i indre Østfold idet presten
Christian Sommerfelt samlet 209 belegg i perioden
1874-1897(?). Han arvet sine botaniske interesser
av faren Søren Christian Sommerfelt som var en
betydelig botaniker i norsk botanikks barndom.

I innledningen til kapitlet om plantene,
skriver Wilse (1779) ”Det blev for vidtløftig her
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Fig. 10. Smørbukk er lite samlet i fylket. Det
skyldes nok at den er vanskelig å få pent presset.
Det beste er kanskje å dyppe bladene i kokende
vann noen sekunder. La den dryppe av og press
den hardt i presselaken (4 siders avispapir eller
eget presselaken) som den skal ligge i hele tiden.
Imidlertid er det viktig å bytte tørkepapiret (aviser
eller ullpapp/bygningspapp) ofte de første dagene
for at resultatet skal bli best mulig. Arten er samlet fra 11 kommuner, men ﬁnnes nok i samtlige
Østfoldkommuner. Foto: Egil Michaelsen,
15.08.2005, ved Kalnes, Sarpsborg.

Fig. 9. Tyrihjelm har sitt optimum i næringsrik
fjellbjørkeskog. I Østfold er den kun samlet noen
få steder i ravineskog i Trøgstad og nord på
Jeløya, Moss. I tillegg er den observert en gang
i ravineskog i Eidsberg. Foto: Egil Michaelsen,
07.07.2002, Fagerhaug, Oppdal (ST).

Kommunens største samler er Ole Solberg med
kun 113 belegg samlet i årene 1913-31, 1962.
Jan Ingar I. Båtvik er nest største samler med 89
belegg samlet i perioden 1993-2003.
Det er ikke utarbeidet noen planteliste eller
oppsummering over ﬂoraen i kommunen. Det er
publisert en planteliste fra Keiserdalen nordøst
i Våler med 235 taksa (Båtvik 1998). Våler er
kommunen med færrest innsamlinger pr. km2,
og er dermed en av de aller dårligst undersøkte
kommunene i fylket. Potensialet er spesielt stort
når det gjelder å samle nye arter, og det bør gjerne
gjøres i nordre deler av kommunen hvor det er
samlet lite materiale.

Det skulle gå mer enn 100 år før Christian
Sommerfelt skulle bli forbigått av Nils Orderud
som kommunens største samler. Han har foreløpig
samlet 562 belegg i perioden 1996-2003.
Det er ikke utarbeidet noen planteliste eller
oppsummering over ﬂoraen i kommunen. Det er
heller ikke publisert plantelister fra mindre deler
av kommunen. Potensialet til å samle nye arter er
moderat. En bør også vurdere å besøke deler av
kommunen som er lite undersøkt.
Våler (17), 256,7 km2
Første innsamling stammer fra august 1874 og er
gjort av Axel Gudbrand Blytt. Han samlet busthavre
Avena strigosa, som er meget sjelden i dag, og
strandgroblad Plantago major ssp. intermedia.

Plantene som samles
Det finnes mange grunner til at enkelte arter
samles fremfor andre. Noen arter er vanskelig å
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bestemme og er de i tillegg ganske vanlige, og
enkle å presse, blir de gjerne samlet. Noen arter er
morsomme å ﬁnne og de ”må” en bare samle. En
variant av foregående er nasjonalt uvanlige som
likevel ﬁnnes ﬂere steder i Østfold. Personer som

ikke har fast tilhold i fylketv samler slike arter
svært ofte ved besøk i fylket. I tabell 3 presenteres
en oversikt over de 20 hyppigst samlede artene i
fylket. Disse 20 artene utgjør faktisk drøyt 4 % av
alt belagt og dataregistrert materiale fra Østfold.

Tabell 3. De 20 hyppigst samlede artene i Østfold sortert etter antall belegg.
Art
Ant. belegg (ant.kom.)
1
Slåttestarr Carex nigra
180(18)
Krypvier Salix repens
179(17)
Engfrytle Luzula multiﬂora
146(18)
Saltsoleie Ranunculus cymbalaria
145(04)
Vaniljerot Monotropa hypopitys2
144(18)
Markfrytle Luzula campestris
140(17)
Griseblad Scorzonera humilis
133(10)
Vårrublom Draba verna
129(16)
Firfrøvikke Vicia tetrasperma
126(15)
Blåveis Hepatica nobilis
125(18)
Kvasstarr Carex acuta
121(17)
Åkermynte Mentha arvensis
119(17)
Jordbærkløver Trifolium fragiferum
119(05)
Tettstarr Carex spicata
117(14)
Grøftesoleie Ranunculus ﬂammula
116(17)
Klokkelyng Erica tetralix
113(13)
Storblåfjær Polygala vulgaris
113(13)
Flerårsknavel Scleranthus perennis
113(15)
Myrmaure Galium palustre
112(16)
Sandstarr Carex arenaria
111(07)

Mulig årsak til innsamling
Vrien å bestemme
Vrien å bestemme
Vrien å bestemme
Sjelden nasjonalt
Morsom å ﬁnne
Vrien å bestemme
Sjelden nasjonalt
Morsom å ﬁnne, lett å presse
Morsom å ﬁnne
Morsom å ﬁnne
Vrien å bestemme
Vrien å bestemme
Sjelden nasjonalt
Vrien å bestemme
Ukjent grunn
Morsom å ﬁnne
Morsom å ﬁnne
Morsom å ﬁnne?
Vrien å bestemme
Morsom å ﬁnne?

1 = Inkl. begge varietetene (slåttestarr og stolpestarr), 2 = Inkl. begge underartene (glatt og lodden
vaniljerot)
Saltsoleie, jordbærkløver og sandstarr er bare
funnet på eller nær havstrand og følgelig kun kjent
fra maksimum 7 kommuner.
I den andre enden av skalaen ﬁnnes de artene
som samles lite. Den første grunnen er at de er
mer eller mindre allestedsnærværende i tillegg
til at de er lett gjenkjennelige. Dette er arter
som fredløs Lysimachia vulgaris (29 belegg),
gjøksyre Oxalis acetosella (29), engsyre Rumex
acetosa (28), hvitkløver Trifolium repens (28),
hvitlyng Andromeda polifolia (26), åkervortemelk

Euphorbia helioscopia (26), skogsalat Mycelis
muralis (26), småmarimjelle Melampyrum sylvaticum
(26), teiebær Rubus saxatilis (26), blåbær Vaccinium
myrtillus (26), hundegras Dactylis glomerata
(25), furu Pinus sylvestris (24), vanlig høymol
Rumex longifolius (24), hvitbladtistel Cirsium
heterophyllum (23), mjødurt Filipendula ulmaria
(23), ask Fraxinus excelsior (23), skogstorkenebb
Geranium sylvaticum (22), skvallerkål Aegopodium
podagraria (21), rogn Sorbus aucuparia (21) og
bringebær Rubus idaeus (20).
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Fig. 11. Vårrublom er avblomstret før mai er over. Den er blant de mest samlete plantene i Østfold.
Den er et hyggelig vårtegn som er lett å samle og presse. Arten ﬁnnes i lavlandet Østafjells og på
Sørlandet, mer sjelden på Vestlandet, omkring Trondheimsfjorden og sjelden i Nordland. Arten er
samlet i 16 av Østfoldkommunene, men bør nok ﬁnnes i alle. Foto: Egil Michaelsen, 21.04.2005, ved
Borregaard, Sarpsborg.
Noen arter er vanskelig å håndtere i plantepressa
fordi de er store, stikkende og/eller vanskelig å
få pent presset som for eksempel bitterbergknapp
Sedum acre (27), gul nøkkerose Nuphar lutea (26),
sløke Angelica sylvestris (24), myrtistel Cirsium
palustre (23), veitistel Cirsium vulgare (21) og
smørbukk Hylotelephium maximum (20).
En rekke menneskespredte arter, som dukker
tilfeldig opp for så raskt å forsvinne igjen, blir sjelden
samlet. For at det skal skje, må man være på rett plass
til rett tid. Det er økt fokus på planter som dukker
tilfeldig opp, og potensielle steder oppsøkes jevnlig.
Likevel er hele 286 taksa (hvor 84 er krysninger)
bare samlet kun en gang. Av disse er 232 bare fra
Ytre Østfold. I noen naturmiljøer samles det i mindre

grad enn andre, ofte pga. tilgjengeligheten. Dette
gjelder kanskje spesielt for vannplanter, særlig de
som vokser på dypere vann. Det ﬁnnes trolig et stort
potensiale for å gjøre gode funn i vann.
Mange av fylkets sjeldenheter er samlet mange
ganger til tross for at de bare ﬁnnes/fantes på en/få
lokalitet(er). Det gjelder for eksempel den nå
forsvunnede fettblad Liparis loeselii (20 belegg),
den meget sjeldne myrﬂangre Epipactis palustris
som fortsatt ﬁnnes på en av ﬁre kjente lokaliteter (33
belegg). Honningblom Herminium monorchis hadde
tidligere en langt videre utbredelse i Norge. Arten
ﬁnnes nå bare på tre kjente lokaliteter på Hvaler.
Det ﬁnnes 51 belegg av honningblom fra Østfold i
norske samlinger.
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Den ekstreme innsamlingen av sjeldenheter på
kjente lokaliteter bedrives ikke lenger. Dessuten
farer man forsiktig frem ved funn av sjeldenheter
på nye lokaliteter. For noen få år siden ble rød
skogfrue Cephalanthera rubra funnet ny for
Østfold i Aremark. Funnet ble belagt ved Botanisk
museum, Oslo, som et foto (Båtvik 2001).

Østfolds lokalbotanikere for å spørre om hva det var.
De 20 største samlerne har navnet sitt på
28116 etiketter som tilsvarer knappe 64 % av alt
innsamlet materiale fra fylket. Tabell 4 viser de 20
største samlerne i Østfold. Noen av de nålevende
storsamlerne opplyser at de fortsatt har et privat
herbarium. Noen av dem har planer om å levere dette
til en offentlig samling. Med unntak av Ole Solberg,
tidligere lærer ved Vang skole, Rygge, og Jon Kaasa,
tidligere konservator ved Botanisk museum, Oslo,
ﬁgurer de største kommunesamlerne også blant 20
på topp lista for Østfold (se tabell 5). Så satser du
på å bli største samler i en kommune, lønner det seg
altså å velge Våler, Rømskog eller Rygge.

Samlerne
Knapt 800 personer har samlet materiale fra Østfold.
Hele 350 av disse har bare ett belegg. Dette er
sannsynligvis personer som har funnet en ”rar” plante
som de ikke har klart å navnfeste. De har sendt inn
dette til Botanisk museum eller kanskje kontaktet en av

Tab. 4. Storsamlerne og antall dataregistrerte innsamlinger, deres bakgrunn og hvor de opprinnelig
kommer fra. Tabellen er sortert synkende etter antall belegg.

Navn
Kristian Andreassen (1898–1973)
Nils Hauge (1912–1956)
Øivind Johansen
Nils Orderud
Odd Egil Stabbetorp
Ralph Tambs Lyche (1890–1991)*
Ingvar Spikkeland
Kåre Arnstein Lye*
Elling Jacobsen Ryan (1849–1905)
Bjørn Petter Løfall
Jan Ingar I. Båtvik
Randor Eretius Fridtz (1845–1921)*
Finn Wischmann*
Tore Ouren (1918–1995)*
Hartvig Johnsen (1877-1954)
Bertel Lunde (1883–1976)
Per Størmer (1907–1991)*
Jens Holmboe (1880–1943)*
Tore Berg*
Solveig Vatne Gustavsen

Ant. belegg
(kommuner) Yrke
2959 (18)
2768 (10)
2530 (09)
1768 (11)
1652 (15)
1635 (15)
1628 (06)
1538 (18)
1330 (08)
1215 (18)
1169 (16)
1155 (12)
1043 (17)
1016 (07)
912 (04)
812 (04)
790 (11)
762 (10)
727 (13)
707 (14)

* = Har aldri bodd i Østfold.
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Flere yrker
Lærer
Lærer/adjunkt
Tømrer/gårdbruker
Forsker/botanikk
Professor/matematikk
Lektor/realfag
Professor/botanikk
Fabrikkeier (og ordfører)
Miljøvernkonsulent
Førsteam. /biologi
Amanuensis/kjemi
Botaniker
Prof. i geograﬁ/ botanikk
Lærer, museumsleder
Lærer
Professor/botanikk
Professor/botanikk
Freelance botaniker
Homeopat/gartner

Fødested
Gjøvik, Op
Fredrikstad, Øf
Kragerø, Te
Enebakk, Ak
Fredrikstad, Øf
USA
Marnadal, AA
Time, Ro
Steinkjer, NT
Trondheim, ST
Skogn, NT
Kristiansand, VA
Oslo, Os
Trondheim, ST
Fredrikstad, Øf
Gaular, SF
Oslo, Os
Tvedestrand, AA
Drammen, Bu
Trondheim, ST
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Personer som samler mye materiale av mange
taksa blir generelt viktige bidragsytere til ﬂoristisk
informasjon. De som samler over et stort areal
blir superleverandør av ﬂoristisk informasjon.
Imidlertid huskes man oftest likevel for funn av
sjeldne planter fordi opplysningen kan gjenﬁnnes
i publikasjoner og i ﬂoraer. Men det er helt klart
at det er all innsamling og registrering som er den
store innsatsen, og ”gode” funn er gjerne krydderet
i registrerings- og samlingsaktivitetene.
Plantesamling har vært, og er tydeligvis
fortsatt, mennenes domene. Først på 20. plass
ﬁnner vi en kvinne blant Østfold storsamlere. Det
er Solveig Vatne Gustavsen som har samlet planter
siden 1999 og fortsatt er aktiv. Hun er for øvrig

eneste kvinne blant de største kommunesamlerne
(se tabell 5). Neste kvinne på lista er Karen Breien
(1907-1988), gift Hygen 1935, på 23. plass med
684 innsamlinger. Hun samlet planter til sitt
hovedfag i botanikk med feltarbeid i årene 193031 (Breien 1933).
Storsamlerne har gjennomgående høy
utdannelse, flere har rimeligvis biologisk
utdannelse. I en tidlig fase i norsk botanisk historie,
var det velhavende som hadde plantesamling som
hobby. Den desidert største samleren på 1800tallet i Østfold, var fabrikkeier og ordfører Elling
Ryan. Med økt velstand, og mer fritid, har ﬂere lag
av befolkningen fått botanikk som hobby.

Tab. 5. Største samler i hver kommune, antall innsamlinger og deres tilknytning til kommunen.
Kommune
Våler
Rømskog
Rygge
Hobøl
Spydeberg
Sarpsborg
Askim
Skiptvet
Råde
Aremark
Halden
Trøgstad
Eidsberg
Hvaler
Moss
Marker
Fredrikstad
Rakkestad

Største samler
Ole Solberg (+)
Nils Orderud
Ole Solberg (+)
Kåre Arnstein Lye
Solveig Vatne Gustavsen
Kristian Andreassen (+)
Solveig Vatne Gustavsen
Bjørn Petter Løfall
Jon Kaasa
Nils Hauge (+)
Nils Hauge (+)
Nils Orderud
Nils Orderud
Ralph Tambs Lyche (+)
Kåre Arnstein Lye
Ingvar Spikkeland
Øivind Johansen
Kristian Andreassen (+)

Antall belegg
113
164
174
182
241
249
279
308
372
382
535
562
728
742
819
1570
1787
1918

Tidsrommet plantene er samlet
Hovedparten av museumsmaterialet er daterte
innsamlinger med unntak av knappe 1000 belegg.
Det udaterte materialet er nok hovedsakelig samlet
på 1800-tallet.

Tilknytning til kommunen
Bodde i nabokommunen
Kartleggingsprosjekt
Bodde i kommunen
Bor i nabokommunen
Bor i nabokommunen
Bodde i nabokommunen
Bor i kommunen
Bor i nabokommunen
Kursleder univ.ekskursjoner
Kartleggingsprosjekt
Kartleggingsprosjekt
Bor i nabokommunen
Bor i kommunen
Hadde hytte på S. Sandøy
Kartleggingsprosjekt
Bor i kommunen
Bor i kommunen
Bodde i kommunen

Det viser seg at 1990-tallet er det tiåret med ﬂest
innsamlinger med tiårene 1930-39 og 1950-59
som de nest beste (jfr. ﬁg. 12). Det har også vært
stor aktivitet i inneværende tiår, og fortsetter
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Fig. 12. Oversikt over antall dataregistrerte innsamlinger i tiårsperioder i Østfold siden 1810-19. Selv
om inneværende tiår ser ut til å forbigå foregående er det bare å samle mer materiale.

samme innsamlingsintensitet, vil dette tiåret
komme ut med ny toppnotering.
Det er også interessant å se en meget grov
tidsmessing fordeling av innsamlingene i
kommunene. I tabell 6 blir det vist som mediant
innsamlingsår hvor en kronologisk innsamlingsrekke
blir delt i to. Det aktuelle året hvor rekken deles i to
er altså mediant innsamlingsår. I tabell 6 ser vi at
halvparten av alle innsamlinger på Hvaler er gjort
før en dato i 1936.

For kommuner med lang, kontinuerlig
innsamlingshistorie, vil et relativt tidlig mediant
innsamlingsår dominere. Det er også verdt å
merke seg at kystkommunen med høyest mediant
innsamlingsår, Moss, gir året 1965 en 9. plass.
Rakkestad har lavest mediant innsamlingsår,
1953, av indrekommunene. Hele 6 kommuner
i Indre Østfold har mediant innsamlingsår etter
1990 som viser at det er blitt belagt mye derfra
de siste årene.
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Tab. 6. Kommunene sortert etter mediant innsamlingsår (forutsatt at alle udaterte innsamlinger er
fra før 1936).
Kommune
Hvaler
Halden
Fredrikstad
Sarpsborg
Rakkestad
Østfold
Aremark
Rygge
Råde
Moss
Hobøl
Våler
Rømskog
Marker
Eidsberg
Skiptvet
Askim
Trøgstad
Spydeberg

Mediant1 innsamlingsår
1936
1938
1941
1951
1953
1954
1955
1959
1963
1965
1970
1979
1989
1993
1997
1998
1999
1999
2001

Samletidsrom for største samler
1919,1932,1938-1939
1950-1955
1960-2000
1929-1968
1924-1968
1923-1968
1955
1929-1963
1951-1973
1965-2001
1987-2002
1912-1962
1998-2002
1988-2002
1997-2003
1995-2003
1999-2003
1996-2003
2000-2001

1 = Verdien som har den midtre plassen i en rekke av økende/minkende verdier.

ØBFs kartlegging av ﬂoraen
Nils Hauge hadde planer om en systematisk
kartlegging av ﬂoraen i Østfold, trolig kommunevis.
Han rakk å kartlegge Onsøy, deler av Idd, Halden,
Aremark og Varteig. Men han døde brått og
uventet, knapt 44 år gammel (Lid 1957). Siden
den gang er det ikke gjort noen forsøk på
systematisk kartlegging av Østfolds ﬂora inntil
ØBF startet kartleggingssamlinger åpen for alle
interesserte i 2004. I en mindre skala har Kåre
A. Lye gjennomført en systematisk kartlegging
av Moss kommune ved å skrive krysslister for
samtlige 1x1 km-ruter.

av 5x5 km-ruter ble plukket ut. Innenfor disse
ble en-ﬁre 1 km2-ruter valgt ut for kartlegging.
Målsettingen var å:
- registrere så mange taksa som mulig i hver rute
(krysslister og innsamling)
- kartfeste interessante (bl.a. rødlistede) taksa
nøyaktig
- samle taksa som tidligere ikke var samlet i kommunen
Krysslister ble senere lagt inn i en database, og
innsamlet materiale er/skal overleveres Botanisk
museum, Oslo. Sommeren 2005 gjennomførte
ØBF kartlegging i Sarpsborg etter ovennevnte
metodikk. ØBF har planer om å gjennomføre
liknende kartlegging i samtlige Østfoldkommuner
i fremtiden.

Sommeren 2004 arrangerte ØBF, etter
initiativ og ledet av Gunnar Engan, en 4 dagers
kartleggingssamling for første gang. Samlingen
ble avholdt i Halden med 18 deltagere. Et utvalg
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Dersom alle 5x5 km-rutene skal besøkes, blir det
likevel en utfordring. Det ﬁnnes 229 av dem hvor
ca. 5 er uaktuelle for kartlegging, grunnet lite
areal. Det er ønskelig at slike registreringer også
kan utføres utenom kartleggingssamlingene.
Ønskedrømmen – en ivrig ﬂorakartlegger i
hver kommune
De siste årene har spesielt Nils Orderud, Ingvar
Spikkeland og Solveig Vatne Gustavsen hatt som
mål å samle ﬂest mulig arter i sine respektive
bostedskommuner, Eidsberg, Marker og Askim.
Nils Orderud kom virkelig i gang med
plantesamling i 1997. Siden den gang har han
gjort drøye 700 innsamlinger av ca. 500 taksa i
Eidsberg. I tillegg har han også begynt å samle
så mange taksa som mulig i Trøgstad kommune.
Her har han samlet 560 innsamlinger av ca. 420
taksa. Nils Orderud forteller at han på langt nær
er utlært, og han har brukt innsamlingen som en
læringsprosess. Ingvar Spikkeland har samlet
1570 belegg av ca. 580 taksa siden 1989 fra
Marker kommune og er fortsatt aktiv. Solveig
Vatne Gustavsen har samlet 279 belegg av 257
taksa i Askim kommune. Hun sier også at det er
en spennende utfordring å lære seg ﬂoraen ved å
samle. Hun forteller at det fortsatt er mye å lære.
Selv om innsamlingen har vært en læringsprosess,
leverer de alt sitt materiale til Botanisk museum i
Oslo. Men de som har interesse av det, bør lage et
referanseherbarium for de vanskelig bestembare
artene.

Figur 13. Griseblad ﬁnnes i Norge nesten bare i
Østfold. I enkelte områder av indre Østfold er den
t.o.m. ganske vanlig. Dens sjeldenhet nasjonalt
har gjort den til et interessant samleobjekt for
botanikere fra hele landet, og dette er nok grunnen
til at arten er blant de mest samlete fra Østfold.
Den er samlet fra 10 Østfoldkommuner. Foto:
Egil Michaelsen, 19.06.2005, ved Bøensetra,
Aremark.
Private herbarier og herbarier ved skoler
Mange botanikkinteresserte har samlet til sitt
private herbarium. Disse blir gjerne kastet
ved opprydding, for eksempel ved dødsboet.
Heldigvis havner likevel noen av disse i en
offentlig samling. Med dagens gode floraer,
internett med søkbare opplysninger m.m, har de
ikke så stor personlig interesse lenger. De får en
langt større fremtidig verdi om samleren selv
gir materialet til en offentlig samling. Samleren
kan da selv kvalitetssikre materialet ved å påføre
nødvendige opplysninger. Selv om herbariet ikke
er spesielt stort, kan det inneholde arter som er

ØBF ønsker flere personer som kartlegger
floraen i enkeltkommuner. Man trenger ikke
å være ekspert for å begynne. Den viktigste
egenskapen er interessen og motivasjonen for
å lære. Ved å delta øker man lokalkunnskapen
om kommunens natur (og kultur). Man trenger
dessuten ikke stå helt alene. Kontakter en ØBF
vil en få tilbud om hjelp til feltarbeid, artslære,
innsamlings- og presseteknikk, bruk av krysslister
m.m. For å komme i gang kan man også få tilsendt
detaljerte opplysninger over det som allerede er
samlet fra de(n) aktuelle kommunen(e).
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Fig. 14. Vannplanten bukkeblad er som mange andre vannplanter lite samlet. Bukkeblad er foreløpig
samlet fra 11 Østfoldkommuner, men ﬁnnes nok i samtlige. Mange vannplanter kan være vanskelig å få
tak i uten båt/kano eller kasterive (de færreste botanikkinteresserte har det ikke). Dessuten er mange
av dem vanskelige å bestemme (bl.a. tjønnaksartene). Det er all grunn til å samle mer vannplanter i
fylket vårt. Foto: Egil Michaelsen, 15.05.2005, på Brattestø, Hvaler.
underrepresentert i samlingene. Det er uten tvil de
offentlige samlingene som har størst kompetanse
til å ta vare på slike herbarier for fremtiden. Det er
svært optimistisk å tro at etterkommerne har evne
og kompetanse til dette. Herbarier tapes for evig
bare pga en uinteressert generasjon.

på Rakkestad ungdomsskole ble plukket ut for
dataregistrering ca. 1 ½ år før skolen brant ned til
grunnen 17. juni 1996. Dette herbariet er viktig idet
hans egne innsamlinger fra herbariet er originale,
altså ingen dubletter i offentlige samlinger.
Fortsatt har kanskje noen skoler i Østfold
herbarier som er blitt bygd opp av interesserte
naturfaglærere. Erfaringer viser imidlertid at
herbariene ofte har skader. Plantene blir angrepet
av insekter og lignende, og det ﬁnnes ikke ressurser
til å hindre forfallet. Museenes profesjonalitet gir
en langt bedre oppbevaring.

I 2002 ble Øivind Johansen sitt store herbarium
levert til Botanisk museum, Oslo. Herbariet
inneholdt tusenvis av ark, riktignok mye
byttemateriale og innsamlinger utenfor Østfold.
Ved at herbariet ble levert til en offentlig samling
får flere tilgang på det rikholdige materialet.
Kristian Andreassen sitt herbarium som lenge lå

Tidligere var det obligatorisk å lage et herbarium
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for elever i skolen. Mange var ikke særlig
interessert i dette. For å slippe arbeidet ble det solgt
og lånt herbarier som førte til ometiketteringer.
Disse har ingen vitenskapelig verdi.

Ambisjonsnivå 2
a) Samle så mange taksa som mulig i et gitt
tidsrom, eks. etter 1990 for evt. å avsløre om
tidligere innsamlede arter fortsatt er tilstede eller
har forsvunnet.

Har du et herbarium hjemme eller kjenner
til skoler som knapt nok bruker sine, er ØBF
interessert i å ta imot slike. Vi ønsker å gå
igjennom materialet, gjerne sammen med eieren,
før det leveres til en offentlig samling. Ekstra
interessant er herbarier med gode etiketter, særlig
fra lite undersøkte kommuner (jf. tabell 2).

Ambisjonsnivå 3
a) Samle rikelig med materiale av problematiske
taksa (arter med flere underarter, varieteter
osv.).
b) Skrive krysslister i alle 5x5 km-ruter (øke
informasjonen om utbredelse og frekvens).
Arealet for hver kryssliste bør ikke overstige 1 km2
(se for øvrig avsnittet om ØBFs kartlegging).

Strategier for god oversikt over Østfolds ﬂora
Jan Ingar I. Båtvik har utarbeidet en liste over
arter som er interessante å få mer kunnskap om
i Østfold (www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/ofa/
fylkesﬂora-nett.htm). Alle nevnte arter på lista bør
rapporteres fra så mange lokaliteter som mulig, og
gjerne samles dersom bestanden tåler det. Lista
er imidlertid ikke en fasit over taksa som bør
kartlegges spesielt. Den kan dessuten føles svært
lang for de uinnvidde, særlig når den inneholder
en rekke ballastplanter. En konsekvent innsamling
av så mange arter som mulig i hver kommune, vil
være et grunnlag for å forbedre lista. Foreløpig er
bare knappe 30 arter samlet i samtlige kommuner.
Potensialet er ukjent før det blir systematisk prøvd,
men minimum 250 er realistisk.

Det er ikke noe i veien for at man kan følge alle
ambisjonsnivåer samtidig. Dersom en ikke synes
at en ﬁnner noe interessant, bør man likevel samle
litt i områder som er lite samlet (jfr. ﬁg.3 og 4). Å
fremskaffe informasjon fra lite undersøkte områder,
vil bli viktig å tilstrebe i fremtiden.
Pedersen (2002) skriver ”Ideelt sett burde vi
hatt (minst) en innsamling av hvert takson fra hver
kommune fra for eksempel hver 25. år.” Det virker
usannsynlig å få til det i Østfold per dato. Hadde
vi imidlertid hatt 3-4 ivrige personer i tillegg til
dagens samlere hadde vi kanskje ikke vært så langt
unna et slikt mål.
På sikt er det kanskje nødvendig å frigjøre seg fra
dagens kommuneinndeling. Vi vil neppe beholde
dagens kommunestruktur særlig lenge. Østfold har
allerede opplevd 2 store kommunesammenslåinger
på 1990-tallet, og stadig vekk fremmes forslag om
nye sammenslåinger. I Østfold. I Østfold er det
siden 1990 blitt 7 kommuner færre som følge av
kommunesammenslåinger.

En kan ha ulike mål med sin kartleggingsaktivitet
og den kan for eksempel skisseres etter ulike
ambisjonsnivåer:
Ambisjonsnivå 1
a) Samle så mange taksa som mulig i hver
Østfoldkommune, inkludert tidligere innsamlede
taksa. Oppsøk alle deler av kommunen, oppsøk
så mange ulike miljøer som mulig.

I fremtiden bør man kanskje betrakte 5x5 kmruter som kartleggingsenheter fremfor kommuner.
Men å samle så mange taksa som mulig i hver
kartleggingsenhet er helt utopisk for ØBFs
botanikkskare. En mer realistisk målsetting er å
samle så mange taksa som mulig i hver 250 km2rute.

b) Kartlegge et utvalg arter med presis lokalisering,
inkludert alle rødlistede arter, jfr. oversikten som
er nevnt ovenfor. Tross alt er det viktig å få god
informasjon om arter som er rødlistet nasjonalt
og regionalt i et forvaltningsperspektiv (se mer
omtale nedenfor).
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samlinger er med i denne databasen med unntak
av Bergen museum.
Det er ønskelig at gjenfunnede lokaliteter
overvåkes videre med jevne mellomrom.
SABIMA, fellesorgan for de norske ideelle
naturfaglige foreninger, har ansatt en koordinator,
Even Woldstad Hanssen, for å motivere amatørene
til å delta i overvåkingen. Prosjektet ”eies” faglig
av Norsk Botanisk Forening og deltagerne kalles
ﬂoravoktere. Det kan også være aktuelt å overvåke
regionalt truede arter. Mer om dette ﬁnner du på
http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/ﬂoravokter/
index.htm
Samle da vel!
Det er personer uten formell tilknytning til
samlingene som totalt sett har bidratt med mest
materiale til museene. Ønskedrømmen for ØBF
er at det ﬁnnes ivrige plantesamlere / kartleggere
i hver kommune, men alle bidrag er viktige.
Fig. 15. Rome har en svak kystutbredelse i Norge
nord til Tromsø. I Østfold er den samlet fra 8
kommuner. Arten ser ut til å trives best på myr
i åstraktene her i fylket. Likevel bør den ﬁnnes i
ﬂere kommuner enn den er samlet fra. Foto: Egil
Michaelsen, 29.07.2005, Vågbø, Tingvoll (MR).

I norske herbarier er det tusenvis av personer
som har deponert sine planter og det er plass til
nye bidragsytere. Alle kan samle og levere presset
materiale til museene. Materialet vil imidlertid
bare ha verdi hvis det medfølges en etikett med
nødvendige opplysninger. Materialet bør også
presses på en skikkelig måte. Mer om dette ﬁnnes
på internettadressen www.ntnu.no/vmuseet/
nathist/innskarp.html, eller man kan kontakte
ØBF for veiledning.

Kartlegging og overvåking av rødlistede
planter
De offentlige samlingene har satt i gang et
rødlisteprosjekt, ﬁnansiert av DN, hvor målsettingen
er å avklare status på eldre funn av rødlistede arter,
særlig i truethetskategoriene direkte truet (E) og
sårbar (V). Når lokaliteter evt. gjenﬁnnes, skal
de kartfestes nøye ved å avmerke funnstedet på
Økonomisk Kartverk (ØK), eller helst ved hjelp
av GPS. Deretter skal populasjonsstørrelse, evt.
trend og trusler beskrives. Det er planer om å
få utført slikt arbeid ved hjelp av både fagfolk
og amatørbotanikere. Kjente forekomster med
innsamlede og dataregistrerte rødlistearter, er
presentert på internettadressen www.nhm.uio.no/
botanisk/nxd/kar/nkd_b.htm. Alle viktige norske

Dersom du ønsker detaljerte oversikter over det
som er samlet i en eller ﬂere Østfoldkommuner, kan
en av forfatterne (BPL) eller ØBF kontaktes.
Takk
Jan Ingar I. Båtvik, Geir Hardeng, Finn Wischmann
og Solveig Vatne Gustavsen har svart på mange
spørsmål under arbeidet med artikkelen. De
norske samlingene takkes for tilsendte lister over
registrert og belagt materiale fra Østfold. Takk til
de som samler materiale. Uten dem hadde denne
artikkelen blitt mye tynnere. Og ikke minst en takk
til Egil Michaelsen for ﬁne fotograﬁer.
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Hvor mange norske arter ﬁnnes egentlig, og hvor mange
av disse tror vi forekommer i Østfold?
JAN INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2004. Hvor mange norske arter ﬁnnes egentlig, og hvor mange av disse tror vi
forekommer i Østfold? Natur i Østfold 24 (1-2): 37-47.
Nordlige områder på jorden har generelt færre arter enn tropiske områder. Likevel er det registrert drøyt 41 000 arter i Norge. Mye er fortsatt uoppdaget og en antar at det kan ﬁnnes over
61 000 arter i landet. Fra Østfold ﬁnnes det ingen oversikt over antall registrerte arter, men
vi kan gjette at omkring 20 000, altså halvparten av de registrerte artene i Norge, kan ﬁnnes i
fylket. Som ellers i landet er det i Østfold mange ﬂere arter å oppdage, så kanskje artsantallet
i virkeligheten er over 30 000.
Jan Ingar I. Båtvik, Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post:batvik@tomb.no / ingar.batvik@hiof.no

Innledning
Begrepet biologisk mangfold benyttes i mange
sammenhenger. Politikere, mange lærere
og kommuneansatte tar begrepet i bruk ved
ulike anledninger, for eksempel i taler hvor
satsningsområder skal presenteres. Oftest er det
slik at bare et fåtall aner hva biologisk mangfold
egentlig dreier seg om. Mange tenker mest på
jaktbare viltarter når de gir sin stemme for å ivareta
det biologiske mangfoldet. De samme menneskene
kjenner samtidig til at visst ﬁnnes det en rekke
plante-, sopp- og dyrearter som ikke kan høstes og
som derfor har liten økonomisk betydning. Hvor
mange det kan være, har de oftest svært uklare
forestillinger om, helst bare en fornemmelse av
at det jo kan være ganske mange.
Som små ble vi fortalt at vi ikke måtte spise snø
eller drikke vann fra skogstjern fordi det angivelig
var så mange smådyr der vi ikke burde få i oss.
Insekter vet vi også det ﬁnnes et utall av. Tenk
bare på hvordan frontruta på en bil ser ut etter å
ha kjørt noen titalls mil på en varm sommerdag.
Mange liker ikke insekter, men opplever dem som
vemmelige dyr som enten biter eller stikker eller
bare er til allmenn sjenanse. Dette kan være en av
forklaringene på at man ikke har satt seg særlig
inn i fagfeltet. Man ﬁnner liten hensikt i å studere
ekle dyr nærmere. Energien benyttes heller til å

holde seg så langt unna som mulig både teoretisk
og i praksis.
Det biologiske mangfoldet er spennende
Slik omtale av andre er selvfølgelig ironisk ment.
For å rette opp noe av denne miskreditten, må
jeg innrømme at jeg har erfaring for at mange
mennesker, med generelt liten innsikt i det
biologiske mangfoldet, kan vise stor interesse
for hva som virkelig åpenbarer seg for eksempel
i en slaghåv benyttet langs en veikant, eller i en
lysfelle beregnet for insekter. Enkelte viser stor
entusiasme for å se hva som ﬁnnes i et fuglenett
beregnet til ringmerking av fugler, eller ved å ha
satt ﬁskegarn med ulike maskevidder for å ﬁnne
ut av hvilke ﬁskearter som ﬁnnes i en innsjø. Det
er spennende å jakte på det biologiske mangfoldet
i naturen. Det det i mange tilfeller kommer an på,
er at man har en kompetent person som kan fortelle
om hva en ser, som kan vise fram forskjellene
mellom arter, og som i tillegg kan gi artene den
omtale og respekt de fortjener i sin innbyrdes
konkurranse for tilværelsen. Jeg har også erfaring
for at mange mennesker kan oppleve gledesstunder
ved studiet av skjønnheten til en glansbille eller en
sommerfugl, eller kjenne sitringen i kroppen av
spenning når man nærmer seg et fuglenett man ser
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Fig. 1. Her ser vi aktiviteten til en fjæremark Nereis sp. Dyret ligger nedgravd i sanden og presser
sand gjennom tarmen hvor restene tyter ut, omtrent som på en kremtube, av sandhullet slik at de blir
liggende på sanden som små pyramider. Slike er vanlige der det er frisk sjø og markert forskjell på ﬂo
og fjære. Slik fjæremark hører til leddormene og er ikke så vanlige å se i Østfold. Frøya i Sør-Trøndelag, sommeren 1979. Foto: Jan Ingar I. Båtvik.
det er fugl i uten å ha vært med på slike opplevelser
tidligere. I et senere øyeblikk kan en oppleve de
samme menneskene ivrig opptatt med å ta vare
på sitt nærmiljø, nettopp fordi man nå har blitt
litt bedre kjent med artsmangfoldet og innsett at
dette er verdt i ivareta. De ønsker å bevare noe de
selv har funnet glede i med tanke på generasjoner
som kommer etter oss. Slike politikere skulle vi
gjerne hatt ﬂere av!
Nå regnes ikke biologisk mangfold bare å
være antall arter. Biomangfoldet inkluderer også
ulike gener innenfor en og samme art. Et grantre
som står opp mot tregrensa nord i landet har
andre genetiske egenskaper enn en tung gran
fra Østfoldskogene. Er man opptatt av å ivareta
det biologiske mangfoldet, må man sørge for å
forvalte både fjellgrana og østfoldgrana slik at

begge populasjoner kan ﬁnne livsvilkår. I tillegg
omfatter begrepet biologisk mangfold også
mangfoldet av økosystemer, altså ulike naturtyper.
Her må vi, i tillegg til artene som hører til der,
også være oppmerksomme på de ikke-levende
(abiotiske) faktorene som må til for å sikre artenes
krav til livet. Vi innser fort at det er et krevende
og ganske uoversiktlig arbeide å ivareta det
biologiske mangfoldet på alle hold.
Innsamling og bestemmelse av arter
En skal ikke arbeide lenge med en slaghåv i en
blomstereng før en blir slått av det mylder som
ﬁnnes av arter og individer. Å forsøke å sette
navn på og i ivareta dyrene som dokumentasjon
bare fra en liten blomstereng, kan virke som et
uoppnåelig prosjekt. Her er det viktig å begynne
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Fig. 2. En maurtue kjenner vi alle til som et vanlig innslag på en tur i en granskog. Denne er bygd av
vanlig rød skogsmaur Formica rufa. Færre kjenner til at inne i en slik maurtue ﬁnner mange andre arter
levevilkår, organismer som mauren stort sett godtar. Forsvinner skogsmauren, forsvinner også de dyrene
og plantene som er avhengige av mauren for sin eksistens. Maur hører til årevingene, men har bare vinger
i en kort periode av sin livssyklus. Singløya, Hvaler, september 1991. Foto: Jan Ingar I. Båtvik.
i det små. Det kan være lurt å ta kontakt med
det naturfaglige miljøet på hjemstedet for å få
tips om hvordan en bør begynne, eller hvordan
en best kan gjøre en innsats. Bli med på tur for
å se hvordan andre gjør det, kan være en god
start. Snart ﬁnner man ut hvilke turer man trives
best med, og da er man i gang sammen med
likesinnete. Ganske snart vil artskunnskapen
øke, og en begynner gjerne å spesialisere seg i
en eller annen retning da biomangfoldet synes
for enormt til å svelge over mange grupper. En
kommer fort til den erkjennelse at livet er rent for
kort til å få noenlunde oversikt over bare et fåtall
insektgrupper. Den samme erkjennelse kommer
man raskt til om man begynner med for eksempel
mikroalger, annet plankton, midd, skorpelav, små

ormer eller mikrosopper.
Mange fatter interesse for å lage seg en samling
av sitt interessefelt fra naturen. Det kan være
en privatsamling eller innsamling til offentlige
museer. I Østfold ﬁnnes det ﬂere personer som
kan gi gode råd om hvordan man bør anlegge en
slik naturaliesamling. Du vil kunne få veiledning
i hvordan du preparerer insekter, lager en
skjellsamling eller presser planter og lav. Du vil
også få innsikt i hvilke arter som ikke må samles
enten fordi de er fredet (fugleegg, artsfredninger,
vernete områder), er for sjeldne til at de bør
samles, eller fordi vi gjør skade ved å tråkke inn
i sårbare områder enten det er hekkeområder for
fugl eller sårbare planter som ikke tåler særlig
ferdsel.
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Om vi forsøker å legge sammen dette antallet
kommer vi til at det er registrert ca 41 500 arter i
norsk natur, mens en antar at det ﬁnnes minst 61
600 arter. Dette bare understreker det som er nevnt
om at det gjenstår mye å oppdage (se tabell 1).
I tillegg bør nevnes at i denne oversikten er
ikke bakterier eller blågrønne bakterier (tidligere
kalt blågrønnalger) med, såkalte prokaryoter.
Disse utgjør et uoversiktlig antall varianter
hvor et normalt artsbegrep i vid betydning ikke
fungerer. Nye stammer oppstår kontinuerlig og
det vil være en håpløs og nærmest meningsløs
oppgave å angi et antall på hvor mange ulike
bakterietyper vi kan tenkes å ha i norsk natur.
Enda mer umulig er det å angi et antall for virus
som måtte forekomme innenfor landegrensene.
Virus er avhengig av å eksistere på levende eller
døde celler og har således intet eget liv. Virus
utgjør derfor en mellomstilling mellom levende
og døde celler og regnes som sådan ikke til de
levende organismer.

Fig. 3. Maneter hører til nesledyrene da de har nesletråder for å bedøve sitt bytte. Vi har få arter langs
Østfoldkysten, men rikelig av både brennmanet og
glassmanet i perioder. Blåmanet Cyanea lamarcki,
som vi ser her, er en av de som ikke er så vanlig,
men til gjengjeld en av de vakreste. Saltholmen,
Råde, 23.6.1992. Foto: Jan Ingar I. Båtvik.

Få arter i Norge globalt sett
Hvis man forbauses over det store antall arter i
norsk natur, bør man tenke på at dette bare er en
brøkdel av hva som ﬁnnes i tropiske strøk. Her i
nord har istiden satt varige spor både i landskapet
og med hensyn til det biologiske mangfoldet. Vi
må regne med at vår levende natur er kommet
hit etter istiden da det neppe var mange arter her
i denne tidsperioden. Enkelte mener det fantes
isfrie fjelltopper det kunne leve enkelte arter på
under deler av istiden, såkalte nunataker. Om dette
er riktig, var det neppe store artsantall det kunne
dreie seg om. Det er i alle fall ingen tvil om at det
store artsmangfoldet vi ser rundt oss til daglig er
kommet hit de siste 10-12 000 årene, altså etter
istiden. I tropiske strøk kan skogene være ﬂere
millioner år gamle. I Nord-Kamerun sies skogene
å ha kontinuitet fra like etter dinosaurenes store
massedød for 65 millioner år siden. Tiden for
å skape variasjon i artsantall har således vært
dramatisk mye lenger i tropiske skoger enn i kalde
skoger mot nord. Det biologiske mangfoldet der
er derfor mange ganger større enn hos oss. Men
sannelig har vi mye å ivareta her i nord også.

Hvor stort er det biologiske mangfoldet?
Blir det spørsmål om å tallfeste det biologiske
mangfoldet, kan det være nyttig å ha en enkel
oversikt over hvilket antall vi tror ﬁnnes i de ulike
gruppene innenfor landegrensene. Det ﬁnnes ﬂere
slike oversikter å hente stoff fra (jfr. kildehenv.).
For det første er det gjerne slik som nevnt at
mangfoldet er langt større enn en tror. For det
andre er det overraskende mange grupper hvor vi
ikke kjenner antallet, bare antar omtrentlig hvor
mange arter vi tror ﬁnnes. Det tredje en kan undres
over er at det for mange grupper er uenighet om
hva som skal regnes som en art fordi det ﬁnnes så
mange måter å formere seg på. Disse diskusjoner
ligger rimeligvis utenfor denne artikkelen. Vi
konstaterer at det tydeligvis er mange uoppdagete
arter i norsk natur, og også mye å gjøre med tanke
på avgrensningen mellom artene. Så her er det mye
å ta fatt i for den interesserte.
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NAKENFRØETE
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(Blomsterplanter):
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5000 (10000?)

ALGER:

KARSPOREPLANTER:

1100

MOSER:

PLANTERIKET

9900

Antatt

SOPP:

SOPPRIKET

2531

28

76

Ca. 3504

1066

1832

5900

Registrert

Antall arter i N

Vanskelig å tallfeste fordi det for mange
slekter er uenighet om hva som skal regnes
for en art, og fordi det stadig blir innført
nye arter som blir her kanskje bare en tid,
(1284 spontane, 1247 innførte)

Vanskelig å avgrense da mange er innført
eller plantet i hager, 6 spontane, 22 innførte

bregner, kråkefotplanter, sneller, etc

504 fastsittende alger og ca 3000
mikroalger

hvor ca 434 blad- og busklav, ca 1398
skorpelav

hvor 3400 storsopper, resten mikrosopp,
ca 2500

Kommentarer

Tab. 1. I Norge i dag regner vi med følgende artsantall for de respektive grupper (for øvrig et antall som stadig er i endring på grunn av
økt innsikt):
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?

?
?
?
?

?

?

?

FLATORMER:

SLIMORMER:

HJULDYR:

PØLSEORMER:

ANDRE REKKER
(krassere, taglormer,
kinorhyncher,
gastrotricher, entoprocta,
korsettdyr og
tungeormer):
RUNDORMER:

BLØTDYR:

LEDDORMER:

LEDDYR (deles i mange
underrekker og klasser)

3
100-300

?

NESLEDYR:

Ca. 900

Ca. 830

Ca. 1200

Ca. 400

Ca. 100

Ca. 550

Ca. 300

Ca. 300

SVAMPER:

ca. 1500

?
?

ENCELLETE DYR:

DYRERIKET

Registrert

Antall arter i N
Antatt

meitemark, igler, børsteormer, fjæremark
etc.

hvorav 700 marine, 50 i ferskvann og
80 på land (muslinger, snegl, sjøtenner,
blekkspruter etc.)

hvorav ca. 1000 marine, 41 i ferskvann, 16
i ferskvannsﬁsk og 127 på land (potetål,
spoleorm, trikiner etc.)

Usikkert artsantall

Alle marine

Hvorav 300 i ferskvann

Muligens 1 i ferskvann

Hvorav 56 i ferskvann og en på land (ikter,
bendelorm etc.)

Hvorav 3 i ferskvann, Maneter, koraller etc

Hvorav 5 i ferskvann

Amøber, tøffeldyr etc

Kommentarer
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43
46
35
31
3
6?
58

ØYENSTIKKERE:
STEINFLUER:
GRESSHOPPER:
SAKSEDYR:
KAKERLAKKER:
STØVLUS:

5
4

KAMELHALSFLUER:

120

1320

25

MUDDERFLUER:

TRIPS:

NEBBMUNNER:

LUS:

500

46

DØGNFLUER:

PELS- OG FJÆRLUS:

350

SPRETTHALER:

3
2

PROTURER:

?

DVERGFOTINGER:

TOHALER:

?

SKOLOPENDERE:

5

?

FÅFOTINGER:

BØRSTEHALER:

?

TUSENBEIN:

INSEKTER: (deles inn
i mange ordener)

?

KREPSDYR:

3

5

96

1143

20

226

54

6

3

28

35

46

45

300

2

2

5

3

21

10

28

2035

Registrert

Antall arter i N
Antatt

Teger, bladlus, etc.

Hvorav 1 spontan, 5 innførte innendørs

1800 marine, 215 i ferskvann, 20 på land
(krabber, reker, kreps, krill, vannlopper,
rur etc.)

Kommentarer
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8158

SOMMERFUGL:
ÅREVINGER:

6

?
?
?
?
?
?

BJØRNEDYR:

PHORONIDER:

ARMFOTINGER:

MOSDYR:

PIGGHUDER:

Ca. 150

Ca. 400

10

3

Ca. 37

4

25
?

16
?

?

Ca. 900

15

Ca. 550

Ca. 50

3500

2111

195

3955

55

5

6

KROKBÆRENDE
PØLSEORMER:
SKJEGGBÆRERE:

MOSSKORPIONER
(Pseudoskorpioner):

3900

?

VEVKJERRINGER:
MIDD:

?

EDDERKOPPER:

?

200
2400

VÅRFLUER:

6029

TOVINGER:

60

5

LOPPER:

7

SKORPIONFLUER:

55
3430

SIPUNCULAER:

EDDERKOPPDYR
(deles i ﬂere ordener):

SJØEDDERKOPPER:

57?
3800

VIFTEVINGER:

BILLER:

NETTVINGER:

Registrert

Antall arter i N
Antatt

Alle marine (kråkeboller, sjøstjerner,
slangestjerner, sjøpølser, sjøliljer)

Hvor 7 er i ferskvann

Alle i ferskvann

Hvorav 34 marine, 158 i ferskvann, resten
på land

1 i ferskvann

Bare marine

(Humler, veps, maur etc.)

(Fluer, mygg, etc.)

Kommentarer
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4

45
?

FUGL:

Ca. 89

6

KRYPDYR:

PATTEDYR:

6

250

AMFIBIER:

BEINFISKER:

33

NIØYER:
BRUSKFISKER:

1

SLIMÅLER:

?

LANSETTFISKER:

VIRVELDYR (deles
inn i mange klasser
som er nivået over
ordener):

?

SEKKDYR:

HEMICHORDATER:

RYGGSTRENGSDYR
(deles inn i ﬂere
underrekker):

?
?

PILORMER:

89

Ca. 450

6

6

245

33

4

1

1

64

10

10

Registrert

Antall arter i N
Antatt

I tillegg kommer 1-3 tilfeldige hvalarter

Hvorav 247 hekkende, resten på trekk eller
tilfeldige gjester

Hvorav 1 tilfeldig

(Salamandere, padde, frosk)

(Haier, skater, havmus)

Alle marine

Kommentarer
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Fig. 4. Biologisk mangfold omfatter ikke bare antall arter, men også ulikt arvemateriale innen samme
art. Disse prestekragene Leucanthemum vulgare tilhører samme art, men er genetisk ulike på linje med
at vi mennesker er samme art, men ser ganske ulike ut. Råde, juni 1991. Foto: Jan Ingar I. Båtvik.

vårt land, er innvandret hit etter istiden. I stor
sammenheng er dette en ustabilitet, som sammen
med vårt kalde klima, forklarer den relativt sett
lave artsrikdommen her i nord.

Nå er det ikke slik at skogene vi i dag har her nord
er oppstått etter istiden. Dagens nordlige skoger
(boreal barskog) må vi regne med eksisterte
sør for iskappen som dekket nordområdene.
Pollenanalyser av bunnsedimenter viser til og
med at disse skogene fantes delvis på arealer som
i dag er oversvømmet, for eksempel i Nordsjøen,
det såkalte Nordsjøkontinentet. Spor i utborete
issylindere fra Grønland og Antarktis antyder at
vi har hatt 6-8 istider med omtrent 110 000 års
mellomrom. Når våre landarealer var nediset
var den boreale barskogen fortrengt sydover, og
når isen var borte i mellomistidene trakk skogen
med alle dens arter seg oppover kontinentene
så langt klimaet tillot. Slik sett kan den boreale
barskogen som økosystem, med alle dens
varianter, være bortimot 2 millioner år gammel
strukturmessig sett, men den natur vi idag ser i

Hvor mange arter har vi i Østfold?
Nå som vi har sett hvilket artsantall vi i dag kan
summere oss fram til i Norge, kan vi lure på
hvor mange av disse som kan ﬁnnes i vårt fylke.
Her ﬁnnes det ingen beregninger eller anslag å
forholde seg til. Et eventuelt forslag til artsantall
vil derfor måtte baseres på ren gjetning ut fra
hvilke naturgitte forhold vi kan by fram her i
fylket.
Østfold ligger gunstig til klimatisk da mange
uvanlige arter i norsk natur trives med varme og
korte vintrer. Fylket vårt har relativt mye sol, lang
vekstsesong, mange plantearter (nær 1600) som
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ulike dyrearter er avhengige av, relativt spennende
geologi og kvartærgeologi (løsavsetninger) med
vulkanske avsetninger på en rekke kystøyer,
skjellsandbanker mange steder som gir grobunn
for kalkkrevende arter, en lang kyststripe og ganske
mange innsjøer og dammer av ulik størrelse. Vi har
kort sagt relativt mange levesteder å tilby levende
liv, også til organismer som har kompliserte
livssykler med trange toleransegrenser. Vi har
også besøk av for eksempel fugl som hekker i
store mengder på Vestlandet og nordpå, men som
gjester oss vinterstid eller på trekk slik at de blir
med på våre artslister. Og så har vi jo felles grense
med Sverige. Mange av Skandinavias østlige og
varmekrevende arter, har sine marginale utposter
i vårt naboland mot nord og vest så vidt inn i
Østfold fylke.
Det vi har lite av i Østfold, er fjellnatur. Det
ﬁnnes arter i Østfold som har sin hovedutbredelse
i fjellet og nordpå, men ikke mange. Ofte er
typiske fjellarter kortvokste og konkurransesvake
og rimeligvis utsatt for tøffe naturgitte forhold.
Fjellnaturen et derfor generelt sett ganske
artsfattig, særlig sett i forhold til arealet. Østfold
kan heller ikke tilby vestlandsklima med mye
nedbør og nesten ikke vinterfrost. Vi kan heller
ikke tilby store arealer med gammelskog. Urskog
ﬁnnes ikke i fylket lenger, og mange arter er
knyttet til slik mer eller mindre urørt skog. Nær
halvparten av norske rødlistete arter er knyttet til
skogen som forteller hvilke verdier som er knyttet
til våre skoger artsmessig sett. Vi må vel også
innrømme at sjøen utenfor Østfoldkysten ikke er
så saltholdig og mangler det gode siktedypet vi
ﬁnner på Vestlandet eller i Nord-Norge. Mange
marine, norske arter vil vi derfor ikke finne
langs våre kyster. Kanskje kommer vi ikke så
helt galt ut likevel om vi skulle telle opp antall
sjødyr og alger da mange varmekrevende små
og store organismer trives her. Vi har også store
havdyp like utenfor vår kyst som ganske sikkert
har en rekke veltilpassete organismer, men som
vi i dag kjenner lite til. For eksempel artsantall
og variasjonen på dypvannskorallrevene i den
planlagte nasjonalparken utenfor Hvaler.

Det er dristig å tippe noe totalt artsantall for Østfold
fylke, men skulle jeg likevel forsøke å gjette, ville
jeg tro vi skulle ha minst omkring halvparten av
det antall arter vi til nå kjenner fra Norge, altså
omkring 20 000 arter. Antar vi at vi har halvparten
av de uoppdagete også, vil artsantallet for fylket
ligge på drøyt 30 000 arter.
Jeg håper at begrepet biologisk mangfold har
fått et litt større innhold og mening etter denne
oversikten enten vi mener det nasjonale eller det
regionale. Kanskje blir vi litt mer ydmyke og
forsiktig i bruken av dette begrepet nå som vi
innser hvilket enormt stort og uoversiktlig antall
det egentlig dreier seg om i vår kjære naturarv.
Kildehenvisninger:
Det finnes en rekke spesialartikler innenfor
hver plante-, sopp- og dyregruppe. Her er bare
enkelte referanser av sammenfattende karakter
tatt med.
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Nasjonal rødliste for truete arter i Norge
1998. Norwegian Red List 1998. DN-rapp. 31999: 1-162.
Hågvar, E.B. 1998. Det zoologiske mangfoldet.
Dyregruppenes systematikk, bygning og levevis.
2. utg. Universitetsforlaget. 384 s.
Hågvar, S. & Berntsen, B. (red.) 2001. Norsk
naturarv. Våre naturverdier i internasjonalt lys.
Andresen & Butenschøn. 254 s.
Ottesen. P. (red.) 1993. Norske insektfamilier og
deres artsantall. NINA Utredning 55. 40 s.
SABIMA 1998. Artsmangfold i Norge. Status,
trusler, tiltak. SABIMA-rapp. 1: 1-94.

47

Forekomst av dvergsvane Cygnus columbianus bewickii i
Østfold
MAGNE PETTERSEN

Pettersen, M. 2005. Forekomst av dvergsvane Cygnus columbianus bewickii i Østfold. Natur
i Østfold 24(1-2): 48-54.
Dvergsvane deles i to underarter, hvorav det er underarten bewickii som forekommer i Norge.
Omtrent hele den vestsibirske populasjonen tilbringer vinteren i NV-Europa. Dvergsvaner
forekommer årlig i Norge, og er i perioden 1991-1998 notert med et årlig gjennomsnitt på 43
fugler. Hovedsakelig blir arten sett i Rogaland, der den opptrer regelmessig. De ﬂeste fuglene
blir notert i Norge under trekket vår og høst, men mindre antall overvintrer regelmessig i
Rogaland. I Østfold er det kun registrert to overvintrende individer, men med 130 registrerte
individer, er Østfold det nest viktigste ”dvergsvanefylket” i landet.
Magne Pettersen. Lyarkollveien 7. 1634 Gml. Fredrikstad E-post:magne.pettersen@c2i.net

og de regnes nå som C.c.bewickii. (del Hoyo m.
ﬂ. 1992, Cramp & Simmons (red.) 1977, Madge
& Burn 1998).

D v e rg s v a n e d e l e s o p p i 2 u n d e r a r t e r,
C.c.columbianus, som hekker på den
Nordamerikanske tundraen, og C.c.bewickii, som
hekker på den Sibirske tundraen fra Kaninhalvøya
og østover til Beringstredet. Populasjonen av
C.c.columbianus er nylig blitt estimert til 188000
individer. 98000 av disse overvintrer langs den
Nordamerikanske østkysten. (Delany & Scott
2002). Den totale bestanden av C.c.bewickii er
anslått å være 116000 ind. Fugler hekkende øst
for Ural, i det sentrale og østlige Sibir, trekker
Ø-SØ om høsten til overvintringsområdene i
Japan, Korea og Kina. Tidligere er denne østlige
bestanden anslått å være på 20000 ind. (del Hoyo
m. ﬂ. 1992), men tellinger i nyere tid har vist at
antall fugler overskrider dette estimatet. I 2001
ble det bl.a. oppdaget 60000 overvintrende fugler
ved Poyang Lake i Kina (Delany & Scott 2002).
Disse østlige dvergsvanene ble av ﬂere forfattere
tidligere regnet for å tilhøre en egen underart,
C.c.jankowskii, og skulle angivelig kunne skilles
fra C.c.bewickii på lengre felt med gult på nebbet.
Nyere undersøkelser viser derimot at disse
karakterene faller godt innenfor hva tilfelle er
for C.c.bewickii. Det er derfor i dag bred enighet
blant de ﬂeste fuglefolk at det ikke ﬁnnes noe klart
skille mellom disse geograﬁske populasjonene,

Fugler som normalt skulle ha overvintret på den
amerikanske østkysten er ved ﬂere anledninger
påvist i Europa, bl.a. 7 funn i Nederland, 5 i
England og 2 i Sverige frem t.o.m 2000. De
svenske funnene er gjort ved Växsjö, Sörmland
03.04.1979 og Älgsjö gård, Tåkern, Östergötland
23.03.1999. Disse fuglene har mest sannsynlig
hatt samme trekkmønster som de nearktiske
endene påvist i Skandinavia under vårtrekket,
dvs. at fuglene ankommer Europa på høsten og
følger med europeiske fugler mot NØ til deres
hekkeområder neste vår (Briefe m.ﬂ. 2003).
C.c.columbianus er i gjennomsnitt noe større
enn C.c.bewickii, og det nevnes i litteraturen at
førstnevnte gir inntrykk av å skulle ha en tynnere,
lengre hals, mer triangelformet hodeproﬁl med
slakkere panne, tydeligere toppet isse og brattere
nakke samt hvitere fjærdrakt. Hovedforskjellen
mellom de to underartene er allikevel mengden gult
på nebbet. En undersøkelse viser at sett fra siden
kan mengden gult kontra svart omfatte 0-16 % hos
C.c.columbianus, med et gjennomsnitt på 3,1%.
Kun 4,3 % av fuglene hadde mer enn 10 % gult.
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Fig. 1. Voksen dvergsvane Cygnus c. bewickii Kloppa, Torsnes, Fredrikstad 19.03.2003. Merk at dette
individet har en sammenhengende svart markering langs nebbryggen fra nebbspiss til panne uten gule
felter, og kommer således under typen ”darky”. Noter også at det gule på overnebbet er avrundet
og ikke kileformet som hos sangsvane C. cygnus. På dvergsvane når heller aldri det gule inn under
neseborene. En annen karakter, som ikke er nevnt særlig i litteraturen, kunne ses på dette individet,
nemlig en langsgående rosa eller oransje kant på undernebbet, som kan være synlig på relativt langt
hold. Fargen på denne kanten er klart forskjellig fra overnebbets farge. Sangsvanen har kun et lite
gult triangel ved basen av undernebbet. (Alström & Olsson 1989). Foto: Magne Pettersen.
C.c.bewickii deles inn i 3 typer ut fra mengde gult
på overnebbet. Hos den mørkeste og sjeldneste
typen, kalt ”darky”, strekker det svarte på senteret
av overnebbet seg opp fra nebbspissen, langs
nebbryggen til pannen uten gule markeringer.
Den samme undersøkelsen viste at hos ”darky”
utgjorde mengde gult mellom 23-42 % av nebbets
areal med gjennomsnitt 31,5% (Evans & Sladen
1980).
C.c.columbianus har ved flere anledninger
blitt observert i Øst-Sibir, første gang i 1882.
Siden dvergsvanen har hatt en ekspanderende
utbredelse av hekkeområdene møtte underartene

hverandre i Østsibir på 70-tallet, og blandingspar
ble første gang notert der i 1974. Individer med
hybridkarakterer har etter dette da også blitt
notert ved ﬂere tilfeller i Europa (Evans & Sladen
1980).
Bortsett fra 500 ind. som trekker til områdene
rundt Kaspihavet, tilbringer tilnærmet hele den
vestsibirske populasjonen vinteren i NV-Europa.
(Delany & Scott 2002).
For de i Europa overvintrende dvergsvaner,
starter trekket fra tundraens hekkeområder
tidlig i september og foregår på smal front langs
ishavskysten av Russland til Kvitsjøen.

49

Magne Pettersen

NATUR I ØSTFOLD 24(1-2) 2005

Her dreier fuglene inn over Europas største innsjø,
Ladoga, og ned til Finskebukta hvor de setter
kurs over Østersjøen mot overvintringsområdene
rundt Nordsjøen. De første fuglene ankommer
vinterområdene i Nordsjølandene i midten av
oktober. Flere og ﬂere fugler vil ankomme ettersom
de i ukene fremover trykkes vestover av kulda.
Hovedmengden overvintrer i Nederland (>10000
ind.) hvor toppnoteringer gjøres i desember,
sjeldnere i november. Også på de Britiske øyer
overvintrer dvergsvaner i større antall (ca. 10000
ind.), og antall fugler når der toppen i januar.
Mindre antall tilbringer også vinteren i Frankrike
(150-200), Belgia (250), Tyskland (opptil 1500)
og Danmark (400 ind.).

1998). Hovedårsakene til denne økningen er delvis
minkende jakt samt en økning av beitearealer
vinterstid.
Dersom vintrene er ekstra milde, kan vårtrekket
starte allerede i februar, men under normale vintre
forlater hovedmengden av dvergsvaner de Britiske
øyer midt i mars og Nederland i slutten av mars.
Vårtrekket passerer over Baltikum, men går noe
lengre nord enn høsttrekket da ﬂere observasjoner
gjøres mer sentralt i Sverige og sørlige Finland enn
under høsten. Fugler kan noteres i Skandinavia
frem til ultimo mai (Snow & Perrins 1998).
Dvergsvaner forekommer årlig i Norge, og
er i perioden 1991-1998 notert med et årlig
gjennomsnitt på 43 fugler. Hovedsakelig blir arten
sett i Rogaland der den opptrer regelmessig. De
ﬂeste fuglene blir notert i Norge under trekket vår
og høst, men mindre antall overvintrer regelmessig
i Rogaland (Værnesbranden 2001).

Antall overvintrende dvergsvaner i Europa har
vært økende fra 6-7000 fugler på midten av
70-tallet (Cramp & Simmons 1977) til nærmere
25000 på slutten av 90-tallet (Snow & Perrins

Fig. 2. Månedsoversikt over antall individer av dvergsvane Cygnus columbianus bewickii påtruffet i Østfold. Månedene er delt opp i 10-dagers perioder, og antall funn er angitt over stolpene i diagrammet.
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Totalt pr. 31.12.2003 er det notert 130 dvergsvaner
i Østfold. Observasjoner av arten har vært økende
i fylket de senere år, og gjennomsnittet for
perioden 1996-2002 er 12 fugler, noe som gjør
Østfold til landets nest beste fylke hva gjelder
forekomst av arten. Som forekomsten gjennom
året viser, besøkes Østfold av ﬂest dvergsvaner
under periodene mars til midten av april og fra
slutten av oktober til midten av november, noe
som stemmer godt overens med artens generelle
trekkmønster.
Kun 2 ind. kan regnes sikkert å ha overvintret
i fylket. En voksen fugl i Sæbyvannet, Våler
27.12.1974 - 19.01.1975 samt fuglen med
tilhold rundt Enningdalen, Halden 09.12.198405.01.1985, også dette et voksent ind. Trolig dreier
individer notert fra slutten av januar seg om fugler
på tidlig vårtrekk. Fuglene notert i 1974 viser at
etternølere kan noteres i Østfold frem til siste
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halvdel av mai. Flest dvergsvaner på en lokalitet
er gjort på Akerøya, Hvaler, der for øvrig samtlige
26 individer er loggført trekkende.
Rastende fugler er i Østfold oftest notert i eller
nær våtmarksområder. De viktigste rastelokalitetene
for arten har hittil vist seg å være Øra, langs
Hæravassdraget og ved Gjølsjøen. I indre Østfold
ses ofte dvergsvaner sammen med beitende
sangsvaner på stubbåkrer eller høstsådde åkrer.
Det kan godt være at det dreier seg om de
samme fuglene som gjentatte år raster ved de
samme lokalitetene. Det er derfor å oppfordre
observatører som besøker disse lokalitetene til
nøyaktig å notere ned nebbtegningene på disse
fuglene. Det har vist seg at over 2400 ind. har
latt seg gjenkjenne individuelt ut i fra bildearkiv
i Slimbridge, England (Evans & Sladen 1980).

Fig. 3. Årsoversikt over antall individer dvergsvane Cygnus columbianus bewickii påtruffet i Østfold
i årene 1967-2003.
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1990: 2 ad. Søndre Jeløy, Moss 28.10.1990 (Viker
1992a). Fuglene trakk vest over Framnes (Observatør R. Botnermyr pers. med.).
1991: 1 ad. Kallaksjøen, Trøgstad 23.03. og
11.04.1991 + 01.04. og 13.04.1991. Denne observasjonen ble også publisert i Viker (1992b),
da med datoene 23.03. og 11.04. En må vel gå
ut fra at fuglen hadde tilhold her i hele perioden
fra 23.03. til 13.04. (Viker1994).
1994: 10 ad. Akerøya, Hvaler 03.04.1994. Arten
er tidligere påvist 15 ganger i fylket og bare en
gang tidligere i så stort antall, nemlig 11 ind.
Skinnerﬂo, Råde 04.11.1979 (Johansen 2004)
og 5 ind. Øra, Fredrikstad 13.11 (Frostad &
Viker 1999).
1995: 2K fugl ved Skottasjøen, Trøgstad 25.03.
(Larsen B. H. 2003). (Denne observasjonen er
tatt med i tabellene, men er ennå ikke forelagt
LRSK).
1997: 9 ind. Skinnerﬂo, Råde 03.03. (Johansen
& Viker 1999.) + 3 ind. Visterﬂo, Fredrikstad/
Sarpsborg 22.03. (Frostad & Viker 1999).
1998: 2 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 10.04. 2 ind.
Myrvoll, Trøgstad 11.04. (samme fuglene). 3
ad. Kurefjorden, Rygge/Råde 18.11. (Johansen
& Viker 1999).
1999: 1 ad. Øra Fredrikstad 23.02, 2 ad. Kallaksjøen, Trøgstad 04.04., 2 ad. + 1 2K Kallaksjøen, Trøgstad 05.04., 2 ad. Hærsetersjøen,
Trøgstad 05.04., 3 ad. + 1 2K Kallaksjøen,
Trøgstad 05.04., 5 ad. Kallaksjøen, Trøgstad
06.04., 5 ad. + 1 2K Kallaksjøen, Trøgstad
08.04. (Johansen 2000.) Siste obs. står publisert som 08.04.00 og kan misforstås å være
år 2000. Riktig år skal være 1999 (Johansen
2004).
2000: 1 2K Pytterud, Marker 08.02. 1 ad Gjølsjøen, Marker 23 - 26.03. 2 ad. Gjølsjøen,
Marker 27.03. 6 ad. Gjølsjøen, Marker 02.11.
2 familiegrupper på 4 og 5 ind. holdt til på
forskjellige lokaliteter i Trøgstad og Eidsberg
kommune i tiden 06.11-14.12. (Johansen 2001).
Det korrekte på de to familiegruppene skal
være: 2 ad. og 2 juv. i perioden 06.11-14.12.,
2 ad. og 3 juv. i perioden 21.11-14.12. I tillegg

Nedenfor følger en opplisting av observasjoner
av dvergsvane Cygnus columbianus bewickii i
Østfold i perioden 1967-2003.
1967: 1 ind. Hærsetersjøen, Trøgstad 20.04.1967.
(Haga 1986).
1971: 1 ind. Gjølsjø, Marker 24.-31.10.1971. (Ree,
V 1976) (Viker,& Ludvigsen1986). I rapporten:
Naturfaglige forhold I Gjølsjøen naturreservat
I Marker, Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapp. 8/1992, er observasjonen
oppgitt med feil dato, 24.10 - 02.11.1971 (Geir
Hardeng og Morten Olsen, 2 av observatørene,
pers. medd).
1972: 4 ind. (2 ad. 2 juv.) Øra, Fredrikstad
18.03.1972 (Anonym 1974).
1974: 2K fugl ved Furuholmen, Kråkerøy 17.05.1974
(Observatør E. Sandersen pers. med.). Ad. Øra,
Fredrikstad 22.05.1974 (Viker 2002.) + ad.
Sæbyvannet, Våler 27.12.1974 (Observatør E.
Sandersen pers. medd.).
1975: 19.01.1975 1 ad. Sæbyvannet, Våler. (Fløseth
1991). Regnes som samme ind. notert 1974.
(forf.). 1 ad. Lysakermoa, Eidsberg 25.02.1975
(Haga 1985).
1976: 1 ad. Øra, Fredrikstad 19.02.1976 (Viker
2002, + Observatør E. Sandersen pers. med.).
1977: 2 ad. Øra, Fredrikstad 29.01.1977. (Står publisert som 1 ad. i Viker (2002). Riktig skal være 2
ad., (Johansen 2004). 1 1K ved Asak, Femsjøen
24.11.1977. (Johansen 2004).
1979: 11 ind. Skinnerﬂo, Råde 04.11.1979 (Johansen 2004).
1984: 1 ind. Rødsvann, Halden 09.12.1984 + 1
ind. Endetjern, Halden 11-25.12.1984. (Viker &
Ludvigsen 1986).
1985: 1 ind. Rødsvann, Halden 05.01.1985. Observasjonene fra 1984 og 1985 var av samme
fugl, forøvrig en ad. (Viker & Ludvigsen1986).
Fuglen også sett ved Liholt/Fagerholdt, Bakke
01.01.1995 (Observatør M. Olsen pers. medd.).
Denne dato samt lokalitet er tidligere ikke publisert.
1986: 2 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 04.05.1986.
(Viker 1987).
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October 1980.
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32:207.
Frostad, B. & Viker, M. 1999. Ornitologiske
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2. Natur i Østfold 18(1): 35-64.
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Haga, A. 1986. Naturfaglige forhold i Heravassdraget, Trøgstad. Østfold-Natur 26:33.
Haga, A. 1987. Kjernebiter, gresshoppesanger
og dvergsvane i Indre Østfold. Natur i Østfold
6(1): 50.
Johansen, P.-A. & Viker, M. 1999. Ornitologiske
observasjoner i Østfold t.o.m 1998. Nytt fra den
lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK).
Natur i Østfold 18(2): 132-158.
Johansen, P.-A. 2000. Ornitologiske observasjoner
i Østfold t.o.m 1999. Nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i
Østfold 19 (2): 137-153.
Johansen, P.-A. 2001. Ornitologiske observasjoner
i Østfold t.o.m 2000. Nytt fra den lokale rapport
og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold
20 (1/2): 43-62.
Johansen, P.-A. 2002. Ornitologiske observasjoner
i Østfold t.o.m 2001.Nytt fra den lokale rapport
og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold
21 (1-2): 57-72.

kommer en 2K fugl i perioden 06.-20.11. (Observatør P. Tangen pers, medd.)
2001: 3 ad. + 2 2K Hæravassdraget, Trøgstad
28.03.-13.04. (Johansen P.-A. 2002). 1 ad.
Sarpebakken, Råde 01.04. (Johansen 2003).
2002: 3 ad. Gjølsjøen, Marker 13.03. 2 ad.
Hærsetersjøen, Trøgstad 13.03. 1 ad. Kallaksjøen, Trøgstad 01.-06.04. 2 ad. Gjernesbukta,
Femsjøen, Halden 24.10. 2 ad.+3 imm. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 28.10. - 08.11. 1
ad. Fredrikstad bro, Fredrikstad 03.11. 2 ad.
3 imm. Øra, Fredrikstad 05.11. (De siste to
observasjonene regnes å være fuglene fra Sorgenfrigropa.) 6 ad. + 4 imm. Akerøya trk. SV
02.11. 6 ad. Akerøya trakk SV 03.11. (Johansen
2003).
2003: 2 ad. Kloppa, Torsnes, Fredrikstad 19.22.03.2003. 2 ad. Rokkevannet 25.03.2003. 1
ad. sett i Kallak 02.04.2003. (Johansen 2004).
Følgende observasjon kan dreie seg om fylkets
første funn av dvergsvane, men funnet utelates
fra fylkesoversikten da tilfeller av dvergform
hos sangsvane er observert ved ﬂere tilfeller i
Østfold.
“Under en landsopptelling av sangsvaner i febr.
1961 ble p.g.a. størrelsesforholdet 5 av ca. 100
svaner ved utløpet av Glomma, ved Øra, Østfold
antatt å være dvergsvaner (Munthe-Kaas Lund
1963).”
Takk
Takk til Per Buertange som velvillig stilte bilde
av unge dvergsvaner til rådighet og til Bjørn
Ingar Olsen for hjelp med ﬁgurer.
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Andersen, K.W., Hauglin, B.A. & Båtvik, J.I.I. 2005. Biomanipulering ved utﬁsking av
karpeﬁsk i Tunevannet. Natur i Østfold 24(1/2): 55-64.
Sesongen 2003 ble det forsøkt med et utﬁskingsprosjekt i Tunevannet i håp om å forbedre
vannkvaliteten i vannet. Prosjektet forsøkte å etterligne et vellykket utﬁskingsprosjekt fra
Finjasjön i Sverige. Totalt ble det ﬁsket opp 35,1 tonn ﬁsk, hovedsakelig karpeﬁsk. Ideen bak
å ta ut så mye karpeﬁsk er å forsøke og skape store bestander av dyreplankton som kan spise
ned de forurensende algeoppblomstringene. I bifangsten påviste prosjektet forekomst av både
stam, gjørs og sørv, som alle er nye arter i Tunevannet, mens en ikke kunne ﬁnne krøkle og
ørret som tidligere fantes her.
Ketil W. Andersen, Kurlandvn. 47 B, 1727 Sarpsborg, tlf.: 97138040
Bjørn Arild Hauglin, Strømsæters vei 55, 1715 Yven, tlf.: 41211659
Jan Ingar I. Båtvik, Mossevn. 45, 1640 Råde, epost: ingar.batvik@hiof.no / batvik@tomb.no

Det har vært utarbeidet tiltaksplaner, senest i 2002,
for å redusere tilførslene av næringssalter og den
interne omsetningen av fosfor i vannet (SK 2002).
Sarpsborg kommune har gjennom tiltaksplanene
avsatt ﬂere mill. kr. for å oppnå badevannskvalitet
i Tunevannet. Kommunen og private grunneiere
har iverksatt tiltak for å redusere tilførselen av
næringssalter fra kommunalt kloakkledningsnett,
separate avløp og fra landbruket (Aune 2003a).

Innledning
Tunevannet er et av Sarpsborgs viktigste vann fordi
det har stor verdi som et bynært rekreasjonsområde
for befolkningen i Sarpsborg kommune. De siste
20 årene har det imidlertid skjedd en forverring av
vannkvaliteten i Tunevannet med oppblomstring
av blågrønne bakterier. De vanligste blågrønne
bakteriene tilhører slekta Anabaena, men også
Aphanizomenon og Microcystis er representert.
De er ansett for å være karakteristiske for
næringsrike sjøer (Mason 1996). I 2001 og 2002
var masseoppblomstringen av blågrønne bakterier
så stor at kommunen advarte folk mot å bade.

Hvilken betydning og verdi Tunevannet har
for Sarpsborgs kommunes befolkning, aner vi
også i all den mediadekning dette prosjektet har
fått. Det var ukentlige reportasjer i lokalavisa,
Sarpsborg Arbeiderblad, mens prosjektet varte,
og det var et stort engasjement i befolkningen
med leserinnlegg, etc rundt de tiltakene som blir
gjort.

Tunevannet har et lite nedbørsfelt på 6,5 km2
hvorav vannarealet utgjør 2,3 km2. Middeldyp
er 5,4 m, mens største dyp er målt til 12 m.
Omløpstiden i Tunevannet, det vil si tiden det
tar før nær alt vannet er skiftet ut, er beregnet til
drøyt 6 år. Tunevannet har utløp til Skjørenbekken
i nord, en bekk som vel bør utvides noe for å
bedre muligheten for innvandring av ål Anguilla
anguilla i innsjøen. Den lange omløpstiden gjør
vannet spesielt sårbart for overgjødsling fordi
alger og bakterier får god tid til å nyttiggjøre seg
det meste av fosforet som tilføres Tunevannet
(SK 2002).

Hvorfor fjerne fosfor?
Et viktig mål i rensingen av Tunevannet, er å
redusere den interne omsetningen av fosfor. Dette
kan man forsøke å oppnå ved å ﬁske ut det meste av
karpeﬁsken i vannet. I forkant av dette tiltaket ble
det gjennomført en utredning om forutsetninger
og metoder for restaurering av Tunevannet. Den
konkluderte med at en utﬁsking av, blant annet
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Fig. 1. Fiskerne Odd Sørensen og Sverre Abrahamsen (til høyre) med en stor sørv mellom seg og en
av ﬁskebåtene bak. Tunevannet 14.5.2004. Foto: J.I.I.Båtvik)

det at det vil bli mer dyreplankton i vannet som
kan beite ned både de blågrønne bakteriene og
planteplanktonet.

mort Rutilus rutilus og brasme Abramis brama,
ville være det mest effektive tiltaket for å bedre
vannkvaliteten i innsjøen (Pedersen & Simonsen
2001, Annadotter & Aagren 2002). Utredningen
ble ﬁnansiert av Østfold fylkeskommune.

Forbedringstiltak
Å biomanipulere et ferskvann ved å fiske ut
karpeﬁsk, har ikke vært prøvd i Norge tidligere
(Aune 2003b). I Finjasjön i Sverige kan man
vise til betydelig reduksjon i mengden av
blågrønne bakterier ved hjelp av utﬁsking av
karpeﬁsk (Annadotter & Aagren 2002). Sarpsborg
kommune ønsket derfor å starte et tilsvarende
prosjekt i Tunevannet (SK 2002). De svenske
ekspertene som sto bak prosjektet der har vurdert
Tunevannet og anbefalt samme behandling her
(Annadotter & Aagren 2002).

Ti l t a k e t s v i k t i g h e t e r b e g r u n n e t i
følgende resonnement: Frigjøringen av
fosfor fra bunnsedimentene påvirkes av
fiskesammensetningen i vannet. Det er mort
og annen bunnlevende fisk som forårsaker
denne frigjøringen. Fosforet som frigjøres
fra bunnsedimentene betyr svært mye for
oppblomstringen av blågrønne bakterier og
blir sett på som hovedårsaken til den dårlige
vannkvaliteten.
I Tunevannet er det stor tetthet av mort.
Den beiter hardt på dyreplanktonet, noe som
igjen fører til at det blir for lite dyreplankton i
Tunevannet. Ved utﬁsking av karpeﬁsk forventes

Målet med utfiskingen er altså å få opp
konsentrasjonen av dyreplankton som er
karpeﬁskens hovedføde, slik at disse i sin tur
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Fig. 2. Denne store gjørsen på 5,5, kg gikk i trålen hele 5 ganger. Gjørs ønsker man å ha i vannet da
den spiser mye rogn og karpeﬁsk. Den er trolig rester etter en utsetting av gjørs i Tunevannet for 10-15
år siden. Foto: Sverre Abrahamsen.
kan holde tilbake tilveksten av planteplankton
og blågrønne bakterier. Ved å skape stor mengde
av dyreplankton gis det håp om å holde mengden
av uønskete forurensningsorganismer i innsjøen
nede.

mengdene som måtte fiskes opp for å oppnå
ønsket effekt. Mengden ble anslått til ca 14 tonn
(Pedersen & Simonsen 2001). Tallet var noe
usikkert da det ble basert på noe forskjellige
forutsetninger fra svenske vann (Annadotter &
Aagren 2002).

Nå er det mange årsaker til tilførsel av
næringspartikler med påfølgende algeoppblomstring.
Flere parallelle tiltak er satt i verk for å dempe
problemet. I denne artikkelen har vi primært
tatt for oss den delen som gjelder utﬁsking av
karpeﬁsk for å se om det er mulig å gjenskape en
mer ønskelig økologisk balanse i Tunevannet ved
slik biomanipulering.

I løpet av årets utﬁsking erfarte imidlertid
kommunen at bestanden av mort var langt større
enn antatt. Til sammen ble det høst og vår 2003
tatt opp totalt 35,1 tonn ﬁsk (Abrahamsen &
Sørensen 2003, 2004), altså over dobbelt så
mye som man opprinnelige hadde tenkt seg.
Utﬁskingsprosjektet hadde som mål å ta ut
omkring 80 % av bestandene av mort, brasme,
laue Alburnus alburnus og abborﬁsken hork
Acerina cernua i Tunevannet (Perrow m.ﬂ.
1997, Annadotter & Aagren 2002).

Utﬁsking i Tunevannet
I 2001 ble det gjennomført en ferskvannbiologisk
undersøkelse i Tunevannet for å kartlegge de
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Fig. 3. En ny båt gikk i trålen denne dagen sammen med en stokk og et dekk. Alt skrot samles på brygga
sammen med tidligere fangster av samme slag. Våren 2003. Foto: Sverre Abrahamsen.
Fiskerne kunne fortelle at vårﬁsket i 2003 ga
totalt 95 vektprosent karpefisk til å begynne
med, hvorav 90 % var mort, men totalt sank
andelen karpeﬁsk etter hvert til 83 vektprosent før
sommerferien (Abrahamsen & Sørensen 2003).
Av totalfangsten på høsten ble det anslått at 75 %
var mort, 10 % brasme, 5 % laue og resten andre
ﬁsker (Abrahamsen & Sørensen 2004).

gjennomførte det praktiske ﬁsket (Aune 2003c).
De har vært på opplæring i svenske Finjasjöen.
Fisket ble startet våren 2003 og planlagt avsluttet
våren 2004. Trålen som ble brukt er en trål som blir
trukket mellom de to båtene. De har under store
deler av utﬁskingen fått mange trekk ødelagt av ulikt
søppel som har blitt fanget inn av trålen. Det er blitt
mange båter, kabler, mopeder, sykler, hvitevarer og
bryggebiter som har forsinket ﬁsket. For eksempel
ble 42 av 64 trekk på våren 2003 mer eller mindre
ødelagt av ulikt skrot (Abrahamsen & Sørensen
2003). På høsten ble det foretatt 56 trekk hvorav 10
ble avbrutt av for mye skrot i trålen (Abrahamsen
& Sørensen 2004). Fiskerne forteller at de på våren
kunne telle til sammen 13 joller, 3 kanoer, 9 trær og
stokker og diverse annet (Abrahamsen & Sørensen
2003), jfr. ﬁg. 3. Skrotet ble tatt med til land for
videre bortfrakting fra området.

Yrkesﬁskere fra Onsøy gjorde jobben
Da det praktiske ﬁsket skulle starte var det først
meningen at Sarpsborg kommune skulle leie de to
trålerne Braxen og Mørten fra Finjasjön i Sverige,
men da bl.a. frakteproblemene ble for kompliserte,
ble det gjort en avtale med to yrkesfiskere fra
Onsøy. Det ble ﬁskerne Odd Sørensen og Sverre
Abrahamsen med båtene Arthur og Koggen som

58

NATUR I ØSTFOLD 24(1-2) 2005

Biomanipulering ved utﬁsking av karpeﬁsk i Tunevannet

Fig. 4. En gjedde på 5,5 kg med en bror i magen på 2,5 kg. Slike spiser lite karpeﬁsk og en ønsker å
ta storgjeddene ut av Tunevannet, våren 2003. Foto: Sverre Abrahamsen.

I tillegg ble det fanget en del hork, abbor Perca
ﬂuviatilis og en del stor ål. Totalt utgjorde hork 2
% (vektprosent) av fangsten, abbor 7 %, mens av
ål ble det bare fanget 10-15 store eksemplarer på
våren og 7 stk på høsten (Abrahamsen & Sørensen
2003, 2004). Det er anslått at 2 % av hork i
fangsten utgjør 670 kg (Bernt Henrik Hansen,
miljøvernsjef i Sarpsborg kommune, pers. medd.).
Når en vet at horken bare blir opp mot 15 cm hos
oss med en anslått gjennomsnittsvekt på 25 gram,
betyr dette at det ble ﬁsket opp ca 27 000 individer
av denne ﬁskearten!
Hork er for øvrig eksempel på en art som er
betydelig lettere å fange i mørket enn i dagslys.
Fiskestimene bryr seg generelt mindre om
ﬁskernes nærvær i mørket slik at en kan gå saktere
fram med redskapen, og hork er en typisk art som
er mest hensiktsmessig å ﬁske i mørket for å få
et effektivt uttak. Det er imidlertid viktig med
korte trekk da horken slimer ned trålposen og
tetner den til slik at den ikke fanger etter en stund
(Abrahamsen & Sørensen 2004).

Bifangst
I tillegg til karpefisk ble det fisket opp mye
annen ﬁsk. I første omgang er det gjedde Esox
lucius som utgjør store deler av bifangsten. De
største gjeddene tas ut av vannet fordi de spiser
smågjedder som igjen tar karpeﬁsk, jfr. ﬁg. 4.
Mindre gjedder ønsket man derfor å beholde i
vannet. På våren 2003 ble det tatt ut over 100
gjedder på mer enn 5,5 kg (Abrahamsen &
Sørensen 2003).
Det ble også ﬁsket noe av abborﬁsken gjørs
Stizostedion lucioperca. Ifølge Fylkesmannen
i Østfold (1988) var det tvilsomt om det fantes
gjørs i Tunevannet, men i løpet av våren ble
det fanget 11 eksemplarer fra ca 1 hg til 5,5 kg
på våren og 9 stk på høsten. Storgjørsen på 5,5
kg ble merket og denne ble fanget ikke mindre
enn 5 ganger (Abrahamsen & Sørensen 2003,
2004), jfr. ﬁg. 2. Gjørs er ansett som en gunstig
fisk da den spiser mye karpefisk. Nå ble det
visstnok satt ut 20 velvoksne gjørs i Tunevannet
for 13-14 år siden, men ingen av disse har trolig
formert seg da yngel eller småﬁsk utover det
nevnte ikke ble funnet. De store gjørsene er trolig
restene av den nevnte utsettingen (Aune
2004), mens de fåtallige smågjørsene
antas å være innvandringer fra bekken i nord.

Sjeldne karpeﬁsker
Av uvanlige arter ble det, i tillegg til de
nevnte eksemplarer av gjørs, gjort enkelte
oppsiktsvekkende funn i Tunevannet. En av
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Fig. 5. Stam er en art en ikke visste fantes i Tunevannet. Her er et stort eksemplar på 700 gram tatt
våren 2003, mens på høsten ble det ﬁsket en stam på 1,5 kg her. Legg merke til den avrundete gattﬁnnen
som er godt kjennetegn for arten. Foto: Sverre Abrahamsen.

sjeldenhetene var noen få eksemplarer av stam
Leuciscus cephalus. Stam er en karpefisk en
ikke visste fantes i Tunevannet tidligere. Den ble
oppfattet som så vidt sjelden i Norge at den ble
rødlistet som ”utilstrekkelig kjent (K)” sammen
med 5 andre ferskvannsﬁsker i 1992 (DN 1992).
I den siste rødlisten fra 1998 er stam tatt ut da en
mener den har noe større bestander enn tidligere
antatt. På gjeldende rødliste for fersksvannsﬁsk
ﬁnnes 3 arter av 45 registrerte i Norge, inklusive
de anadrome (som både går i salt- og ferskvann)
(DN 1999). Ingen av artene på dagens rødliste ble
funnet i Tunevannet.
Huitfeldt-Kaas (1918) angir stam som en av
de sjeldneste ferskvannsﬁsker i Norge, og som i
Østfold bare er kjent fra Sandvatnet og Dørjeelva
i Rakkestad, i Glommas hovedløp, Visterﬂo og i
Iddefjorden. I nyere oversikter ﬁnnes heller ikke
stam angitt for Tunevannet (Fylkesmannen i
Østfold 1988). I Tunevannet var denne karpeﬁsken
imidlertid fåtallig i fangsten selv om en ikke skal
se bort fra at enkelte mindre stam havnet i haugen
med mort som den kan være snarlik. Den største
av dem som ble fanget på våren 2003 var på 0,7 kg
(se ﬁg. 5). På høsten ble det fanget en riktig diger
stam som veide 1,5 kg (Abrahamsen & Sørensen
2004). Så stor stam er en sjeldenhet i Norge. Pethon
& Nyström (1994) angir stam som sjelden over 40

cm, med en maksimal vekt på ca 2 kg i Norge.
En annen nyoppdagelse i Tunevannet, er
karpeﬁsken sørv Scardinius erythrophthalmus.
Den er vanlig i Glommavassdraget og i mange
av innsjøene i Østfold, men synes ikke å være
registrert i Tunevannet tidligere (Fylkesmannen i
Østfold 1988). Det var ikke mange individene som
ble fanget heller, totalt gjennom året ble det bare
fanget 50-60 individer ifølge ﬁskerne (pers. medd.).
Den skiller seg ut fra morten ved større skjell på
kroppen samt langt mer rødfarge på øyne og ﬁnner
enn mort. I tillegg har den ryggﬁnnen plassert
lenger bak på kroppen enn sin langt vanligere
slektning mort (Muus & Dahlstrøm 1978).
Fiskerne kjente ikke opprinnelig til denne arten
da de svenske ﬁskerne ikke kunne artsbestemme
den på direkten fordi sørv visstnok ikke ﬁnnes
i Finjasjön. Denne ”rare” fisken fikk derfor
kallenavnet ”ølmurt”. Den største ølmurten ble
tatt vare på slik at forfatterne kunne få se den. Den
ble vist fram 14. mai 2004. Den veide 670 gram
i sløyd tilstand, men med hode intakt, og den var
34,5 cm lang, se ﬁg. 6.
Det er ingen grunn til å tvile på bestemmelsen
av denne ﬁsken da eksemplaret hadde 42 skjell
langs sidelinjen, noe som ligger godt innenfor
det som kjennetegner en sørv, som har fra 40-43
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Fig. 6. Den store sørven på ca 700 gram kalt ”ølmurt” av ﬁskerne. En polsk ølboks er med som
målestokk. Tunevannet, 14.5.2004. Foto: J.I.I.Båtvik.

skjell (Muus & Dahlstrøm 1978), og som dermed
utelukker eventuelle krysninger eller andre arter.
Det eneste ualminnelige ved eksemplaret var at
ﬁsken var så stor. Vanligvis blir sørven fra 20-30
cm lang og fra 200-400 gram, sjelden større (Muus
& Dahlstrøm 1978). Pethon & Nyström (1994)
forteller at sørv i Norge som regel ikke blir over
35 cm og 600 gram. Vårt eksemplar må ha vært
omkring 700 gram med innvollene på plass og var
således en rekordstor sørv.

med trål. Det kan selvfølgelig også være at krøkle
faktisk ikke lenger ﬁns i Tunevannet.
Tunevannet synes heller ikke å ha karpeﬁskene
ﬂire Blicca bjoerkna, eller torskeﬁsken lake Lota
lota, som begge er å ﬁnne i andre stillestående vann i
nærheten. Elveﬁskene vederbuk Leuciscus idus, den
rødlistete asp Aspius aspius og gullbust Leuciscus
leuciscus skal en vel ikke forvente i stillestående
vann. At disse fem karpefiskartene mangler i
Tunevannet, men ﬁnnes i Glommavassdraget, er for
øvrig i samsvar med Fylkesmannen i Østfold (1988).
Fylkesmannen (l.c.) har imidlertid angitt ørret Salmo
trutta fra Tunevannet uten at ﬁskeprosjektet i 2003
kan bekrefte at denne arten fortsatt finnes her.
Fiskerne kan fortelle at dette er en ﬁsk de ville lagt
merke til om den fantes i trålposen. Vi må derfor
høyst sannsynlig konstatere at ørret ikke lenger
ﬁnnes i Tunevannet.

Fisk som ”mangler”
Fisket ga ingen indikasjoner på at krøkle
Osmerus esperlanus ﬁnnes i Tunevannet. Ifølge
Fylkesmammen i Østfold (1988) skal denne lille
lakseﬁsken ﬁnnes her. Dette kan muligens forklares
ved at små lauelignende ﬁsker havnet i sekken for
”laue” eller ”små uﬁsk”, inklusive krøkle, eller at
krøkla går så høyt i vannet at den unngår bunnﬁske
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Utsetting av ﬁsk
For ytterligere å oppnå målet med å redusere
karpeﬁskbestanden, ønsker man å forsøke med
utsetting av både ål og gjørs. Tillatelse til dette er
gitt av Fylkesmannens miljøvernavdeling (Aune
2003d). Det ble satt ut 150-200 kg ål høsten 2003.
Denne ble ﬁsket i Glomma nedenfor Sarpefossen,
det meste langs Greåker (Mikalsen 2003). Det
er den lokale ålefiskeren Dag Andersen fra
Rolvsøy som har inngått avtale med Sarpsborg
kommune om leveranse av ål til Tunevannet
(Aune 2003e).
Det er ikke satt ut gjørs ennå på senhøsten 2003
fordi en var redd for å få den i trålen ved fortsatt
utﬁsking av vannet. Det planlegges utsetting av
gjørs så snart oppﬁskingen er avsluttet. Gjørsen
går i de frie vannmassene i motsetning til ålen
som går på bunnen og ikke så lett blir berørt av
trålen. Gjørsen skal fanges i Vestvannet/Glomma.
Det er meningen at ål og gjørs skal fråtse i rogn
og yngel.
Når det gjelder ål påpeker Fylkesmannens
miljøvernavdeling at man i tillegg til utsetting
av ålelarver, også bør satse på å utbedre de
naturlige oppgangsmulighetene fra Vestvannet
til Tunevannet, slik at ålelarvene kan vandre opp
av seg selv. Da vil man på sikt slippe å sette ut
ål. Hvis en ikke lykkes med dette, vil en måtte
regne med å gjenta utﬁskingen etter 3-5 år (Haga
& Andreassen 2003).

Forskjell på vår- og høstﬁske
Det viste seg å være stor forskjell på det å ﬁske
om våren sammenlignet med høsten. Det viste
seg at ﬁsken står helt annerledes på høsten enn på
våren. Da vårﬁsket ble avsluttet før sommerferien,
trakk den gyteklare ﬁsken inn mot land, hvor
det var vanskelig å få tak i den. Den går da inn i
vegetasjonen nær land for å gyte. Dette skjer når
vannet overstiger 12-14 plussgrader. På høsten
går den i stim i de frie vannmassene slik at det er
lettere å få den i trålen (Abrahamsen & Sørensen
2003). Høstﬁsket bør ikke startes opp før vannet
blir kaldere enn 16 plussgrader. Da går ﬁsken
gjerne i store stimer.
Det kan se ut som de oppsøker de samme
stedene og danner stimer selv om det dagen før
har vært ﬁsket på dette stedet (Abrahamsen &
Sørensen 2004). Fiskerne la også merke til at det
var lettest å rekognosere ﬁskestimer på mandager
da vannet i helgen har fått ro til å bunnfelle
opprotet bunnslam som ellers farger vannet og
gjør det grumsete på virkedager. Utover høsten
oppsøkte ﬁsken de dypere områdene, og ﬁsking
nær land ga derfor lite i trålen (Abrahamsen &
Sørensen 2004).
Økonomi og utnyttelse
Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt kr. 850
000. I dette beløpet ligger utgifter til forprosjekt,
utstyr for ﬁsket som båt, trål, etc, lønn til ﬁskerne,
kjøp av ål og trolig noe gjørs. Så langt ser det ut
som budsjettet holder. Dette avhenger noe av hvor
stor innsats som legges ned i 2004.

Fremtidsutsikter
En regner med at denne store innsatsen i Tunevannet
vil medføre forbedret vannkvalitet. Vannkvaliteten i
Tunevannet var betydelig bedre sommeren 2003, og
man antar forbedringen tilskrives den utﬁskingen
som ble gjennomført våren 2003.
Det samme har man sett i Hässleholm kommune
i Sverige hvor, som nevnt, tilsvarende utﬁsking ble
gjennomført i Finjasjön 1992-94. Vannkvaliteten
forbedret seg raskt etter gjennomført utﬁsking, og
Finjasjön er i dag et av kommunens beste badevann.
Det har imidlertid vist seg nødvendig å gjennomføre
vedlikeholdsﬁske i senere perioder.
Da et slikt utﬁskingsprosjekt, lik det som nå ble

Sarpsborg kommune har ingen inntekter i
forbindelse med utfiskingen. Fisken som tas
ut våtkomposteres og brukes som gjødsel i det
lokale landbruket. Fisken blir levert i containere,
og blir spredd på jorda og raskt pløyd ned. En
kunne kanskje tenke seg en bedre utnyttelse
av slik proteinrik mat, men det er ikke etablert
mottaksordninger for slik småfisk i denne
sammenheng. Større ﬁsk, som store gjedder ﬁns
det avtaksmuligheter for, men dette ble i liten
grad utnyttet.
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Fig. 7. Ved levering av karpeﬁsken ble ﬁsken samlet i trålen mellom båtene. Tunevannet våren 2003.
Foto: Odd Sørensen.

gjennomført i Tunevannet, ikke har vært gjennomført
i Norge tidligere, betyr det at kommunen, i tillegg
til de ovennevnte kostnader, har brukt ressurser
på kompetanseoppbygging blant ansatte både i
kommune og fylke. Fiskerne har også bygd opp
kompetanse på slik biomanipulering av et vann med
dårlig vannkvalitet. Sarpsborg kommune hevder
at forsøket som ble gjennomført i Tunevannet vil
ha overføringsverdi til andre vannforekomster i
Østfold med tilsvarende problemer, herunder deler
av Vansjø og øvre deler av Haldenvassdraget.
Kommunen mener at prosjektet derfor må ses på
som et regionalt utviklingsprosjekt.

for mange interessante samtaler og opplysninger.
Fiskerne skylder vi også en særskilt takk for at vi
ﬁkk benytte deres bilder fra dette biomanipuleringsprosjektet i Tunevannet.
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Østfold Ringmerkegruppe merket i 2004 totalt 20803 fugler fordelt på 16962 ﬂyvedyktige,
voksne individer og 3841 pulli. Det ble merket ﬁre nye taxa for gruppa; lunde, svartryggerle,
krysningen svartryggerle x linerle og en fuglekongesanger slik at gruppen nå har klemt ring
på 180 forskjellige fuglearter inklusive krysninger og underarter siden oppstarten i 1993.
Gruppa teller 34 ringmerkere hvorav 20 har levert lister i 2004. Av spesielt interessante arter
bør nevnes merking av pulli gråhegre, ﬁskeørn, lerkefalk og sivhauk, samt ringmerking av
tretåspett i Østfold, hortulan, nøttekråke og gresshoppesanger. Vi har store tall i år av gulerle,
grønnsisik, kråke, sylvia-sangere, låvesvale og jernspurv.
Jan Ingar I. Båtvik, Mossevn. 45, 1640 Råde. E-post: ingar@tomb.no / ingar.batvik@tomb.
no / j.i.batvik@nhm.uio.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod ved
utgangen av 2004 av 34 autoriserte ringmerkere,
enten med A- eller B-lisens. Ikke alle har
signalisert ved betaling av lisens at de vil fortsette
å være medlem av gruppa. Enkelte har også ﬂyttet
fra fylket og søker kanskje medlemskap i andre
ringmerkegrupper. ØRG har nå eksistert i 12 år,
slik at totalsummen baseres på ringmerkinger
foretatt fra 1993-2004.
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 en del 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 Falco peregrinus
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. På den andre siden merkes

Fig. 1. Vi nær tredoblet ringmerketallet for kråke
i 2004. Bildet viser en ungfugl av kråke.
Foto: Jan Ingar I. Båtvik, Frøya, juli 1990.
det en del fugler utenfor fylket av østfoldmerkere.
Disse merkinger er med i totaloversikten for
gruppas innsats, men spesiﬁseres for hvert år som
”utenfor Østfoldmerkinger”.
Medlemmer i ØRG
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe per 31.12.2004, nevnt i
alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune
Asbjørnsen, Erland Bjørkelo, Rune Botnermyr,
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Jan Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård,
Stein Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten
Fredriksen, Bjørn Frostad, Ole Jørgen Hanssen,
Robert Houtman, Sidsel Iversby, Christer
Jakobsen, Arnkjell Johansen, Freddy Johansen,
Harri Kämäräinen, Øivind Lågbu, Bjørn Petter
Løfall, Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Birger
Olsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen, Jo
Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken,
John Stenersen, Tor Strøm, 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 Freddy Johansen fra
Vestby og Tor Strøm fra Halden velkommen inn i
gruppa. For sesongen 2004 var det 20 ringmerkere
fra gruppa som sendte inn lister på merket fugl.
Hver enkelt får personlig tilbakemelding fra leder
på eventuelle feil eller uklarheter ved oppgjøret
før det hele summeres og sendes samlet til
Ringmerkesentralen i Stavanger.
Som tidligere består styret av Jan Ingar I.
Båtvik som leder, sekretær og ringdistributør,
mens Rune Aae er kasserer og holder styr på
hvem som betaler kontingent samt utsendelse av
lisensen. Peter Sjolte Ranke ansvarer for de mange
gjenfunn ringmerkegruppa mottar. Revisor er
Åge Sten Fredriksen som i 2003. ØRG har ingen
vedtekter på hvor lenge representantene sitter. I
praksis blir styremedlemmene årlig spurt om å
fortsette, noe de selv kan velge si å ja eller nei
til på årsmøtet. Kommer det begrunnete forslag
om å bytte ut deler av styret, vil dette bli en sak
på årsmøtet.
Medlemmene får fortsatt det utstyr de trenger
via Naturbokhandelen på Lista. Ringbeholdningen
og servicen fra Ringmerkesentralen i Stavanger
har vært tilfredsstillende.

Ved årsmøtet, avholdt 8.3.2005, på Tomb i
Råde, viste regnskapet en total beholdning på
kr. 7001,34. Regnskapet var revidert og funnet i
orden. Gruppa har således en helt grei økonomi.
Det ble diskutert om gruppa burde gå inn med
midler for å dekke noe av utgiftene til produksjon
av feller, klatresko eller andre innretninger som
ville øke ringmerkeaktiviteten i gruppa. De som
ønsker dekning for noe av utstyret utover det som
alle ringmerkere må beregne av utgifter til nett,
litteratur, km.godtgjørelser, etc, kan sende dette til
styret eller fremme forslag på årsmøtet.
Sesongen 2004
I 2004 merket vi 20803 fugler, hvorav 3841 pulli
og 16962 adulte fra 111 arter. Det ble omkring
6000 færre ringmerkinger enn fra fjorårets
rekordnotering på 26153 fugler. Innsatsen og
interessen for ringmerking er fortsatt stor i fylket.
På 12 år har vi til sammen ringmerket 162033
fugler av 180 ulike taxa. Fortsatt er det i de ytre
deler av Østfold hvor det merkes mest, mens
mange spennende arter får ring også innover i
fylket samt like på nordsiden av fylket, i Vestby
i Akershus.
I 2004 fikk vi fire nye merketaxa; lunde,
svartryggerle, krysningen svartryggerle x linerle
og fuglekongesanger. Alle de nye artene ble
ringmerket innenfor fylkesgrensene med unntak
av lunde. Av andre interessante og uvanlige arter
for oss må nevnes 69 pulli gråhegre en art vi ikke
har satset på før i år (vi har bare merket 1 gråhegre
tidligere på 11 år). Gråhegrene får fargeringer i
tillegg til vanlige ringer. I tillegg til skarvene på
Øra, har derfor gruppa nå to prosjekter med bruk
av fargeringer gående. Videre kan nevnes 5 pulli
sivhauk (tidligere 7 på 11 år), 5 pulli lerkefalk
(tidligere 17), 14 pulli ﬁskeørn (tidligere 37, men
en art det var lenge siden vi konsentrerte oss om),
4 pulli skogdue (tidligere bare 4 slik at vi fordoblet
totaltallet for arten), 4 spurvugle (tidligere 17),
14 pulli og 4 adulte vendehals, en art vi ikke har
sett mye av de siste årene. Vi har også hatt høye
tall av spetter med for eksempel 16 pulli og 50
ad. ﬂaggspett (tidligere 160), og vi fanget fylkets
første tretåspett innenfor fylkesgrensene. Vi fanget

Grei økonomi
Etter vedtak i 2002 ble lisensen hevet til kr. 100
per år. Kontingenten benyttes hovedsakelig til
porto-utgifter. Kontingenten fungerer som en
slags lokal lisensavgift. Samtidig har vi vedtatt
regler for at en ikke mottar lisens med mindre
kontingenten er betalt.
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Fig. 3. Vår første ringmerkete svartryggerle ﬁkk ring på Tomb 31.3.2004. Det var en 3K+, M.
Foto: Jan Ingar I. Båtvik.
også mange tornskater i 2004 med 74 totalt hvor
vi tidligere hadde 166 stk. på 11 år. Kråkefella til
Arnkjell Johansen har også gitt oss store tall for
kråkefugl med 68 kråke (tidligere bare 38 på 11
år) og 55 skjære (tidligere 257) og 19 nøtteskrike
(tidligere 79). Ved hjelp av lyd har vi også år høye
tall for låvesvale med totalt 967 (1488 i fjor), 1219
jernspurv (1609 i fjor), 657 fuglekonge (tidligere
1365, 324 i fjor, altså et meget høyt tall), hele 232
gulerler (over en fordobling av gruppas tidligere
summering for arten), hele 523 dompap (tidligere
1948, 166 i fjor) og høye tall for grønnsisik,
hagesanger, munk og rørsanger. Vi fikk også
ringmerket ﬁre såerler (bare 1 tidligere), åtte
kjernebiter (tidligere 57), en gresshoppesanger
(tidligere 4), en nøttekråke (tidligere 7) og en
hortulan (tidligere 4). Fra vår spennende koloni
av storskarv ved Fredrikstad ble det i 2004 merket
279 pulli, og kolonien øker stadig. På Øra har nå
Åges Sten Fredriksen og Per-Arne Johansen som
aktive drivkrefter merket til sammen 1335 fugler.

Om vi skulle beregne antall kg ringmerket fugl,
noe som for øvrig er ganske absurd, ville denne
innsatsen komme temmelig høyt da disse fuglene
er store og tunge sammenlignet med fuglekongen,
som vil representere den andre ytterligheten med
sine ca 5 gram per stk.
Av arter med lavere tall enn hva en kunne
forvente, bør nevnes oppsiktsvekkende lave tall for
taksvale med bare 1 (totalt 126), og ingen tornirisk
ﬁkk ring i år heller. Vi har således ikke ringmerket
tornirisk på ﬁre år i ringmerkegruppa. Det er
også relativt lave tall for heipiplerke, buskskvett
og gråﬂuesnapper. Vi har i år et betydelig lavere
tall for gråsisik med 85 mot 1548 i fjor foruten
varianten cabaret, brunsisik, med 139 i år mot 120
i fjor. Bestanden, og trekket av gråsisik har på våre
kanter falt betydelig, mens brunsisiken har klart
seg bra om vi skal tro merketallene.
Merkeåret 2004 var også et meget godt år for
grønnsisik med 3601 fugler mot 2154 i fjor som
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ble regnet som et høyt tall. Grønnsisik ble dermed
den fuglen vi merket ﬂest av i 2004. På de neste
plassene kom kjøttmeis (2513), grønnﬁnk (2036),
blåmeis (1439) og jernspurv (1219). Generelt
merket vi mange småfugl i år, men har også bra tall
for ugler, troster og rovfugl. Ellers har vi merket
færre måker enn vanlig, og vi har ikke forbedret
oss med hensyn til fangst av ender og vadere.

Skulle vi lage en rankingliste over hvem som
har merket ﬂest arter i 2004, blir det igjen Jo
og Peter Ranke som topper listen med 76 ulike
arter. Her kommer Arnkjell Johansen og Knut
Trondsen på delt andreplass med 66 arter hver.
Vider følger Kjell Møklegård med 58, Rune Aae
og Tor Strøm med 44 ulike arter hver, Per Tangen
med 40 og Freddy Johansen med 35 forskjellige
fuglearter. Åge Sten Fredriksen vil på denne
listen komme som nr. 20 og sist da han bare har
merket en art dette året, men som nevnt, kanskje
den som har merket mest i mengde biomasse da
hans storskarver er store fugler som gjør mye
vesen av seg.

De ﬂeste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor
fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket
enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk
eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor
det kan drives noe fuglefangst. Det meste av slike
ekstra-Østfold-merkinger i 2004 har foregått i
Akershus og Hedmark, men også noe i Telemark
og i Trøndelag.

Tall og statistikk kan brukes til så mangt. Om
vi lager en rankingliste hvor vi tar antall fuglearter
dividert på antall ringmerkinger, får vi en liste som
toppes av Steinar Pedersen med 13 arter og 29
ringmerkinger (indeks 2,2), fulgt av Jan Ingar I.
Båtvik med 32 arter og 169 ringmerkinger (indeks
5,28) og med Lennart Fløseth på tredje plass med
17 arter og 121 ringmerkinger (indeks 7,12).

Ulik innsats
Innsatsen i Moss har vært særlig stor dette året slik som
fjoråret. Jo og Peter Ranke merket mest av samtlige
med 5013 individer, det meste i Mossedistriktet. Dette
tallet er bare knapt halvparten av hva far og sønn
Ranke oppnådde i 2003, men likevel mer enn noen
annen ringmerker om vi betrakter fra og sønn som en
enhet. I år ble det Kjell Møklegård som stakk av med
andreplassen på 4229 fugler. Vi tror kona Gunvor skal
ha mye av takken for dette store antallet. Slik danner
disse to også et par i både ringmerkesammenheng
og ellers. Kjell og Gunvor merker mest omkring
Møklegård i Onsøy, men også en hel del fra hytta
i Tufsingdalen i Hedmark. Knut Trondsen ble i år
nummer tre med 3651 ringmerkete fugler, foran
Arnkjell Johansen med 1844 ringmerkinger. Knut
merker mest i Sarpsborgområdet, mens Arnkjell
merker mest omkring hjemstedet i Vestby. På de
neste plassene kom Freddy Johansen, nykomlingen
i ringmerkegruppa, med hele 1599 merkinger. Han
merker også mest i Vestby-området hvor han bor.
Videre Per Tangen med 1056 merkinger, alle fra
Askim, tett fulgt av Tor Strøm fra Halden, også han
nykomling i ØRG, med 1052 fugler. På de neste
plassene følger Birger Olsen med 363, Rune Aae med
327, Åge Sten Fredriksen med 269, Mikael Sundstrøm
med 267 og Ole Jørgen Hanssen med 201. Disse ble
med på vår lokale ”10 på topp-liste” for 2004.

Gjenfunn
Vi har fått flere interessante gjenfunn i året
som gikk. Det er, som nevnt, Peter Ranke som
har ansvar for gjenfunnene i gruppa. Av særlig
spennende gjenfunn fra 2004, kan nevnes
makrellterne gjenfunnet i Namibia og Gabon,
storskarv fra Storbritannia, Algerie, Sverige,
Tyskland, Tsjekkia og Frankrike, hettemåke
fra Irland, tornsanger fra Danmark, bokﬁnk fra
Storbritannia, gråtrost fra Frankrike, jernspurv
fra Belgia, sivspurv fra Frankrike, musvåk fra
Frankrike og hønsehauk fra Sverige.
Av fugl gjenfunnet hos oss, men ringmerket
utenfor våre landegrenser, bør nevnes en
knoppsvane fra Danmark klekket der i 1984!
(den hadde nærmest uleselig aluminiumsring,
og som vi skiftet ut med stålring), grønnsisik fra
Belgia, Storbritannia, svarttrost fra Storbritannia,
grønnﬁnk fra Danmark, dompap fra Finland og en
munk fra Nederland.
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RINGMERKINGSOVERSIKT 2004, per
1.2.2005
Tidligere r.m. (= ringmerkinger) gjelder fugler
som gruppa har ringmerket fra 1993-2003
Adulte = ﬂyvedyktige, voksne fugler
Pulli = ikke ﬂyvedyktige unger
Totalt = totalsummen merkete fugler 1993-2004
* = ny art for ringmerkegruppa

Tidligere har også ringmerkinger foretatt utenfor
fylkets grenser vært med i oversikten, men da ikke
alle ringmerkerne i år hadde regnet sammen sine
ekstra-Østfold-merkinger, er denne oversikten
utelatt i år. Om noen er særlig interessert i en
enkeltart, kan forfatteren kontaktes.

Arter

Tidl. r.m.
(93-03)

Pulli
2004

Adult
2004

Totalt
2004

Totalt
93-04

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

1

0

0

0

1

Havhest Fulmarus glacialis

5

0

0

0

5

Havsule Sula bassana

4

0

0

0

4

1056

279

0

279

1335

Gråhegre Ardea cinerea

1

69

0

69

70

Sangsvane Cygnus cygnus

1

0

0

0

1

234

0

19

19

253

Kanadagås Branta canadensis

2

0

0

0

2

Gravand Tadorna tadorna

3

0

0

0

3

Krikkand Anas crecca

1

0

0

0

1

Kvinand Bucephala clangula

6

0

0

0

6

Laksand Mergus merganser

1

0

3

3

9

Stokkand Anas platyrhynchos

70

0

2

2

72

Ærfugl Somateria mollissima

71

0

0

0

71

Sivhauk Circus aeruginosus

7

5

0

5

12

Hønsehauk Accipiter gentilis

69

3

4

7

76

Spurvehauk Accipiter nisus

65

0

9

9

74

1

0

0

0

1

Musvåk Buteo buteo

57

4

2

6

63

Fiskeørn Pandion haliaëtus

37

14

0

14

51

Lerkefalk Falco subbuteo

17

5

0

5

22

Tårnfalk Falco tinnunculus

8

1

0

1

9

Dvergfalk Falco columbarius

9

0

0

0

9

175

0

0

0

175

Storskarv Phalacrocorax carbo

Knoppsvane Cygnus olor

Vepsevåk Pernis apivorus

Storfugl Tetrao urogallus
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Arter

Tidl. r.m.
( 93-03)

Pulli
2004

Adult
2004

Totalt
2004

Totalt
93-04

Orrfugl Lyrurus tetrix

12

0

0

0

12

Rapphøne Perdix perdix

10

0

0

0

10

Fasan Phasanius colchicus

3

0

0

0

3

Vannrikse Rallus aquatica
Myrrikse Porzana porzana

1

0

0

0

1

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

Tjeld Haematopus ostralegus

33

0

0

0

33

Dverglo Charadrius dubius

12

0

0

0

12

Sandlo Charadrius hiaticula

13

0

0

0

13

Boltit Charadrius morinellus

2

0

0

0

2

19

4

0

4

23

Myrsnipe Calidiris alpina

3

0

0

0

3

Brushane Philomachus pugnax

1

0

0

0

1

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago

52

0

0

0

52

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus

1

0

0

0

1

Åkerrikse Crex crex

Vipe Vanellus vanellus

Rugde Scolopax rusticola

24

0

0

0

24

Storspove Numenius arcuatus

4

0

1

1

5

Rødstilk Tringa totanus

3

0

0

0

3

Gluttsnipe Tringa nebulosa

4

0

0

0

4

Grønnstilk Tringa glareola

1

0

0

0

1

Strandsnipe Actitis hypoleucos

32

0

3

3

35

Steinvender Arenaria interpres

5

0

0

0

5

Tyvjo Stercorarius parasiticus

6

0

0

0

6

Hettemåke Larus ridibundus

966

3

0

3

969

Fiskemåke Larus canus

1587

25

8

33

1620

Sildemåke Larus fuscus

84

24

0

24

108

Gråmåke Larus argentatus

302

42

10

52

354

Svartbak Larus marinus

226

3

0

3

229

Krykkje Rissa tridactyla

47

0

0

0

47

1433

33

0

33

1466

11

0

0

0

11

3

0

0

0

3

0

1

1

1

Makrellterne Sterna hirundo
Rødnebbterne Sterna paradisea
Dvergterne Sterna albifrons
* Lunde Fratercula arctica
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Arter

Tidl. r.m.
( 93-03)

Lomvi Uria aalge

Pulli
2004

Adult
2004

Totalt
2004

Totalt
93-04

12

4

0

4

8

Teist Cepphus grylle

4

0

0

0

4

Alkekonge Alle alle

9

0

0

0

9

Skogdue Columba oenas

4

0

0

0

4

Ringdue Columba palumbus

36

2

5

7

43

Bydue Columba livia

89

0

2

2

91

Tyrkerdue Streptopelia decaocto

4

0

0

0

4

Gjøk Cuculus canorus

3

0

0

0

3

Haukugle Surnia ulula

7

1

0

1

8

17

0

4

4

21

Kattugle Strix aluco

761

66

21

87

848

Hornugle Asio otus

11

0

0

0

11

Perleugle Aegolius funereus

51

4

2

6

57

Nattravn Caprimulgus europaeus

67

0

2

2

69

303

15

9

24

327

Vendehals Jynx torquilla

45

14

4

18

63

Grønnspett Picus virdis

11

0

1

1

12

Gråspett Picus canus

1

0

0

0

1

Svartspett Dryocopus martius

8

0

0

0

8

Flaggspett Dendrocopus major

160

16

50

66

226

Dvergspett Dendrocopus minor

31

0

3

3

34

Tretåspett Picoides tridactylus

5

0

1

1

6

Dverglerke Calandrella brachydactyla

1

0

0

0

1

Trelerke Lullula arborea

1

0

0

0

1

Sanglerke Alauda arvensis

6

0

0

0

6

Fjell-lerke Eremophila alpestris

1

0

0

0

1

Sandsvale Riparia riparia

61

0

24

24

85

Låvesvale Hirundo rustica

3074
1

51
0

916
0

967
0

4041
1

125

0

1

1

126

Trepiplerke Anthus trivialis

1388

0

101

101

1489

Heipiplerke Anthus pratensis

426

13

31

44

470

Lappiplerke Anthus cervinus

1

0

0

0

1

Spurveugle Glaucidium passerinum

Tårnseiler Apus apus

Låvesvale x taksvale
Taksvale Delichon urbica
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Arter

Tidl. r.m.
( 93-03)

Gulerle Motacilla ﬂava ssp. ﬂava

Pulli
2004

Adult
2004

Totalt
2004

Totalt
93-04

210

0

232

232

442

1

0

4

4

5

214

5

0

5

219

384

25
0
0

53
1
4

78
1
4

462
1
4

Sidensvans Bombycilla garrulus

154

0

9

9

163

Fossekall Cinclus cinclus

130

0

5

5

135

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

615

10

49

59

674

Jernspurv Prunella modularis

4420

4

1215

1219

5639

Rødstrupe Erithacus rubecula

4065

5

546

551

4616

Nattergal Luscinia luscinia

13

0

0

0

13

Blåstrupe Luscinia svecica

443

32

10

42

485

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus

622

37

72

109

731

Buskskvett Saxicola rubetra

323

0

30

30

353

Steinskvett Oenanthe oenanthe

40

14

0

14

54

Ringtrost Turdus torquatus

20

0

0

0

20

1487

37

136

173

1660

Gulerle Motacilla ﬂava ssp. thunbergi
Vintererle Motacilla cinerea
Linerle Motacilla alba
* Svartryggerle Motacilla alba ssp. yarrellii
* Linerle x Svartryggerle

Svarttrost Turdus merula
Gråtrost Turdus pilaris

577

76

45

121

698

Måltrost Turdus philomelos

621

32

44

76

697

Duetrost Turdus viscivorus

13

0

0

0

13

869

35

79

114

983

18

0

0

0

18

Gresshoppesanger Locustella naevia

4

0

1

1

5

Elvesanger Locustella ﬂuviatilis

2

0

0

0

2

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus

1

0

0

0

1

201

0

22

22

223

3

0

0

0

3

221

0

40

40

261

2851

0

439

439

3290

55

0

5

5

60

1

0

0

0

1

402

5

41

46

448

Rødvingetrost Turdus iliacus
Skjeggmeis Panurus biarmicus

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Busksanger Acrocephalus dumetorum
Myrsanger Acrocephalus palustris
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Gulsanger Hippolais icterina
Hauksanger Sylvia nisoria
Møller Sylvia curruca

72

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004

NATUR I ØSTFOLD 24(1-2) 2005

Arter

Tidl. r.m.
( 93-03)

Tornsanger Sylvia communis

Pulli
2004

Adult
2004

Totalt
2004

Totalt
93-04

512

0

107

107

619

Hagesanger Sylvia borin

1372

0

383

383

1755

Munk Sylvia atricapilla

1933

4

236

240

2173

28

6

2

8

36

659

0

102

102

761

11335

38

775

813 12148

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

1

0
0

0
1

0
1

1
1

1365

0

657

657

2022

198

4

9

13

211

3914

536

71

607

4521

Stjertmeis Aegithalos caudatus

281

0

30

30

311

Løvmeis Parus palustris

294

3

12

15

309

Granmeis Parus montanus

965

0

107

107

1072

8

0

0

0

8

115

0

14

14

129

135

1481

Bøksanger Sylvia sibilatrix
Gransanger Phylloscopus collybita
Løvsanger Phylloscopus trochilus
Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Lappsanger Phylloscopus borealis
* Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Fuglekonge Regulus regulus
Gråﬂuesnapper Muscicapa striata
Svarthvit ﬂuesnapper Ficedula hypoleuca

Lappmeis Parus cinctus
Toppmeis Parus cristatus

1346

42

93

Blåmeis Parus caeruleus

Svartmeis Parus ater

12810

641

798

1439 14249

Kjøttmeis Parus major

19325

1290

1223

2513 21838

Spettmeis Sitta europaea

836

18

85

103

939

Trekryper Certhia familiaris

407

9

46

55

462

Tornskate Lanius collurio

166

6

68

74

240

Varsler Lanius excubitor

15

0

2

2

17

Nøtteskrike Garrulus glandarius

79

0

19

19

98

Lavskrike Perisoreus infaustus

16

0

1

1

17

257

15

40

55

312

7

0

1

1

8

Kaie Corvus monedula

58

12

1

13

71

Kråke Corvus corone

38

0

64

64

102

Ravn Corvus corax

10

0

0

0

10

676

148

3

151

827

Skjære Pica pica
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes

Stær Sturnus vulgaris
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Arter

Tidl. r.m.
( 93-03)

Pulli
2004

Adult
2004

Totalt
2004

Totalt
93-04

Gråspurv Passer domesticus

229

0

33

33

262

Pilﬁnk Passer montanus

857

26

93

119

976

Bokﬁnk Fringilla coelebs

2527

7

385

392

2919

Bjørkeﬁnk Fringilla montifringilla

2886

0

207

207

3093

16999

10

2026

Grønnﬁnk Carduelis chloris
Stillits Carduelis carduelis

2036 19035

80

0

8

Grønnsisik Carduelis spinus

9117

0

3601

Tornirisk Carduelis cannabina

100

0

0

0

100

Bergirisk Carduelis ﬂavirostris

13

0

7

7

20

7398

0

85

85

7483

300

0

139

139

439

33

0

1

1

34

Konglebit Pinicola enucleator

1

0

0

0

1

Grankorsnebb Loxia curvirostra

8

0

0

0

8

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus

4

0

0

0

4

Båndkorsnebb Loxia leucoptera

1

0

0

0

1

Rosenﬁnk Carpodacus erythrinus

70

0

2

2

72

1948

0

523

523

2471

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes

57

0

8

8

65

Lappspurv Calcarius lapponicus

26

0

0

0

26

3193

4

303

307

3500

Hortulan Emberiza hortulana

4

0

1

1

5

Dvergspurv Emberiza pusilla

11

0

0

0

11

3833

1

273

274

4107

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

Dompap Pyrrhula pyrrhula

Gulspurv Emberiza citrinella

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Totalt (180 arter, 111 arter i 2004):

141230

8

3841 16962 20803 162033

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.
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Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2004
Styret har bestått av:
Leder: Øivind Lågbu
Kasserer: Rune Aae
Sekretær: Nicholas Clarke
Styremedlem: Jo Ranke
Styremedlem: Inger Marie Eriksen
Styremedlem: Åge Sten Fredriksen
Varamedlem: Peter Sjolte Ranke
Varamedlem: Jan-Rune Asbjørnsen
Revisor: Tor Sørlie
Valgkomité: Kai Hermansen og Arve Dyresen
Foreningens representanter til NOFs landsstyre har vært Rune Aae og Nicholas Clarke.
Vi har omtrent 200 medlemmer og 28 abonnenter.
Styremøter:
Styret har hatt 5 møter og har behandlet 21 saker. Blant annet ble det klaget på tillatelse gitt til
Rygge ﬂystasjon for utslipp til Kurefjorden. Rune Aae skrev et innspill til Sarpsborg kommune om
arbeidet på en kystsoneplan og kyststi. Øivind Lågbu sendte et innspill om en båtrace i Oslofjorden,
og skrev en høringsuttalelse om et regionalt miljøprogram for jordbruk i Østfold. Nicholas Clarke
skrev en høringsuttalelse om forslag til naturreservat på Svartvannet og utvidelse av naturreservatet
på Brattås.
Prosjekter:
•
•
•

Vinterovervåking av sjøfugl ledes av Jo Ranke. I fjor var det 8. februar og i år 13. februar.
Koordinator for hekkefugletakseringen har vært Nicholas Clarke. Det er fremdeles bare tre
som deltar i dette prosjekt; det er bra om vi kan få med ﬂere.
Fossekallprosjektet, der Jo Ranke har vært leder, er avsluttet.

Tidsskrifter
Natur i Østfold: Redaktør har vært Ola M. Wergeland Krog. To dobbeltnummer er utgitt i 2004 (for
2002 og 2003). Et nummer for 2004 er på gang. De siste numrene har kommet i fullfarge, og det er
planlagt å trykke neste nummer også i fullfarge.
Østfold-Natur: Redaktør har vært Geir Hardeng. Ingen nr. er utgitt i 2004.
På konto 11.586,Nr. planlagt i 2005: -LRSK-obs. 1972-2002, -Akerøya Orn Stasjon, rapport 2000-2002
Naturfondet i Østfold:
Renter for 2003 var 27.347, hvorav 24.500 i 2004 fordelt til:
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-Østfold Bot. Forening: 5.000
-Ringmerking Rokkevann, Halden: 1.500
-Øra-området, brakke for ØOF: 10.000
-Akerøya Orn. Stasjon: 8.000
Naturfondet er pr. 1.1.05: 421.459- kr.
Ekskursjoner: Vi har holdt de følgende ekskursjoner:
• Hæra 3. april
• Fuglesangturer, Alby 17. april og Solli 24. april
• Akerøya 8. mai
• Fugletur for blinde og svaksynte på Tomb 15. mai
• Fellestur med ØBF og ØEF til Eldøya 5. juni
• Nattsangertur 12. juni
• Kurefjorden 4. september
• Havørnskåding ved Øra 29. januar 2005
Alle disse turer ble gjennomført som planlagt. En sjøfugletur i Hvalerskjærgården 18. september ble
innstilt på grunn av storm.
Vi ﬁkk 10.000 i støtte fra Fylkesmannen til turene.
Moss og Omegn lokallag har hatt sju medlemsmøte i Naturhuset på Alby, Moss. Det var uglelytting på
Søndre Jeløy 12. mars og kassesjekking i mai. Det ble også en overnattingstur til Udden nære Mellerud
i Dalsland 30.04.-01.05. Lennart Fløseth og Jo Ranke driver et lokalt prosjekt om hulrugere.
Fredrikstad
Fredrikstad lokallag har kommet i gang igjen etter å ha ligget nede i over 10 år. Konstituerende møte
ble holdt på Øra 21.02.04 og et styre på ﬁre personer ble valgt. En uke tidligere, 14.02.04 ankom to
arbeidsbrakker som ØOF hadde gått til innkjøp av for bruk til klubbhus (møtelokale).
Stort sett hele våren, sommer og høst har gått med til dugnadsarbeid for å gjøre i stand brakkene
til en enhet som til slutt har blitt et ﬂott klubbhus på en ﬁn tomt som kan bli et samlingspunkt for
fugleinteresserte i mange år fremover.
Øradagen ble avviklet søndag 26.09.04 og ble svært så vellykket med over 200 besøkende i fugletårnet
og ved klubbhuset. FFF (Fredrikstad Fugleforening) gjorde et bra overskudd på salg av vaﬂer, boller,
saft og kaffe. Øradagen ble så vellykket at vi kommer tilbake med tilsvarende opplegg også neste år.
Da pengene til strøm og inventar tok slutt ut på høsten kom vi dessverre ikke i gang med klubbkvelder
som vi mest optimistiske hadde håpet på.
Det ble Julemøte i Donkejongården, Fredrikstad den 7. desember.
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LRSK har vært ledet av Per-Arne Johansen.
Akerøya Ornitologiske Stasjon
AOS har vært ledet av Christer Jakobsen. Stasjonen ﬁkk ny motor til båten. 1297 fugler ble merket,
hvor tretåspett var ny merkeart (2. funn for øya). Det har vært et ﬂåttinnsamlingsprosjekt som det har
blitt noe inntekter av. Einerryddingsprosjektet fortsetter, og forhåpentligvis blir det ferdig i 2005. En
ny art for øya ble oppdaget 08.12. - vannpiplerke.
Bemanningen er fortsatt for lav og rekrutteringen går dårlig, så det er ønskelig at ﬂere kommer og
besøker øya, og bidrar til stasjonsarbeidet.
Østfold ringmerkingsgruppe har vært ledet av Jan Ingar I. Båtvik. Årsmøtet i fjor var 25. februar.
Fuglevakta har som tidligere vært ledet av Jo Ranke. Han har fått omtrent et par henvendelser i uka
pr telefon. Disse kan gjelde arter, eller en skadet fugl, eller en fugl med ring.
Landsmøte 2005
Vi skal være vert for NOFs landsmøte i 2005. Møtet er fra 5.-8. mai og skal holdes i Fredrikstad.
Forberedelsene er i gang.
Andre aktiviteter
•

Det ble et arrangement på palmesøndag på Skihytta i Fredrikstad, der Øivind Lågbu deltok.

•
•

Birger Andersen orienterte om foreningen ved Kvernhuset ungdomsskole.
Knut Andre Trondsen viste ringmerking av fugler på Sandbakken barneskole. NRK Østfold
var tilstede.
Rune Aae snakket med Lions Club i Råde i oktober.
En informasjonsbrosjyre om foreningen er laget og ble entusiastisk mottatt av styret.
Foreningen har en ny postadresse: Pb. 495, 1502 Moss.

•
•
•

Nicholas Clarke
sekretær
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Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003
Mærrapanna, Onsøy i Fredrikstad 6. april
Allerede tidlig i april hadde ØBF sin første ekskursjon denne sesongen. Turen gikk til Mærrapanna i Onsøy i
Fredrikstad der vi skulle fjerne kratt som var i ferd med å kvele den sårbare og interessante tørrbakkeﬂoraen
her ute. Store deler av Mærrapanna er friområde. Det er Østfold fylke som har forvaltningsansvaret.
Skjøtselsoppgaver er til dels delegert til Park- og miljøetaten i Fredrikstad kommune. Vi måtte innhente
nødvendige tillatelser fra myndighetene før vi kunne iverksette tiltakene.
7 deltagere med motorsag, håndsager og grensakser satte, i vakkert vårvær, kursen mot målet som
var tørrbakkene og lundene midt på halvøya nær sørspissen av Mærrapanna. Her vokser en rekke
kalkelskende planter som krattalant Ìnula salicina, blåfjær Polygala vulgáris, vill-lin Linum cathárticum,
bittersøte Gentianélla amarélla, marinøkkel Botrýchium lunária og bakkemynte Acinos arvénsis. Nede
i krattskogen vokser rikelig med blåveis Hepatica nobilis og krattﬁol Viola mirábilis.
De siste årene har gjengroingen kommet så langt at disse artsrike tørrbakkene er i ferd med å bli
ødelagt. Hovedproblemet er einer Juniperus communis som legger seg utover som vifter og kveler
all vegetasjon. I tillegg har det kommet svært mye osp Populus tremula. Ryddemannskapet gikk på
med krum hals og etter 4-5 timer var det klare forbedringer i det avgrensede området der vi arbeidet.
Behovet for krattrydding her ute er forsatt stort, og det er sannsynlig at ØBF vil arrangere ryddedugnad
på Mærrapanna ﬂere ganger.
For mange var den største opplevelsen å se på hoggormene som ”ormegutten” Kjeld Henrik Ophus
plukket opp ﬂere steder. De lå og solte seg ﬂere steder i dette populære friområdet. Måtte de bare få
være i fred. Leder var Svein Åstrøm.
Svein Åstrøm
Akerøya, Hvaler 3. mai
Med fjorårets friske minne fra et vellykket arrangement, forsøkte vi oss i år igjen med en fellestur
sammen med ornitologene og entomologene ut til Akerøya. Her drives fuglefangst og ringmerking av
fugl årlig siden 1960, her er mange spennende insekter, selv om det er i tidligste laget for de ﬂeste med
seks bein, og her er mange spennende botaniske funn kjent helt fra naturforskeren Robert Collett og
distriktslege Hans Christian Printzs dager midt på 1800-tallet. Mange personer i Østfold har interesse
for ﬂere av gruppene, og slik sett er velvalgte lokaliteter som Akerøya ofte godt besøkt.
Slik også denne gangen da 19 håpefulle deltagere stilte opp i dårlig vær med kuling og regn. Folk
hadde til og med kommet helt fra Trøndelag og ville delta på denne turen. Vi hadde leid båt, men
båtføreren var i tvil om han kunne få lagt til der ute. Noen utvalgte av oss ble med ut for å sjekke
forholdene. Snart ble det klart at det var umulig for en så vidt stor båt å legge til brygga på Akerøya i
uværet. Turen dit ble derfor omgjort til en tur til Arekilen på Kirkøy. Vi gikk trøstig i regnet gjennom
fattig furuskog nær denne berømte brakkvannskilen med stivt havfruegras Najas marina, smalt dunkjevle
Typha angustifolia, dronningstarr Carex pseudocyperus, kranstusenblad Myriophyllum verticillatum,
akstusenblad M. spicatum, vasstelg Dryopteris cristata og ﬂere kransalger Chara spp. for å nevne noen.
Ingen av disse ﬁkk vi sett i regnværet da vi ikke hadde utstyr for å ferdes ute i denne bunnløse sumpen.
Ei heller ﬁkk vi høre eller se fuglene skjeand Anas clypeata, sothøne Fulica atra eller skjeggmeis
Panurus biarmicus som alle har tilhold her, mer eller mindre årlig hekkende. Men vi spiste matpakken
vår, ﬁkk demonstrert de få fuglelyder som fantes her denne uværsdagen, ﬁkk pratet mye om hva som
fantes i området, og så opplevde vi mye mygg. Ledere var J. Ingar I. Båtvik og Rune Aae.
J. Ingar I. Båtvik
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Eløya, Rygge 24. mai
Vi forsøkte oss med ny fellestur sammen med ornitologene og entomologene til Eløya for å se på
fugleliv, insektliv og planteliv. Eløya er en av de ﬁneste naturområdene i Østfold. Øya er delvis fredet
som naturreservat, med ferdselsforbud i hekketiden, mens resten er beskyttet som landskapsvernområde
med ferdsel etter gitte retningslinjer. Øya har mange nisjer, både tørrberg og fuktige enger, krattskog,
myr og vannvegetasjon ved siden av en betydelig tangfjære med spennende liv fra insekter, hekkende
fugl og tangvollvegetasjon. Eløya beites årlig, og her er kjent nær 400 arter karplanter.
19 deltagere møtte opp denne solskinnsdagen. Eløya skuffet ikke i år heller. Vi betraktet
tørrbakkeﬂoraen med bugnende kubjeller Pulsatilla pratensis sammen med sirlige hjertegras Briza
media og rødnende enger av strandnellik Armeria maritima og engtjæreblom Lychnis viscaria. I fjæra
ﬁkk vi vist fram østersurt Mertensia maritima, men vi klarte ikke påvise gul hornvalmue Glaucium
ﬂavum i år heller. Den ble oppdaget her av Axel Blytt i 1874, men har vist sporadisk opptreden i alle
fall til godt innpå 1990-tallet. Men vi ﬁkk demonstrert hartmansstarr Carex hartmanii, ﬁngerlerkespore
Corydalis pumila, blankstorkenebb Geranium lucidum, lundkarse Cardamine impatiens, strandkarse
Lepidium latifolium, hestekjørvel Oenanthe aquatica og fortalt noen røverhistorier om bulmeurt
Hyoscyamus niger som det fortsatt ﬁnnes rikelig av her ute. Det ﬁnnes også årvisse forekomster av
asparges Asparagus ofﬁcinalis som ble dyrket her siden 1920 og fram til ca 1950 og som var trolig
av de første i Oslofjorden med en slik moderne vekst. Vi tror at mange av de forekomster av asparges
vi i dag ﬁnner nær sjøen i Østfold, og kanskje lenger inn i Oslofjorden også, kan ha sin opprinnelse i
denne dyrkingen på Eløya.
For fugleinteresserte ﬁkk vi demonstrert syngende nattergal Luscinia luscinia og rosenﬁnk
Carpodacus erythrinus, ringmerket møller Sylvia curruca og løvsanger Phylloscopus trochilus, samt
sett tårnfalk Falco tinnunculus og en rekke vadere på nært hold, for eksempel en tjeld Haematopus
ostralegus som hadde lagt to egg midt i et gammelt bål. Av de mest spennende insekter vi så, bør nevnes
en ﬂott furusvermer Sphinx pianstri som mange ﬁkk gode bilder av der den satt stille, godt kamuﬂert
på en furustamme. Ledere var Jan Ingar I. Båtvik og Rune Aae.
J. Ingar I. Båtvik
Florakurs på Tomb i Råde 30. mai -1. juni
I år forsøkte vi oss med noe nytt, nemlig et helgearrangement hvor vi ønsket å fortelle mer om vårt
ﬂorakartleggingsprosjekt, gå gjennom enkelte vanskelige slekter, vise bruk av forskjellig utstyr for
mindre bevandrete botanikere samt forsøke å samkjøre og standardisere en del av kartleggingsarbeidet
av karplanter for folk som legger ned mye arbeid med plantene i fylket. Tomb jordbruksskole er et
velegnet sted for et slikt arrangement med billig overnatting, ﬂere måltider for en billig penge og tilgang
til skolens undervisningsrom med lån av lysluper, mikroskop, litteratur, etc. I tillegg ligger stedet midt
i smørøyet for ekskursjoner til kysten med skjellsandbanker, myrområder, løv- og barskoger samt både
tørre og fuktige enger. Universitetet i Oslo har jo hatt sine feltkurs i feltbiologi på Tomb fra 1972 til
innpå 2000-tallet.
Kurset ble innledet med et foredrag om naturgrunnlaget i Østfold. Siden ble et par vanskelige slekter
gjennomgått: vier Salix og ﬁoler Viola. Pressing av planter ble demonstrert både inne og i felt. Bruk av
GPS (satellittbasert geograﬁsk måleverktøy) ble demonstrert, og det ble understreket betydningen av
verktøyet som kan gi en nøyaktighet om geograﬁsk posisjon med ti meters nøyaktighet. Mesteparten
av kurset ble brukt i felt til å bestemme planter og skrive krysslister. Tid ble også brukt til å diskutere
hvordan man skal kartlegge ﬂoraen i Østfold på ﬂere nivåer med 5x5 km-ruter, krysslister for et utvalg
av 1x1 km-ruter og nøyaktig stedfesting av interessante funn. Florakurset ble oppfattet så vidt vellykket
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at vi nok prøver å gjenta dette et senere år. 10 personer deltok på kurset, inklusive lederne, som var
Bjørn Petter Løfall og Rune Aae.
Bjørn Petter Løfall
Sandstangen, Trøgstad 5. juni
Sandstangen er en 400 m lang morenerygg som stikker ut i innsjøen Øyerns sørlige ende.
Området med tilgrensende strender er lagt ut som friareal. Kveldsturen gikk til den østlige delen hvor
bratte skogkledde leirraviner ender ned mot en smal strandlinje. Skogen her er gammel blandingsskog
med innslag av edelløvtrær. Ett av målene med turen var å vise voksestedet for bleikﬁol Viola persicifolia.
Den ble registrert første gang her i 1880 årene av presten og botanikeren Christian Sommerfelt. Men
dårlig stedsangivelse har gjort at den først i 2001 ble gjenfunnet. Arten vokser inntil 3-4 m fra sjøkanten
i sprekker og revner på harde bergknauser med sparsomt jordsmonn. Den kan i ﬂomperioder stå helt
under vann. I motsatt fall er den svært utsatt for tørke. Under turen ble ﬂere planter i blomst funnet og
behørig studert. Videre må nevnes funn av lodneperikum Hypericum hirsutum, en art som er sjelden
i Indre Østfold. Det store innslag av løvskog gir grobunn for mengder av blåveis Hepatica nobilis,
samt lerkespore Corydalis intermedia og trollbær Actaea spicata. På ﬂommark så vi gråselje Salix
cinerea og mandelpil Salix triandra. To krysslister fra turen telte i alt 140 arter. 10 deltagere var med
i ﬁn kveldsol inklusive lederen Nils Orderud.
Nils Orderud
Villblomstens dag 15. juni
I år som i fjor var ØBF med på det nordiske arrangementet kalt Villblomstens dag. I Østfold ble det
arrangert turer til Dal i Herland i Eidsberg med lederne Nils Orderud og Solveig Vatne Gustavsen,
Gamlebyen i Fredrikstad med leder Hermod Karlsen, Hankø i Onsøy i Fredrikstad med leder Svein
Åstrøm, Ulfenglia og Begby i Fredrikstad med leder Bård Haugsrud, Guttormsvauen på Hvaler
med leder Gunnar Engan, Nes på Nordre Jeløy i Moss med lederne Monica Kristiansen og Gunnar
Bjar, Søndre Jeløy landskapsvern-område ved Alby i Moss med leder Camilla Lindberg, Kilebu i
Rakkestad med leder Nils Skaarer, Gudimkroken i Rakkestad med leder Nils Skaarer, to turer langs
strender i Larkollen i Rygge med lederne J. Ingar I. Båtvik og Bjørn Petter Løfall og Saltholmen i
Råde med leder Øivind Lågbu. I alt 12 turer i Østfold med totalt 239 deltagere. Koordinator for turene
i fylket var Rune Aae.
J. Ingar I. Båtvik
Holmegil, Aremark 18. juni
Området omkring Holmegil har tidligere framvist mange sjeldne arter som for eksempel stjernetistel
Carlina vulgaris, kantløk Allium senescens var. calcareum, huldrenøkkel Botrychium matricariifolium,
høstmarinøkkel Botrychium multiﬁdum, småmyrull Eriophorum gracile, nubbestarr Carex loliacea og
bakkesøte Gentianella campestris. Her ﬁnnes marine kalkavsetninger som gir grobunn for slike godbiter
sett med Østfoldbotanikerøyne, såfremt områdene skjøttes med beiting og slått uten kunstgjødsel.
Felles for alle disse artene er at de er med på vår regionale rødliste, altså arter vi i fylket har et særskilt
ansvar for å ivareta. Vi hadde således store forventninger til området som bare sporadisk er besøkt av
botanikere i ny tid. Området har, som mange steder i fylket, blitt utsatt for en veldig gjengroing. De få
engmarker som ennå ﬁnnes, er for det meste basert på kunstgjødsling og siloslått. Det ﬁnnes ett markert
unntak fra denne beskrivelsen i området, og det er den første gården man kommer til ved veikrysset fra
hovedveien og østover mot Sverige. Her er fortsatt gamle tradisjoner hevdholdt. Vi brukte derfor mye
tid til å beundre artsmangfoldet på denne kalkenga. Her ﬁnnes rikelig med brudespore Gymnadenia
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conopsea, blåkoll Prunella vulgaris, storblåfjær Polygala vulgaris, englodnegras Holcus lanatus,
som ikke er så vanlig i indre deler av fylket, rundbelg Anthyllis vulneraria og store eksemplarer av
marinøkkel Botrychium lunaria. De andre to slektningene, som ble samlet her for over 40 år siden,
fant vi ikke på tross av ganske nøye leting. Av de opprinnelige godbitene herfra, fant vi bare igjen
bakkesøte Gentianella campestris. Den ble første gang samlet herfra i 1889, men den står her fortsatt
i mange ﬁne eksemplarer. Grunneieren var med og synes det var ﬁnt at blomsterenga hans ﬁkk en slik
positiv oppmerksomhet. Flere slike grunneiere ønsker vi oss i fylket.
Vi fulgte senere grusveien østover mot svenskegrensa. Flere steder så vi nattﬁol Platanthera bifolia
sammen med kulturlandskapsartene solblom Arnica montana og griseblad Scorzonera humilis Sistnevnte
var på hell for de som ønsket seg gode fotograﬁer, men solblom sto i ﬁnt ﬂor. Vi var 17 deltagere på
turen i godt sommervær inklusive lederne Solveig Vatne Gustavsen og Monica Kristiansen.
J. Ingar I. Båtvik

Fig. 1. Ekskursjonsdeltagerne på turen til Holmegil 18. juni 2003, foto: J.I.I.Båtvik
Våler, Fjell 24. juli
Vi dro denne dagen til et lite besøkt område av botanikere. Vi er ikke så langt fra Vansjø, men botanikere
tenker oftest på vannvegetasjonen eller forurensningen med påfølgende gjengroing av innsjøen når
Vansjø omtales. Denne dagen ble avsatt langs en gammel gårdsvei med grusdekke. I krysset med
hovedveien fantes ﬁne forekomster av humle Humulus lupulus i krattskogen. I veikanten fantes mye
stankbeinurt Ononis arvenis som en nitroﬁl indikator i veigrøfta nær dyrket mark. Vi kom snart til en
bratt li med store vaser av lakrismjelt Astragalus glycyphyllos, alltid morsom å ﬁnne. Forekomster av
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blåveis viste basisk grunn i den lia. Her fant vi også turens høydepunkt, nemlig breiﬂangre Epipactis
helleborine i ﬁn blomstring. Vi fant kun tre i blomst, og vi tok derfor intet belegg. Museet må derfor
klare seg med et foto av forekomsten, men godt nok til å dokumentere funnet. Vi var åtte deltagere
på turen som ble avsluttet med jordbær og is hjemme hos en av lederne. Ledere var J. Ingar I. Båtvik
og Anne Rising.
J. Ingar I. Båtvik
Lysern, Spydeberg 21. august
Lysern er en liten innsjø i Indre Østfold på grensen til Akershus fylke. Sjøen ligger i et jordbrukslandskap
og er tydelig næringsrik. Kveldsturen var lagt til sydenden av sjøen der den har sitt utløp. Turen foregikk
både til fots og med kano. Området har en åpen kanal omgitt av ﬂat sumpmark med gissen skog på
begge sider. Spydebergs ﬂora er dårlig undersøkt, og det ble lagt vekt på å samle en del arter.
Av de mest interessant funnene var rikelig forekomster av dvergmaure Galium triﬁdum. Arten er ikke
vanlig og er bare registrert i 4 kommuner i Østfold. Den kan nok være oversett, men skiller seg klart fra
lignende arter ved å ha 3-tallig blomst. Av andre funn bør nevnes gullbrønsle Bidens cernua f. radiata,
klourt Lycopus europaeus, samt ﬂere arter av tjønnaks hvorav grastjønnaks Potamogeton gramineus
var den mest fotogene, gytjeblærerot Utricularia intermedia og stor blærerot Utricularia vulgaris samt
småpiggknopp Sparganium natans. I Vøyenbukta fant vi også mye stor andemat Spirodela polyrrhiza
sammen med andemat Lemna minor, begge vanlige arter i Indre Østfold. Denne bukta huser for øvrig
fylkets eneste nålevende forekomst av vasspest Elodea canadensis. Seks deltagere var med på denne
turen i gråvær og regn under ledelse av Solveig Vatne Gustavsen og Nils Orderud.
Nils Orderud
Store Erte, Halden 13. september
Hovedtemaet på denne turen var kryptogamer samt klokkesøte Gentiana pneumonanthe. Vi hadde med
ﬂere kanoer etter påmeldingsinteressen da vannet skulle inventeres fra vannsiden
Strandsonen i Bråsundet og til Tallumbukta og to holmer nord i Store Erte ble besøkt. Innsjøen
Store Erte er demt opp, og ifølge topograﬁsk kart kan det synes som om reguleringshøyden er 4 meter
(105-109 m o.h.).
Klokkesøte ble funnet store i mengder langs sjøen og på holmer like over reguleringssonen. I nærheten
av noen av klokkesøteforekomstene så vi også myrkråkefot Lycopodiella inundata og brunmyrak
Rhyncospora fusca. På mudderﬂatene fant vi evjebrodd Limosella aquatica, evjesoleie Ranunculus
reptans og nålesivaks Eleocharis acicularis. Like under vann registrerte vi minst en av brasmegrasartene,
men sannsynligvis ﬁnnes både stivt brasmegras Isoëtes lacustris og mykt brasmegras I. echinospora her.
Vi så også ﬁne forekomster av sylblad Subularia aquatica. På dypere vann vokste ﬂôtgras Sparganium
angustifolium med slektningen nøstepiggknopp Sparganium glomeratum i torvsøkk på land. Krypsivaks
Juncus bulbosus fant vi de ﬂeste steder i mange former både på land og i vann. Gytjeblærerot Utricularia
intermedia ble samlet i en liten innløpsbekk i Tallumbukta.
To steder ble den lille levermosearten torvlurv Fossombronia foveolata (bestemt av Rune Halvorsen
Økland) samlet på mudderﬂater/ﬁn sand i øvre del av reguleringssonen til Store Erte som den mest
interessante kryptogamen på turen. Den er ikke særlig vanlig, og sannsynligvis ikke samlet i Østfold
på mange tiår. Når det gjelder kartlegging av moser i Østfold står utfordringene i kø. Er det der noen
som tør å ta utfordringen? Vi var seks deltagere i lett overskyet oppholdsvær under ledelse av Bjørn
Petter Løfall.
Bjørn Petter Løfall

82

Til forfattere
Manuskript
Artikler bør skrives på norsk, og manuskript
bør helst leveres på diskett eller per e-post.
Redaksjonen bruker Word for Windows, men kan
motta de ﬂeste tekstbehandlerformater.
Skriv inn teksten i enkleste form, uten bearbeiding
som justering av marger, tabulatorsteg, gjentatte
ordmellomrom etc. Spesielle stiltyper (fet skrift,
kursiv, STORE BOKSTAVER) bør imidlertid
skrives inn direkte i manuskriptet, men kun på ord
inne i vanlig tekst, ikke på overskrifter ol.
Sammendrag
Det er ønskelig med et kort sammendrag av
artikkelen, slik at denne kan settes foran artikkelen.
Sammendraget bør være på maksimalt 150 ord.
Sett også opp forfatterens navn, adresse, telefonnr.
og e-postadresse. Dette gjør du bare om du
ønsker at disse opplysningene skal presenteres i
tidsskriftet.
Overskrifter
Del helst opp stoffet med småoverskrifter. Dette
gjør stoffet luftigere og lettere å lese.
Navneregler
Norsk navn bør benyttes først, der slike ﬁnnes. Det
vitenskapelige navnet settes etter det norske, men
det er nok at dette gjøres første gang arten nevnes.
Autor angis bare der det kan være tvil om arten.
Brukes faguttrykk i teksten som ikke er allment
kjent, bør disse forklares.
Figurer og tabeller
Send helst med en eller ﬂere illustrasjoner til
artikkelen, husk også å påføre opphavsmann.
Bilder/ ﬁgurer sendes inn som papirkopier, eller
på diskett/e-post. Til tabeller brukes tabellfunksjon
i tekstbehandler eller regneark. Tabeller må ikke
lages med ordskilletegn.
Innsendte ﬁgurer og illustrasjoner må være i JPG,
TIF eller BMP format. Disse må ligge som egne
ﬁler og ikke satt inn i Word-dokument. Tabeller
kan ligge som tabell i Word eller som Exceltabell.

Litteraturhenvisninger
Litteraturhenvisninger i teksten skal være
forfatters etternavn samt publiseringsår, f.eks.
(Wilse 1779). Om det er nødvendig med en
sidehenvisning skrives denne slik; (Wilse 1779:
123-128) Er det ﬂere enn to forfattere forkortes
dette til (Wilse m.ﬂ. 1779).
Litteraturlisten
Denne skal inneholde alle referanser som er omtalt i
teksten. Forfatters fornavn forkortes til forbokstav.
Kun boktitler og navn på tidsskrifter settes i
kursiv. Eksempler på litteraturreferanser:
Tidsskrift
Hardeng, G. 1983. Amfibier i Østfold - er
vernetiltak påkrevet? Natur i Østfold 2(3): 128131.
Bok
Lid, J. & Lid, D.T. 1994. Norsk ﬂora. 6. utgave
ved Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.
1014 s.
Redigert bok
Anker-Nilsen, T. 1994. Havsvale Hydrobates
pelagicus, s. 42-43 i: Gjershaug, J. O., Thingstad, P.
G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.). Norsk fugleatlas.
Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 551 s.
Viktig
La ikke formalitetene ovenfor avholde deg
fra å skrive. Natur i Østfold har en egen
redaksjonskomité som gjerne står til tjeneste
med råd og veiledning.
Redaksjonen
Ola M. Wergeland Krog (redaktør) tlf. 69178990,
97110439, omwk@online.no
Bjørn Petter Løfall tlf. 69225516 (arb.),
46664300 (pri), bjorn.lofall@rakkestad.kommune.no
Ingvar Spikkeland tlf. 69814238, ingvars@askim.
vgs.no
Morten Viker tlf. 69342132, viker@online.no
Rune Aae tlf. 41011885, rune@tomb.no

Natur
i Østfold
nr.nr.
1-2,
2423
årgang
(2005)
Natur
i Østfold
1-2,
årgang
(2004)
ISSN
0800-0352
ISSN
0800-0352

Innhold
3

Flat dammusling - ny art for Østfold
KJELL SANDAAS OG JØRN ENERUD

9

Karplanteﬂoraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på
materiale belagt ved museumssamlingene
BJØRN PETTER LØFALL & ODDVAR PEDERSEN

37

Hvor mange norske arter ﬁnnes egentlig, og hvor mange av disse tror vi
forekommer i Østfold?
JAN INGAR I. BÅTVIK

48

Forekomst av dvergsvane Cygnus columbianus bewickii i Østfold
MAGNE PETTERSEN

55

Biomanipulering ved utﬁsking av karpeﬁsk i Tunevannet

65

Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004

75

Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2004

78

Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003

83

Til forfattere

KETIL W. ANDERSEN, BJØRN ARILD HAUGLIN & JAN INGAR I. BÅTVIK

JAN INGAR I. BÅTVIK

