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Nye øyenstikkere observert i Østfold 2006
OVE BERGERSEN

Bergersen, O. 2006. Nye øyenstikkere observert i Østfold 2006. Natur i Østfold 25 (1-2):
3-6.
To øyenstikkerarter er observert for første gang i Østfold, stor blålibelle Orthetrum cancellatum og høstøyenstikker Aeshna mixta. Disse første funn er h.h.v. fra uløpet av Berbyelva i
Halden og fra Skipstadkilen på Asmaløy, Hvaler.
Ove Bergersen, Sollihagen 14, 1430 Ås. Tlf. 918 45 072.

Etter den gode og varme
sommeren 2006 som varte
langt ut i september er det
påvist to nye øyenstikker
arter for Østfold fylke.
Både stor blålibelle
Orthetrum cancellatum og
høstøyenstikker Aeshna
mixta er arter som trolig
har fløyet i områdene der
tidligere, men som ikke er
blitt registrert før i 2006.
Eller det kan være følgene
av global oppvarming som
gir bedre livgrunnlag for mer
varmekjære arter.
Beskrivelsen av artenes
kjennetegn og utbredelse er i
h.h.t Askew (1988) og Nilsen
(1998), og for mer utførlig
Fig.1. Stor blålibelle (Orthetrum cancellatum), kjønnsmoden hann
beskrivelse se disse.
fra utløpet av Berbyelva, Halden 17. juni 2006. Foto: Ove Bergersen,
Stor blålibelle Orthetrum Bioforsk.
cancellatum (L,1758)
Den første observasjonen av stor blålibelle Orthetrum cancellatum i Østfold. Det er første funn i nyere
tid etter den har vært fraværende i mange år (Dolmen 1998). Det har vært lett etter arten ﬂere ganger i
sjøer med marin opprinnelse da med høy pH og skjellsedimenter. 10 individer ble observert ved utløpet
av Berbyelva den 17. juni 2006 med GPS koordinater PL 42161 40615 WGS84, Berbyelva, Halden
kommune, Østfold. Dette er art nr. 41 i denne kommunen som gir kommunen status som den mest
artsrike øyenstikkerkommunen i landet og ikke minst Østfold. Kanskje de må lage nytt kommunevåpen?
Både nyklekket individer, kjønnsmodne hanner og parringshjul ble observert som viser tydelig at arten
lever der og formerer seg. Arten ble fotografert og beskrivelse av arten er som følger:
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Fig. 2. Stor blålibelle Orthetrum cancellatum, nyklekket individ fra utløpet av Berbyelva, Halden 17.
juni 2006. Foto: Ove Bergersen, Bioforsk.
Kjennetegn: Øyne og forkroppen brune. Unge
hanner og hunner lyse gulbrune med to smale sorte
linjer langs oversiden av leddene. Eldre hanner
har blåpudret bakkropp i sort spiss endestykke.
Vingene er klare og har korte sorte vingeﬂekker i
motsetning til den lignende arten liten blålibelle
O. coerulescens som er helt blåpudret over
hele kroppen og har brune lange vingeﬂekker.
Øyenstikkeren har 48-53mm lang bakkropp med
vingespenn på 76-83mm.
Forekomst i Norge: Arten er sjelden i Norge.
Arten er til nå påvist kun et par steder i nærheten
av Arendal, Vest Agder.

Totalutbredelse: Vid utbredelse fra Danmark
og sør Sverige kysten av Finland, sør England,
østover innover i Russland ellers i hele Europa.
Biotop: Foretrekker solfylte åpne rene kalkrike sjøer
med marine sedimenter, gjerne vegetasjonsfattig
vegetasjon, ofte nær kysten i brakkvann.
Biologi: Flyr i fra slutten av mai til juli. Størst
sjanse å påtreffe arten i slutten av juni. Larven
utvikler seg i løpet av 2 år og overvintrer delvis
nedgravet.
Trusler: Denne øyenstikkerarten er rødlistevurdert
til kritisk truet, CR, i Norge (Aagaard m.ﬂ. 2006),
men ikke truet i Europa.
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Nye øyenstikkere observert i Østfold 2006

Fig. 3. Høstøyenstikker Aeshna mixta, bildet viser en hann fra Skipstadkilen, Hvaler 15. september
2006. Legg merke til de skadete vingene på individet. De ﬂyr så lenge de kan og orker. Foto: Morten
Günther, Bioforsk.
Kjennetegn: Øyenstikkeren er den minste av
Aeshnidene. Bakkroppen er sort med blå og
gule streker hos hannen. Hunnen er mørk med
gulgrønne eller lys blågrønne tegninger i samme
mønster. Begge kjønn har forkroppsider med
sorte tverrstriper. Et viktig kjennetegn hos begge
kjønn er et hvitgult T-formet merke på oversiden
av andre bakkroppsledd. Øyenstikkeren er mindre
og har 61-66 mm lang bakkropp, med vingefang
på 82-85 mm.
Forekomst i Norge: En sørlig art, kjent fra ett
område langs kysten av Sør-Norge: Risør AustAgder 2005 (Kjell Magne Olsen pers. medd.).
Totalutbredelse: Sør i England, sør i Skandinavia
og en sentral utbredelse i hele Europa.
Biotop: Finnes i solfylte vegetasjonsrike og

Høstøyenstikker Aeshna mixta (Latreille
1805)
Etter ﬂere turer til Berbyelva på sensommeren
for å evt. finne en annen art som burde fly
i samme området, nemlig høstøyenstikker
Aeshna mixta ble det ikke gjort noen funn. Kun
de vanlige høstlibelleartene Sympetrum ble
observert. Flere individer av arten ble imidlertid
observert av Morten Günther 15. september
2006 i Skipstadkilen, Asmaløy, Hvaler, Østfold.
Koordinater: PL 1154 4730 WGS84.
Denne arten vil nok bli observert ﬂere steder
etter som vi får varmere klima med milde vintre
og varme somre. Arten har kort larveutvikling og
er avhengig av varme somre før den kan klekke på
sensommeren. Arten ble fotografert og beskrivelse
av arten er som følger:
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årlig syklus.
Trusler: Denne
øyenstikkeren er
sannsynligvis i ferd med
å etablere seg i Norge og
oppfyller derfor ikke krav
til å bli rødlistet i Norge
(se Kålås m.fl. 2006).
Den er heller ikke truet i
Europa.
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fra Skipstadkilen, Hvaler 15. september 2006. Foto: Morten
Solem, J. 2006. Døgnfluer, øyenstikkere,
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steinfluer og vårfluer.
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Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptakrør. Brakkvann nær kysten.
tera, s. 211-216 i: Kålås, J.A., Viken, Å. og
Bakken, T. (red.). Norsk Rødliste 2006 – 2006
Biologi: Flyr på sensommeren i august til
Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway.
september. Larven utvikler seg i løpet av 3-4 mnd
416s.
og avhenger av gode varme sommer måneder. 1
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En meitemarkgåte II
OLA M. WERGELAND KROG & KARI-ANNE GJETRANG

Wergeland Krog, O.M. & Gjetrang, K-A. 2007. En meitemarkgåte II. Natur i Østfold: 25
(1-2): 7-8.
I Natur i Østfold nr 1-2/2001 skriver Ola M.Wergeland Krog at en meitemarkart på høsten
korker igjen sine underjordiske ganger med barnåler fra furu. I ettertid har to personer tatt
kontakt og beskrevet likelydende observasjoner. Gåten er ikke først og fremst hvorfor meitemarken propper alle sine ganger med en tett bunt med barnåler, men hvordan den gjør det.
Gåten er ikke noe nærmere løsning nå enn den var tidligere, bare bekreftet.
Ola M. Wergeland Krog, 1892 Degernes, e-post: ola@naturkart.no
Kari-Anne Gjetrang, Eikstubben 1B, 1900 Fetsund

”I forbindelse med gravearbeider på ei hustomt
i et gammelt kulturlandskap på plassen Munkebråten i Rakkestad kommune ble gresstorva
skrapt bort på et område på ca. 15 kvm. Denne
nakne ﬂaten med moldholdig siltjord ble liggende
slik hele høsten, og det eneste som ble liggende
oppå jorda var en mengde brune barnåler fra tre
furutrær som sto inntil. Plassen er vindeksponert
så alt løvet fra de nærliggende løvtrærne blåste
bort. Utpå seinhøsten ﬁkk jeg se at det sto bunter
med brune furubarnåler tett i tett med ca. 20 cm
mellomrom. Ved nærmere undersøkelse viste det
seg at de var tett sammenbuntet, og sto ned i hull
i jorden som små sopelimer. De var dratt ca. 10
mm ned i hullene, som hadde en diameter på 10-13
mm. Hullene var gravet av meitemark, og selv om
ingen av markene ble observert og artsbestemt,
tilsier størrelsen på hullene og habitatet at det
sannsynligvis var vår største meitemark, Lumbricus terrestris, som hadde vært i virksomhet.”
Dette skriver Ola M.Wergeland Krog i en
artikkel i Natur i Østfold nr. 1-2/ 2001, med
overskriften ”En meitemarkgåte”. Året etter ble
han kontaktet av Ole Martin Dæhli fra Askim
som kunne opplyse om at han hadde observert det
samme fenomenet. I sin bakhage hadde han funnet
tett i tett med furunålbunter som korket igjen
meitemarkhull i bakken. I hagen var det dessuten
mange løvtrær og på bakken lå det mye høstløv.
Dette indikerer at det ikke er mangel på alternativt

materiale for å tette hullene, men at meitemarken
tvert i mot foretrekker nettopp døde furunåler.
I oktober 2005 beskriver Kari-Anne Gjetrang i et
brev til Ola M.W.K. det samme fenomenet i sin
hage på Fetsund.
Hun skriver som følger:
”En ﬂott søndag i oktober i år skulle det rakes i
hagen. Vi begynte først med alle barnålene under
store furutrær. De siste 4 - 5 årene har vi opplevd
et noe merkelig fenomen; tusenvis av nåler er
samlet i små bunter som sitter fra 10 til 30 mm
ned i jorda. Vi har forsøkt å undersøke hva dette kan
være. Der hvor potetåkeren hadde vært, var det tett
i tett med slike bunter, likeledes på et ca 20 m2 stort
areal under furuer i nordveggen av huset. Så skulle
noen hagemøbler ﬂyttes inn. Disse sto på et nylig
opparbeidet areal under furuer. Der hadde vi fylt
opp ca 5 - 10 cm med subbus (pukk 0 - 20), og
her, tett i tett sto nålebunter i grusen! - Merkelig
synes vi. Naboen kom for å se på, og sa at han ville
”lete” på internett etter dette. Dagen etter kom et
e-brev med artikkelen til Ola M. Wergeland Krog.
Dette var meget interessant, og jeg tillot meg å ringe
til ham for å fortelle om våre opplevelser.
Heldigvis hadde vi ikke rakt vekk alle nålene,
slik at vi kunne ta bilder som viser dette merkelige
”arbeidet” til marken.”
Gåten er altså ikke noe nærmere en løsning, men
det er kommet til noen nye opplysninger. Funnene
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Fig. 1. Barnålbuntene på subbus i Fetsund høsten 2005. Her ligger buntene mye mer uordnet enn de
gjorde i Rakkestad og Askim, trolig skyldes dette at subbus er vanskelig “byggegrunn“ for meitemarken.
Foto: Kari-Anne Gjetrang
i Askim indikerer at det ikke var mangelen på løv
eller annet som gjorde at meitemarken dro barnåler
ned i hullene sine om høsten. Meitemarkene i
Fetsund hadde også laget ganger gjennom 20 cm
med subbus, altså knust stein, som den så hadde
korket igjen med furunåler (se ﬁg. 1). Dette hadde
den gjort ﬂere år på rad. At meitemarken borer seg
gjennom ”uspiselig” subbus og så korker hullet
med tungt fordøyelige barnåler, indikerer at dette
ikke har noe med næring å gjøre. Det er heller
nærliggende å tro at den på denne måten sørger
for lufting av gangene gjennom vinteren.

Men gåten, altså hvordan kan en meitemark,
uten annet å hjelpe seg med enn munnen, klare
å stappe barnåler tett i tett ned i hullet sitt – og
sannsynligvis nedenfra!, er fortsatt en herlig uløst
gåte.

?
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Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2004
Styret har bestått av:
Jan Ingar Iversen Båtvik (leder)
Bjørn Petter Løfall (nestleder)
Vivi Iren Hansen (sekretær)
Monika Olsen (kasserer)
Solveig Vatne Gustavsen (styremedlem)
Hermod Karlsen (styremedlem)
Rune Aae (styremedlem) – trådte ut av styret i løpet av året
Revisor:
Bård Haugsrud
Valgkomité:
Øivind Lågbu, Ole Petter Skallebakke
Repr. i Forum for Natur og Friluftsliv:
Ole Petter Skallebakke
Styremøter:
Følgende turer/møter avholdt:
Foreningen har hatt 4 styremøter og behandlet 23 saker.
4. februar. Kartleggingsmøte på Tomb om ﬂoraen i Østfold. Innleder Hermod Karlsen. 8 deltagere
26. februar. Årsmøte, Tomb. Rune Aae viste lysbilder fra Aserbajdsjan. 10 deltagere
17. mars. Medlemsmøte på Tomb om Floraen på Island og Færøyene av J. Ingar I. Båtvik. 12
deltagere
17. april. Skjøtselstur til Kilebutangen Rakkestad. Leder: Bjørn Petter Løfall. 4 deltagere
8. mai. Fellestur med ØOF og ØEF til Akerøya. Ledere: J. Ingar I. Båtvik og Rune Aae. 34 deltagere
5. juni. Fellestur med ØOF og ØEF til Eløya. Ledere: J. Ingar I. Båtvik og Rune Aae. 42 deltagere
12. juni. Sør-Lauer, Hvaler. Leder: Gunnar Engan. 16 deltagere
13. juni. Villblomstenes Dag. 10 turer i 9 kommuner med 56 deltagere.
16. juni. Torgrimsbu i Marker. Leder: Ingvar Spikkeland. 30 deltagere
30. juni – 4. juli Inventeringssamling i Halden, kartlegging av fylkets ﬂora. Leder: Gunnar Engan
m.ﬂ. 18 delt.
21. juli. Skjebergdalen, Sarpsborg. Leder: Svein Åstrøm. 9 deltagere.
4. august. Strandengtur ved Langvik langs Thorsølandet. Leder: Hermod Karlsen. 7 deltagere
9. september. Mose- og lavtur N for Flesjøvannet, Våler. Ledere: Bjørn Petter Løfall og Odd Stabbetorp.
6 deltag.
17. november. Medlemsmøte på Alby, Jeløy. Om Oslofjordverneplanen v/ Geir Hardeng. 9 deltagere
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For første gang avholdt foreningen inventeringssamling med tanke på å kartlegge fylkets ﬂora. 18
personer deltok på samlingen. Til sammen ble det ført 36 krysslister (fra 36 km²-ruter i 11 5 x 5 km-ruter)
med totalt 5893 registreringer. Ca. 550 ulike taxa ble registrert, derav minst 16 nye for Halden. Det ble
samlet 200-300 planter, men ikke alt var levert til Botanisk museum, Oslo ved årets slutt. Avanserte
hjelpemidler som spesialuttegnete, fargelagte økonomisk kart og GPS ble benyttet i kartleggingen.
Det ble avholdt 2 dugnader på Botanisk museum, Oslo, med ommontering av herbarieark fra
Øyvind Johansens store herbarium. I tillegg har Solveig Vatne Gustavsen vært inne 2 ganger i tillegg til
fellesdugnadene og ommontert herbarieark. Ved årets slutt gjensto ca. 11 kasser for ommontering. Jan
Ingar I. Båtvik har levert mye eldre materiale til Botanisk museum, Oslo. Belagt materiale som tidligere
er plukket ut i Gøteborg ble dataregistrert ved Botanisk museum, Oslo, derav ca. 40 fra Østfold. Av det
allerede utplukkete materialet gjenstår dataregistrering av ca halvparten, omkring 4000 kollekter.
Gode funn:
Buntsivaks, sør i Halden som førstefunn i Østfold (Jan Ingar Båtvik og Solveig Vatne Gustavsen).
Dvergmarinøkkel, ny lokalitet på Hvaler (Hans Herman Utgård). Skjoldblad, ny lokalitet i Halden
(Jørn Bøhmer Olsen). Bittergrønn, ny lokalitet i Halden (Jørn Bøhmer Olsen). Bergperikum, myske
og bråtestorkenebb, alle nye lokaliteter i Marker (Ingvar Spikkeland). Gul hornvalmue gjenoppdaget
på tidligere kjent lokalitet i Sarpsborg (Gøran Granath). Veihaukeskjegg fra Halden, gjenfunnet i
Østfold (Solveig Vatne Gustavsen). Lavarten skorpeglye, øst i Rakkestad, ny for Østfold (Bjørn Petter
Løfall og Ola Wergeland Krog). I tillegg er det gjort ﬂere sjeldne eller nyoppdagete arter i Østfold av
ruderatplanter fra fylkets søppeldeponier.
ØBF har 38 A-, 50 B- og 10 C-medlemmer, samt ett livsvarig og ett æresmedlem. Det ble gitt ut to
dobbeltnumre av tidsskriftet Natur i Østfold (nr. 1-2/2002 og 1-2/2003). Det betyr at tidsskriftet ennå
ikke er i rute. Økonomien er OK.
BJØRN PETTER LØFALL
NESTLEDER
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Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004
Kilebutangen ved Kolbjørnviksjøen, Rakkestad 17. april.
I år som i fjor forsøkte vi med en skjøtselstur i april. Den store subfossile skjellsandbanken på
Kilebutangen ved Kolbjørnsviksjøen er i ferd med å gro igjen, og denne tenkte vi å gjøre en innsats
på for å rydde vekk noe av alt oppslaget som konkurrerer ut de mer konkurransesvake artene. Bare 4
personer, inkl. turleder, møtte fram med noe rydderedskap. Litt ble ryddet, men vi innrømmer at det
monnet lite. Vi avsluttet turen med botanisering, men pga tidspunktet på året ble lite sett. Det var for
tidlig å se arter i blomst. Fjorårseksemplarer av engmarihand Dactylorhiza incarnata, blader av blåveis
Hepatica nobilis viser at området fortsatt har et godt potensiale for verdifull botanikk. Vi samlet også
den relativt nybeskrevne lavarten Cladonia krogiana på en bergknaus ved sjøen. Vi besøkte også en
tidligere kjent, ganske stor forekomst med ﬁnnmarkspors Ledum palustre som ﬁnnes i fuktig furuskog
på sørsiden av den nedlagte gården Tangen. Forekomsten ble koordinatfestet vha GPS.
Dette området ble for øvrig høsten 2004 ryddet på en god og effektiv måte med ﬁnansiering fra
Fylkesmannen i Østfold.
BJØRN PETTER LØFALL

Akerøya, Hvaler 8. mai
Vi har tidligere arrangert turer til Akerøya sammen med ornitologene og entomologene i fylket. Turen
i fjor måtte endres til Arekilen på grunn av så dårlige værforhold at vi ikke kom oss i land på Akerøya.
I år var været gunstigere for sjøfrakt og totalt 34 personer var med. Alle var neppe like interessert
i botanikk, men fant glede i å være med på en slik guidet tur til denne naturperlen hvor forholdene
ligger godt til rette for å få sett ringmerking av fugl på nært hold samt en rekke sjeldne plantearter.
Spennende funn av insekter har også ofte vært gjort på Akerøya. Til sammen er dette mer enn nok av
gode grunner for å være med på tur hit.
Øya er så godt botanisk kjent at det er lite sannsynlig at nye arter blir påvist. Det dreier seg heller om
å se på status av kjente forekomster samt å vise fram mye sjelden ﬂora til folk som ikke har opplevd
disse artene tidligere. I år fant vi særlig ﬁne forekomster av kalkkarse Hornungia petraea på låveruinen,
vårvikke Vicia lathyroides ved uthuset og ﬁngerlerkespore Coryalis pumila i Glova. Kildeurten Montia
fontana, som blomstret så vakkert for to år siden, var det lite igjen av i år. Vasskjeks Berula erecta,
som ble nyoppdaget her for få år siden, klarer seg svært bra, men synes ikke å ha spredd seg. Det var
også vanskelig å påvise engmarihand Dactylorhiza incarnata i år, mens enkelte vårmarihand Orchis
mascula kunne demonstreres, dog tilsynelatende færre eksemplarer enn i normalår. Akerøya er verdt
et besøk også senere år, noe den gode tilslutningen viser. Ledere var J. Ingar I. Båtvik og Rune Aae.
JAN INGAR. I. BÅTVIK

Eløya, Rygge 5. 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.
Hele 42 personer møtte opp denne solskinnsdagen. Eløya er alltid vakker med bugnende kubjeller
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Pulsatilla pratensis som en av de ﬂotteste attraksjonene. Rødfargete enger av strandnellik Armeria
maritima og engtjæreblom Lychnis viscaria er også vakkert. Langs fjæra ﬁkk vi demonstrert østersurt
Mertensia maritima, bulmeurt Hyoscyamus niger og strandkarse Lepidium maritima, men heller ikke
i år klarte vi påvise gul hornvalmue Glaucium ﬂavum, en art som har hatt tilhold her i over hundre år,
dog ikke med årlige forekomster. Hestekjørvel sto ﬁn i dammen som før, og fortsatt er det rikelig med
den morsomme asparges Asparagus ofﬁcinalis langs stranda.
På grunn av antallet måtte tilbaketuren foregå i etapper, og etter første pulje gikk motoren til Rune
Aae i stykker slik at det ble en langt mer tidkrevende tur for enkelte enn hva som var planlagt. Ledere
var Jan Ingar I. Båtvik og Rune Aae.
JAN INGAR I. BÅTVIK

Søndre Lauer, Hvaler 12. juni
Årets Hvaler-ekskursjon gikk til Sør-Lauer, en 0,27 km² stor øy sør for Kirkøy. Øya er uten veier og
bebyggelse, og har bare en hytte. De 16 deltakerne ble fraktet i to puljer med båt fra Skjærhalden i
strålende forsommervær. Sør-Lauer ble tidligere beitet av sau, og har inntil nylig vært så godt som fri
for trær. Nå er imidlertid krattskogen på god vei til å erobre denne øya også, selv om store deler av
den fremdeles er svært åpen.
Vi gikk i land på nordsida og beveget oss i retning av øyas første godbit. I området NØ for hytta ﬁnnes

ØBFs tur til Søndre Lauer på Hvaler 12. juni 2004. Her står vi bak ﬂotte eksemplarer av kjempestarr
Carex riparia, en av øyas sjeldenheter. (Foto: J.I.Båtvik)
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skjellsandavsetninger med en rik bestand av hartmansstarr Carex hartmanii. Like i nærheten fant vi
også særbustarr Carex dioica, som er sjelden på Hvaler, loppestarr Carex pulicaris, krattalant Inula
salicina og marigras Hierochloe odorata.
Etter lunsjpause ved Holmetangkilen på sørsida, la vi i vei i retning øyas andre kjente godbit. Øst for
kilen vokser en ﬂott bestand av kjempestarr Carex riparia i en liten strandsump. Like ved kjempestarret
fant vi krusfrø Selinum carvifolia. I motsetning til kjempestarr-bestanden på Sauholmen sør for
Vesterøy, er omtrent alle individene i denne sumpen fertile. Det skulle tyde på at dette voksestedet er
bortimot optimalt for arten. Før vi kom til sumpen registrerte vi strandsnyltetråd Cuscuta europaea
ssp. halophyta vest for kilen.
I kanten av en ﬁn strandpytt lenger sør på Holmetangen fant vi selsnespe Cicuta virosa og kjevlestarr
Carex diandra. Begge er sjeldne på Hvaler. På veien mot sørenden noterte vi marinøkkel Botrychium
lunaria, treﬁngersildre Saxifraga tridactylites, knortestarr Carex otrubae, evjebrodd Limosella aquatica
og ﬁrling Crassula aquatica. Av arter som ble funnet på tilbaketuren kan nevnes liguster Ligustrum
vulgare, strandﬂatbelg Lathyrus maritimus og kildeurt Montia fontana.
GUNNAR ENGAN

Villblomstenes dag 13. juni
Også i år ble det arrangert en del turer i regi av Villblomstenes dag. På grunn av dårlig økonomi ble ikke
turene annonsert i lokalpressen rundt om i fylket. Dette får ta skylden for at ikke ﬂere enn 56 personer
ble notert som deltagere på de 10 turene som ble arrangert i fylket. Koordinator for arrangementet
var Rune Aae.
JAN INGAR I. BÅTVIK

Modalen, Marker 16. juni
Marker er en av fylkets mer artsrike kommuner med sin rikere geologi, store skoger og mørke raviner.
Ca 30 deltagere la i vei fra Moen og gikk den mørke strekningen langs et fuktig dalsøkket til plassen
Modalen. Langs denne stien ble det for to år siden funnet huldreblom Epipogium aphyllum som det
andre funnet av denne sjeldne orkideen i Østfold. Vi fant ikke huldreblom i år, men studerte stedet
den sist var sett på med granskende blikk. Men vi fant andre orkideer som nattﬁol Platanthera bifolia,
knerot Goodyera repens, skogmarihand Dactylorhiza fuchsii, brudespore Gymnadenia conopsea og
korallrot Corallorhiza triﬁda
Modalen er en gammel plass nær svenskegrensen. Husa, hvor enkelte er fra 1700-tallet, er mer
eller mindre restaurert. I dag er svært mye av den gamle beitemarka grodd igjen eller tilplantet,
men fortsatt ﬁnnes det rester av hjertegras Briza media, ﬁne bestander av blåklokke Campanula
rotundifolia, fagerklokke C. persicifolia og prestekrage Chrysanthemum leucanthemum. Langs
stien fantes også rikelig med liljekonvall Convallaria majalis, ﬂekkvis med trollurt Circea europea,
sandskrinneblom Arabidopsis arenosa, stavklokke Campanula cervicaria og noe bergmynte
Origanum vulgare som mange måtte bort å gni på for å kjenne lukta av oregano. Et stort felt med
skogvikke Vicia sylvatica gikk vi også forbi.
Etter en kafferast på Modalen, samt en orientering om stedets historie, dro et titalls personer videre
mot Torgrimsbu. Nærmere denne plassen var det hogd ut en del av skogen slik at moseteppet og
fuktmarksvegetasjonen nærmest var ødelagt for botanikere. Leder: Ingvar Spikkeland.
JAN INGAR I. BÅTVIK
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Deltagerne på ØBFs tur til Modalen i Marker 16. juni 2004. Turer til Marker har ofte stort deltagerantall. (Foto: J.I.Båtvik)
Florakartlegging i Halden 30. juni – 4. juli
Totalt 18 personer deltok på denne første kartleggings-samlingen i Østfold. Vi bodde på Tosterødberget
internatskole rett nord for Halden sentrum, et sted som egner seg ypperlig til slike formål. Boforhold
og arbeidsforhold på dette stedet bidro sterkt til at både det sosiale og det faglige utbyttet av denne
samlingen ble meget bra.
Selve registreringsarbeidet foregikk i 2-mannslag i på forhånd utvalgte områder (5x5 km-ruter)
av Halden. Alle deltakerne ﬁkk med seg detaljerte kart over sine registreringsområder, og noterte
på krysslister alle arter som ble funnet innenfor hver km²-rute som ble oppsøkt. I tillegg ble det ført
inventeringsskjema med detaljerte lokalitetsopplysninger om funn av alle innsamlete arter, og av
interessante arter som ikke ble samlet. På kveldstid ble alle innsamlete arter i så stor grad som mulig
artsbestemt og pressa for levering til herbariet på Tøyen.
Til sammen ble det ført 36 krysslister (fra 36 km²-ruter i 11 5x5 km-ruter) med totalt 5893
registreringer. Ca 550 ulike taxa ble registrert, derav minst 16 nye for Halden. Total artsliste for Halden
er nå oppe i 870 taxa (med unntak av hybrider).
Som ny art for Østfold ble buntsivaks Eleocharis multicaulis funnet ved Langtjern i Kornsjø. Denne
arten ble aktivt ettersøkt, da den har ﬂere voksesteder på svensk side nær grensen til Norge. Det er
sannsynlig at den kan ﬁnnes ﬂere steder i Østfold. Brokkurt Herniaria glabra ble funnet i tråkkvegetasjon
ved en parkeringsplass på Ystehedeneset, ormetunge Ophioglossum vulgatum og strandsnyltetråd
Cuscuta europaea ssp. halophyta på strandenger ved Norderhaug nord for Sponvika og kystfrøstjerne
Thalictrum minus på Mørvikholmen.
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Andre nye arter for Halden var veihaukeskjegg Crepis biennis, storsyre Rumex thyrsiﬂorus, russekål
Bunias orientalis, toppklokke Campanula glomerata, italiensk raigras Lolium multiﬂorum og temynte
Mentha x verticillata. Av relativt vanlige arter, som tidligere ikke var kommet med på artslistene for
Halden, kan nevnes rusttjønnaks Potamogeton alpinus, skogsveve Hieracium sect. Sylvatica, stivsveve
Hieracium sect. Tridentata og skogmarihand Dactylorhiza fuchsii.
Av rødlistearter ble griseblad Scorzonera humilis funnet relativt mange steder. Den er påfallende
vanlig i søndre og østre deler av Halden, men stopper merkelig brått opp når man beveger seg mot
nordvest. Solblom Arnica montana ble også funnet ﬂere steder, selv om den også i Halden ganske
sikkert har gått betydelig tilbake de siste 50 år. Av andre rødlistearter ble tusengylden Centaurium
littorale, dverggylden Centaurium pulchellum og strandrødtopp Odontites vernus ssp. litoralis funnet
ﬂere steder på strandenger, særlig i ytre kyststrøk.
GUNNAR ENGAN

Buerbekken i Skjebergdalen, Sarpsborg 21. juli
På denne kveldsturen var det møtt fram 9 deltagere i skyet, men mildt og ﬁnt sommervær. Buerbekken
renner ned fra Børtevann som er et populært utfartssted med matservering og kanoutleie. Det er helst
ornitologene som har vanket i dette området. Flere fossekallpar Cinclus cinclus har tidligere hekket
her, men har de to siste årene uforklarlig glimret med sitt fravær. En annen attraksjon er vintererle
Motacilla cinerea som har fast tilhold ved denne idylliske bekken.
Vår botaniske vandring startet ved saga nesten øverst i bakken. Nede ved vannkanten betraktet vi to
av de mest karakteristiske grasartene ved Buerbekken, blåtopp Molinia caerulea og strandrør Phaláris
arundinácea. En mjølkerot Peucedánum palústre skapte begeistring hos vår insektsekspert, Thor Jan
Olsen. På planten satt mange larver av svalestjert Papilio machaon i ulike vekststadier. Altfor mange
mente Thor Jan og tok med noen som han plasserte på en annen mjølkerot et stykke lengre nede.
På skogsstien videre nedover fant vi bergrørkvein Calamagróstis epigejos og knegras Danthónia
decumbens. Bleikstarr Carex palléscens var vanlig i dette området, og de karakteristiske tverrrynkene
på øvre støtteblad ble påvist. I bakken nedenfor stien var det vakre matter av myk kråkefot Lycopódium
clavátum. Vi tok oss også tid til å se nærmere på lyssiv Jucus effúsus. Vi ﬁkk demonstrert hvordan man
med tommelneglen kan frigjøre den hvite margen som i tidligere tider ble brukt til veke i lamper.
Da vi kom ned til brua, tok vi til venstre og fulgte bekkekanten opp til fossen. I de stille vikene
nedenfor vokste gul nøkkerose Nuphar lútea, bukkeblad Menyánthes trifoliáta og vassgro Alísma
plantágo-aquática. På en bergnabb ved fossen fant vi foruten hengeving Phegópteris connéctilis, også
olavsskjegg Asplénium septentrionále og lodnebregne Woódsia ilvénsis.
Ferden gikk videre tilbake til brua og over på den andre siden der vi hadde en kort rast. På turen videre
ble deltagerne mest opptatt av matauk. Det er et kronår for blåbær Vaccinium myrtillus på våre kanter.
Det var rikelig med smørsopp og en og annen stensopp å ﬁnne. Sistnevnte ble konsumert rå. Ellers lot
vi oss imponere av store forekomster av lusegras Hupérzia selágo på berget. Like nedenfor restauranten
fant vi en liten myr med mange karakteristiske arter som rundsoldogg Drósera rotundifólia, hvitlyng
Andrómeda polifólia, tranebær Vaccínium oxyóccus og hvitmyrak Rhynchóspora alba. Noen spesielt
sjeldne planter fant vi ikke, men området er frodig og artsrikt. En rask opptelling gav 150 arter.
SVEIN ÅSTRØM

Langvik, Torsnes, Fredrikstad 4. august
Vi var 7 personer som møtte opp tross kraftig regn tidligere på dagen. Vi var heldige og ﬁkk opphold
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på hele turen. Vi startet ved Langvik som ligger så langt mot sørøst som man kommer på riksvei 107 i
Torsnes. Herfra gikk vi mot sørøst til den ytterste delen av Torsneshalvøya. I dette området ﬁnner man
i dag 7 -8 eldre husmannsplasser som lå under Thorsø herregård. De brukes i dag som fritidshus. For
øvrig skal dette visstnok være den lengste strandlinjen på Østlandet uten hyttebebyggelse. Formålet
med turen var å se nærmere på strandplanter.
Ved plassen Brakkebauen, som fortsatt er bebodd, ﬁkk vi se store mengder svartsøtvier Solanum
nigrum i en grønnsakåker på sandjord. Ferden videre gikk over granittkoller med kystfuruskog. På
grunn av det meget sparsomme jordsmonnet, blir mange av furutrærne forvridde og gjerne ikke mer
enn 2 -3 meter høye, selv i en alder av godt over 100 år. Dette var ett av områdene som ble plukket ut
i Barskogsreservatplanen til fredningsformål, men det ble ofret da politikerne forlangte en reduksjon
av totalt fredet areal. I sprekkedalene mellom kollene er det derfor dessverre blitt en del hogstﬂater.
Ved plassen Munken kom vi ned til sjøen. Hvalerøyene ligger like på utsiden og stenger for åpent
hav. I dette bassenget renner Glomma ut, og vannet er derfor brakt. Vi fulgte stranden mot sørvest og
ﬁkk se hele ﬁre rødlistearter knyttet til strandenger, tusengylden Centaurium littorale, strandrødtopp
Odontites litoralis, dverglin Radiola linoides og pusleblom Anagallis minima. De to siste trives best der
jorda overrisles av sigevann slik at de unngår tørke. Sammen med enda en rødlistet dverg, dverggylden
Centaurium pulchellum, som vi ikke så på denne turen, har disse artene rikelige forekomster i Torsnes.
På en sandstrand vokste det et stort eksemplar av bruskmelde Atriplex glabriuscula der vi kunne studere
den furete stengelen og de melete, tykke og bruskaktige forbladene med tagger på ryggen.
Lenger vest, på Askedalstangen, vokste det rikelig med hvitmyrak Rhynchospora alba i noen små
ferskvannspytter. En liten myr mellom svabergene bød på noen kvadratmeter med brunmyrak R fusca.
På noen av furutrærne innenfor var det ﬂere eksemplarer av furustokkjuke Phellinus pini, et tegn på
at trærne er gamle. Det ble litt for sent på året for en slik kveldstur, og med det tette skydekket, gikk
tilbaketuren raskt i skumringen.
HERMOD KARLSEN

Nord for Flesjøvannet, Våler 9. september
Vi besøkte et bekkedrag, delvis en kløft ca 1 km nord for Flesjøvannet. Fra lokaliteten var det
tidligere registrert lavarter som lungenever Lobaria pulmonaria og vanlig blåﬁltlav Degelia plumbea.
Moseﬂoraen visste vi svært lite om. Den nederste og dypeste del av kløfta i sør er dessverre hogd
ut, men heldigvis ﬁnnes det interessante partier igjen i nordre del av kløfta. Gran er det dominerende
treslag i kløfta/bekkedraget.
Arter som lungenever Lobaria pulmonaria, kystårenever Peltigera collina, stiftﬁltlav Parmeliella
triptophylla, kystvrenge Nephroma laevigatum og grynvrenge N. parile ble demonstrert. Dessverre
klarte vi ikke å gjenﬁnne treet med vanlig blåﬁltlav Degelia plumbea. Alle sammen ble funnet på osp
som er et nøkkelsubstrat for mange interessante lavarter i Østfold. På et ospelåg i bunnen av kløfta ble
en liten forekomst med pusledraugmose Anastrophyllum hellerianum sett. Av interessante karplanter
fant vi kranskonvall Polygonatum verticillatum og trollurt Circaea alpina som ikke er hverdagskost
i Østfold. Ellers bør nevnes myskegras Milium effusum, skogvikke Vicia sylvatica, lind Tilia cordata
og hassel Corylus avellana fra området.
Med turlederne var vi 6 personer som ruslet for forbi mye steinsopp i behagelig overskyet
oppholdsvær. Ettermiddagsturen ble likevel kort fordi det gode dagslyset som kreves for å lete etter
de små artene forsvant raskt. Ledere for turen var Odd Stabbetorp og Bjørn Petter Løfall.
BJØRN PETTER LØFALL
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Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2005
JAN INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2006. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2005. Natur i Østfold 25 (1-2):
17-26.
Østfold Ringmerkegruppe merket i 2005 totalt 16910 fugler fordelt på 13614 ﬂyvedyktige,
voksne individer og 3296 pulli. Det ble merket en ny merkeart for gruppa, en vandrefalk, slik
at gruppa har ringmerket 181 ulike taxa siden oppstarten i 1993. Gruppa teller 34 ringmerkere
hvorav 20 har levert lister i 2005. Det ble Kjell Møklegård som merket ﬂest fugl i år med Jo
og Peter Ranke på en god andreplass. Av spesielt interessante arter bør nevnes merking av ﬁre
gulbrynsangere, hele 429 sidensvans, vår første dvergfalk innenfor fylkesgrensene og store
tall av pulli for gråhegre, ﬁskeørn, kattugle, tårnfalk og skogdue. Av spennende gjenfunn i året
som er gått bør nevnes Norges første utenlandsfunn av svartspett (fra Danmark) og stokkand
fra Tyskland, mens en av våre makrellterner ble gjenfunnet i Namibia.
Jan Ingar I. Båtvik, Mossevn. 45, 1640 Råde. E-post:ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod ved
utgangen av 2005 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 13 år,
slik at totalsummen baseres på ringmerkinger
foretatt fra 1993-2005.
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. 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 det en del
fugler utenfor fylket av østfoldmerkere. Tidligere
ble disse ekstra-Østfoldmerkingene notert i egen
kolonne i oversikten, men dette er ikke gjort i
år. Vi i ØRG ønsker å komme tilbake med en

Vandrefalken fortærer en vaktel ute hos Brenne
på Kirkøy, 28.12.2004. Om den var medtatt og
mager var det intet i veien med matlyst og matvett.
(Foto: forf.)
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Vandrefalk var den eneste nye merkarten for ØRG i 2005, en hunnfugl som var rekonvalesent i noen
uker før den igjen ﬁkk friheten tilbake. (Foto: Brenne på Kirkøy, Hvaler, 28.12.2004, forf.)

Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten Nilsen,
Birger Olsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen,
Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken,
Tor Strøm, Mikael Sundstrøm, Knut Tronsen,
Morten Viker og Rune Wiggen. For sesongen 2005
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
økonomien samt utsendelse av lisensen. Peter
Sjolte Ranke ansvarer for de mange gjenfunn
ringmerkegruppa mottar. Revisor er Åge Sten
Fredriksen som i 2004. ØRG har ingen vedtekter
på hvor lenge representantene sitter. I praksis blir

fullstendigere oversikt over merket fugl innenfor
fylkesgrensene i Østfold gjennom alle tider
om/når våre merketall blir totalregistrert på data.
Ringmerkesentralen arbeider jevnlig med dette
arbeidet og vi håper dette arbeidet kan fullføres
slik at totaltall for merkinger i Østfold kan gå
fram.
Medlemmer i ØRG
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe per 31.12.2005, nevnt i
alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune
Asbjørnsen, Erland Bjørkelo, Rune Bosy, Rune
Botnermyr, Per Buertange, 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
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Kjell Møklegård og Rune Aae beundrer gulbrynsangeren som ble fanget 28.9.2005 på Møklegård i
Onsøy. (Foto: forf.)

styremedlemmene årlig spurt om å fortsette, noe
de selv kan velge si 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.

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, kjøregodtgjørelser, etc, kan sende dette
til styret eller fremme forslag på neste årsmøte.

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.
Ved årsmøtet, avholdt 8.3.2005, på Tomb i
Råde, viste regnskapet en total beholdning på
kr. 9614,19. Regnskapet var revidert og funnet i

Sesongen 2005
I 2005 merket vi 16910 fugler, hvorav 3296 pulli
og 13614 adulte fra 109 arter. Det ble omkring
3000 færre ringmerkinger enn fra fjorårets
notering på 20803 fugler. Innsatsen og interessen
for ringmerking er fortsatt stor i fylket. På 13 år
har vi til sammen ringmerket 178943 fugler av 181
ulike taxa. Fortsatt er det i de ytre deler av Østfold
hvor det merkes mest, mens mange spennende

19

Jan Ingar I. Båtvik

NATUR I ØSTFOLD 25(1-2) 2006

Gulbrynsanger fanget på Møklegård i Onsøy, 28.9.2005, som en av ﬁre individer i 2005. (Foto:
forf.)
fylkesgrensene som vår første i fylket (9 totalt), 6
pulli og 2 ad. skogdue (tidligere 8) og 187 kattugle
fordelt på 176 pulli og 11 ad. Vi har også hatt høye
tall av vendehals med 25 pulli og 5 ad., og fra de
øvrige i spettefamilien fanget vi både svartspett (3
ad.), grønnspett (1 ad.), tretåspett (2 ad., riktignok
utenfor Østfold) og dvergspett (1 ad.). Mye ved
hjelp av lyd har vi også i år høye tall for jernspurv
med 1157, 1255 fuglekonge (tidligere 2022), 245
stær, 29 pulli kaie, 13 nøtteskriker, 23 fossekall
og 725 gråsisik. Fra vår spennende koloni av
storskarv ved Fredrikstad ble det i 2005 merket
277 pulli, og kolonien øker stadig. Vi har i gang
to prosjekter hvor fargeringer benyttes nå. Ved
siden av skarvene, under ledelse av Åge Sten
Fredriksen, får også gråhegrene fargeringer nå
under ledelse av Arnkjell Johansen.
Arter vi har merket oppsiktsvekkende lite av,
sammenlignet med normalår, er sivsanger (4 stk.,
223 fra før), rosenﬁnk (1 stk., 72 fra før), ingen

arter får ring også innover i fylket samt like på
nordsiden av fylket, i Vestby i Akershus.
I 2005 fikk vi en nye merkeart, nemlig
vandrefalk, merket innefor fylkesgrensene. En
ﬂott hunnfugl hadde tilhold på badet hos Båtvik
for rehabilitering samt ﬂyvetrening hos Vidar
Brenne på Hvaler noen uker før den igjen ﬁkk
friheten tilbake. Vi ringmerket også 3 pulli vha vår
lokale fjellklatrer, Rune Aae, men som ikke blir
med på våre lister da vi benytter ringer som ikke
tilhører gruppa. Av andre interessante og uvanlige
arter for oss må nevnes 4 gulbrynsangere, vi har
bare merket 1 tidligere, 79 pulli gråhegre slik at
vi på to år har merket 148 reirunger, stort antall
sidensvans med 429 fugler (tidligere 163), som
først og fremst skyldes fellefangsten til Arnkjell
Johansen og 58 ad. pluss 3 pulli vintererle (tidligere
219). Videre kan nevnes 7 kvinand (tidligere 9), 5
pulli sivhauk (som i fjor), 8 pulli tårnfalk (tidligere
9), 9 pulli ﬁskeørn, 1 dvergfalk merket innenfor
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taksvale eller sandsvale, lite grønnsisik (487 mot
3601 i fjor), men så ﬁkk vi merket 2 tornirisk, en
art vi ikke har klemt ring på de siste 4 år.
I året som gikk merket vi mest grønnfink
(2433), kjøttmeis (1949), med fuglekonge (1255)
og jernspurv (1157) på de neste plassene. Generelt
merket vi mange småfugl i år, men har også bra tall
for ugler, kråkefugl, måker, trostefugl og rovfugl.
Ellers har vi merket noen ﬂere vadere og ender enn
våre normalt lave tall for disse fuglegruppene.
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 drives noe fuglefangst. Det meste av slike
ekstra-Østfold-merkinger i 2005 har foregått i
Akershus og Hedmark, men også noe i Telemark
og i Trøndelag.

i Indre Østfold, med 725 (1056 i fjor), Birger
Olsen med 436 (363 i fjor), som merker mest i
Moss-Kambo-området, og Freddy Johansen med
376 (1599 i fjor). Freddy merker mest like utenfor
Østfoldgrensene i Vestby kommune.
Skulle vi lage en rankingliste over hvem som
har merket ﬂest arter i 2005, blir det i år som i fjor
Jo og Peter Ranke som topper listen med 75 ulike
arter (76 i fjor). Her kommer Knut Tronsen like
bak med sine 72 arter (66 i fjor) og senere som
nr. 3, Arnkjell Johansen, med 53 arter (66 i fjor).
Videre følger Kjell Møklegård med 51 (58 i fjor),
Rune Botnermyr med 45, Tor Strøm med 39 (44
i fjor), Freddy Johansen med 34 (35 i fjor) og Per
Buertange med 29 (40 i fjor).
Gjenfunn
Vi har fått flere interessante gjenfunn i året
som gikk. Det er Peter Ranke som har ansvar
for gjenfunnsrapporteringen i gruppa, og med
hans hjelp har vi fått god oversikt over våre
gjenfunn. Vi har nå 1452 gjenfunn av 94 arter
i vår gjenfunnsdatabase. Av særlig spennende
gjenfunn fra 2005 kan nevnes nok en makrellterne
gjenfunnet i Namibia (denne er nr. 3), storskarv
fra Storbritannia, Tyskland og rundt Middelhavet,
rørsanger fra Belgia, grønnsisik fra Russland,
kjernebiter fra Danmark, løvsanger fra Belgia og
lokale gjenfunn av hønsehauk og gråhegre.
Av fugl gjenfunnet hos oss, men ringmerket
utenfor våre landegrenser, bør nevnes en
knoppsvane fra Sverige, sangsvane fra Danmark,
stokkand fra Tyskland, havhest fra Storbritannia,
lomvi fra Storbritannia, svartspett fra Danmark
som landets eneste utenlandske gjenfunn av arten
siden oppstarten i 1914, dompap fra Finland,
grønnfink fra Belgia, perleugle fra Sverige,
tårnfalk fra Sverige og gråhegre fra Sverige og
Danmark.

Ulik innsats
Innsatsen til den enkelte ringmerker vil rimeligvis
variere med vær og vind, helsetilstand, tid for slike
hobbyer og eller andre varierende muligheter.
I år ble det pensjonisten Kjell Møklegård som,
sammen med kona Gunvor, merket ﬂest fugler av
ringmerkerne i gruppa med 3487 fugler mot 4229 i
fjor. Disse to merker mest ved Møklegård i Onsøy,
men også noe fra hytta i Tusingdalen i Hedmark.
I år ble Jo Ranke, med sønnen Peter, som jo er
vant til å være øverst på vår lokale rankingliste,
nr. 2 med 3469 ringmerkete fugler, mot 5013 året
før. Disse merker mest i Mossedistriktet. En klar
nr. 3 ble i år som i fjor Knut Tronsen med 3188
fugler ringmerket (3651 i fjor). Han merker mest
i Sarpsborgdistriktet, men farter mange steder
omkring, mest innenfor fylkesgrensene, med sin
ringmerkeaktivitet. Rune Botnermyr har ikke
merket fugl for ØRG på en del år. Han er aktivt
tilbake igjen i gruppa og ble nr. 4 med 1877
ringmerkinger. Botnermyr merker mest i RyggeMossedistriktet. Arnkjell Johansen, som merker
mest i Vestby utenfor fylkesgrensene, ringmerket
1341 fugler (1844 i fjor) og ble nr. 5, mens Tor
Strøm, som merker mest i Haldenområdet, ble nr.
6 med 839 fugler (1052 i fjor). På de neste plassene
følger Per Buertange, vår eneste aktive ringmerker
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MERKINGSOVERSIKT 2005, per 1.2.2006
Tidligere rgm. (= ringmerkinger) gjelder fugler som gruppa har ringmerket fra 1993-2004
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
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Havhest Fulmarus glacialis
Havsule Sula bassana
Storskarv Phalacrocorax carbo
Gråhegre Ardea cinerea
Sangsvane Cygnus Cygnus
Knoppsvane Cygnus olor
Kanadagås Branta canadensis
Gravand Tadorna tadorna
Krikkand Anas crecca
Kvinand Bucephala clangula
Laksand Mergus merganser
Stokkand Anas platyrhynchos
Ærfugl Somateria mollissima
Sivhauk Circus aeruginosus
Hønsehauk Accipiter gentilis
Spurvehauk Accipiter nisus
Vepsevåk Pernis apivorus
Musvåk Buteo buteo
Fiskeørn Pandion haliaetus
Lerkefalk Falco subbuteo
Tårnfalk Falco tinnunculus
* Vandrefalk Falco peregrinus
Dvergfalk Falco columbarius
Storfugl Tetrao urogallus
Orrfugl Lyrurus tetrix
Rapphøne Perdix perdix
Fasan Phasanius colchicus
Vannrikse Rallus aquatica
Myrrikse Porzana porzana

T.93-04
1
5
4
1335
70
1
253
2
3
1
9
1
72
71
12
76
74
1
63
51
22
9
9
175
12
10
3
1
1
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T.p05
0
0
0
277
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10
6
0
7
9
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0

T. Ad05 T.2005
0
0
0
0
0
0
0
277
0
79
0
0
27
27
1
1
0
0
0
0
7
7
0
0
2
2
3
3
0
5
4
14
10
16
0
0
1
8
0
9
0
0
0
8
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T.93-05
1
5
4
1612
149
1
280
3
3
1
16
1
74
74
17
90
90
1
71
60
22
17
1
10
175
12
10
3
1
1
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ARTER
Åkerrikse Crex crex
Tjeld Haematopus ostralegus
Dverglo Charadrius dubius
Sandlo Charadrius hiaticula
Boltit Charadrius morinellus
Vipe Vanellus vanellus
Myrsnipe Calidiris alpina
Brushane Philomachus pugnax
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Rugde Scolopax rusticola
Storspove Numenius arcuatus
Rødstilk Tringa totanus
Gluttsnipe Tringa nebulosa
Grønnstilk Tringa glareola
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Steinvender Arenaria interpres
Tyvjo Stercorarius parasiticus
Hettemåke Larus ridibundus
Fiskemåke Larus canus
Sildemåke Larus fuscus
Gråmåke Larus argentatus
Svartbak Larus marinus
Krykkje Rissa tridactyla
Makrellterne Sterna hirundo
Rødnebbterne Sterna paradisea
Dvergterne Sterna albifrons
Lomvi Uria aalge
Teist Cepphus grylle
Lunde Fratercula arctica
Alkekonge Alle alle
Skogdue Columba oenas
Ringdue Columba palumbus
Bydue Columba livia
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Gjøk Cuculus canorus
Haukugle Surnia ulula
Spurveugle Glaucidium passerinum
Kattugle Strix aluco
Hornugle Asio otus
Perleugle Aegolius funereus
Nattravn Caprimulgus europaeus

T.93-04
1
33
12
13
2
23
3
1
52
1
24
5
3
4
1
35
5
6
969
1620
108
354
229
47
1466
11
3
12
4
1
9
8
43
91
4
3
8
21
848
11
57
69

23

T.p05
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
115
131
5
5
14
0
138
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
176
0
4
0

T. Ad05 T.2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
116
5
136
0
5
6
11
0
14
0
0
0
138
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
2
8
2
2
6
6
0
0
0
0
0
0
2
2
11
187
0
0
0
4
0
0

T.93-05
1
33
12
13
2
30
3
1
52
1
24
6
3
4
1
39
5
6
1085
1756
113
365
243
47
1604
11
3
14
4
1
10
16
45
97
4
3
8
23
1035
11
61
69
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ARTER
Tårnseiler Apus apus
Vendehals Jynx torquilla
Grønnspett Picus virdis
Gråspett Picus canus
Svartspett Dryocopus martius
Flaggspett Dendrocopus major
Dvergspett Dendrocopus minor
Tretåspett Picoides tridactylus
Dverglerke Calandrella brachydactyla
Trelerke Lullula arborea
Sanglerke Alauda arvensis
Fjell-lerke Eremophila alpestris
Sandsvale Riparia riparia
Låvesvale Hirundo rustica
Låvesvale x taksvale
Taksvale Delichon urbica
Trepiplerke Anthus trivialis
Heipiplerke Anthus pratensis
Lapp-piplerke Anthus cervinus
Gulerle Motacilla ﬂava ssp. ﬂava
Såerle M. ﬂava ssp. thunbergi
Vintererle Motacilla cinerea
Linerle Motacilla alba
Svartryggerle M. alba ssp. yarrellii
Linerle x svartryggerle
Sidensvans Bombycilla garrulus
Fossekall Cinclus cinclus
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Jernspurv Prunella modularis
Rødstrupe Erithacus rubecula
Nattergal Luscinia luscinia
Blåstrupe Luscinia svecica
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Buskskvett Saxicola rubetra
Steinskvett Oenanthe oenanthe
Ringtrost Turdus torquatus
Svarttrost Turdus merula
Gråtrost Turdus pilaris
Måltrost Turdus philomelos
Duetrost Turdus viscivorus
Rødvingetrost Turdus iliacus
Skjeggmeis Panurus biarmicus
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T.93-04
327
63
12
1
8
226
34
6
1
1
6
1
85
4041
1
126
1489
470
1
442
5
219
462
1
4
163
135
674
5639
4616
13
485
731
353
54
20
1660
698
697
13
983
18

24

T.p05
38
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
55
15
0
0
0
6
12
0
28
0
0
35
6
0
0
29
32
6
0
21
0

T. Ad05 T.2005
18
56
5
30
1
1
0
0
3
3
41
41
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
306
320
0
0
0
0
78
78
18
18
0
0
12
12
0
0
3
58
16
31
0
0
0
0
429
429
17
23
93
105
1157 1157
480
508
2
2
18
18
16
51
12
18
0
0
6
6
175
204
33
65
38
44
1
1
104
125
0
0

T.93-05
383
93
13
1
11
267
35
8
1
1
6
1
85
4361
1
126
1567
488
1
454
5
277
493
1
4
592
158
779
6796
5124
15
503
782
371
54
26
1864
763
741
14
1108
18
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ARTER
Gresshoppesanger Locustella naevia
Elvesanger Locustella ﬂuviatilis
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Busksanger Acrocephalus dumetorum
Myrsanger Acrocephalus palustris
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Gulsanger Hippolais icterina
Hauksanger Sylvia nisoria
Møller Sylvia curruca
Tornsanger Sylvia communis
Hagesanger Sylvia borin
Munk Sylvia atricapilla
Bøksanger Sylvia sibilatrix
Gransanger Phylloscopus collybita
Løvsanger Phylloscopus trochilus
Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Lappsanger Phylloscopus borealis
Fuglekonge Regulus regulus
Gråﬂuesnapper Muscicapa striata
Svarthvit ﬂuesnapper Ficedula hypoleuca
Stjertmeis Aegithalos caudatus
Løvmeis Parus palustris
Granmeis Parus montanus
Lappmeis Parus cinctus
Toppmeis Parus cristatus
Svartmeis Parus ater
Blåmeis Parus caeruleus
Kjøttmeis Parus major
Spettmeis Sitta europaea
Trekryper Certhia familiaris
Tornskate Lanius collurio
Varsler Lanius excubitor
Nøtteskrike Garrulus glandarius
Lavskrike Perisoreus infaustus
Skjære Pica pica
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
Kaie Corvus monedula
Kråke Corvus corone
Ravn Corvus corax

T.93-04
5
2
1
223
3
261
3290
60
1
448
619
1755
2173
36
761
12148
1
1
1
1
2022
211
4521
311
309
1072
8
129
1481
14249
21838
939
462
240
17
98
17
312
8
71
102
10
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T.p05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
0
0
20
0
0
0
0
1
18
435
0
0
0
0
0
48
278
819
24
0
5
0
0
0
6
0
29
1
0

T. Ad05 T.2005
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
12
12
274
274
6
6
0
0
16
16
18
18
89
97
259
265
2
2
79
79
692
712
0
0
4
4
0
0
0
0
1254 1255
5
23
57
492
17
17
14
14
46
46
0
0
15
15
49
97
805 1083
1130 1949
84
108
52
52
6
11
3
3
13
13
1
1
30
36
1
1
0
29
6
7
0
0

T.93-05
5
2
1
227
3
273
3564
66
1
464
637
1852
2438
38
840
12860
1
5
1
1
3277
234
5013
328
323
1118
8
144
1578
15332
23787
1047
514
251
20
111
18
348
9
100
109
10
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ARTER
Stær Sturnus vulgaris
Gråspurv Passer domesticus
Pilﬁnk Passer montanus
Bokﬁnk Fringilla coelebs
Bjørkeﬁnk Fringilla montifringilla
Grønnﬁnk Carduelis chloris
Stillits Carduelis carduelis
Grønnsisik Carduelis spinus
Tornirisk Carduelis cannabina
Bergirisk Carduelis ﬂavirostris
Gråsisik Carduelis ﬂammea
Brunsisik C. ﬂammea ssp. cabaret
Polarsisik Carduelis hornemanni
Konglebit Pinicola enucleator
Grankorsnebb Loxia curvirostra
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Rosenﬁnk Carpodacus erythrinus
Dompap Pyrrhula pyrrhula
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Lappspurv Calcarius lapponicus
Gulspurv Emberiza citrinella
Hortulan Emberiza hortulana
Dvergspurv Emberiza pusilla
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Totalt (181 taxa 109 arter i 2005):
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T.93-04
827
262
976
2919
3093
19035
88
12718
100
20
7483
439
34
1
8
4
1
72
2471
65
26
3500
5
11
4107
162033

T.p05
230
6
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
3296

T. Ad05 T.2005
15
245
18
24
124
155
246
246
469
469
2433 2433
34
34
487
487
2
2
0
0
725
725
99
99
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
355
355
14
14
0
0
192
196
0
0
0
0
173
174
13614 16910

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.
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T.93-05
1072
286
1131
3165
3562
21468
122
13205
102
20
8208
538
34
1
9
4
1
73
2826
79
26
3696
5
11
4281
178943

Nils Hagbart Orderud (1931-2006) til minne
Kort tid etter den 16. januar 2006 nådde beskjeden oss om at Nils Hagbart Orderud var gått ut av
tiden. Og som ofte ved slike budskap kommer tanker om at dette var da så altfor tidlig. Han hadde så
mye ugjort, arbeidsoppgaver som han gledet seg over å utføre. Men kreftsykdommen han hadde visst
om et drøyt halvår, ble for vanskelig å overvinne.
Nils Orderud ble født 8.12.1931 som eneste barn av Karl og Dagny Orderud. Han vokste opp på et
småbruk på Trollerud i Slitu i Eidsberg kommune, Østfold. Han gikk på Tenor barneskole i hjembygda
og tok senere agronomeksamen ved Kalnes jordbruksskole i Tune. I det militære deltok Nils blant
annet i Tysklandsbrigaden. Av yrke ble han tømrer og snekker. I 1959 giftet han seg med Ingrid Bech
fra Askim, og de ﬁkk etter hvert barna Inger Ellen, Toril og Anne og per dato 6 barnebarn. Som nygift
bodde de først på Jahren i Askim, senere ﬂyttet de til Vegarud og deretter til Trollerud i Eidsberg. Siden
1963 bodde familien på Skogly i Nils sitt egetbygde hus. Nils overtok hjemgården på 1980-tallet, men
ble boende på Skogly fram til han gikk bort.
Nils hadde to store fritidsinteresser i sitt liv, korpsmusikk og botanikk. Korpsvenn og tidligere
leder av Tenor Skolekorps, Kaare Ingar Sletta, fortalte i Eidsberg kapell, 25.1.2006, om Nils sitt
engasjement for korpset i bygda. Nils begynte som medlem i Tenor musikkorps i 1947 og allerede i

Nils Orderud på blomstertur i Fjelle, Våler kommune, 24.7.2003. Her viser han fram kommunens første
funn av bredﬂangre Epipactis helleborine. (Foto forf.)
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1949 ble han varamedlem
i styret. Da korpset nesten
ble nedlagt på midten av
1950-tallet, var Nils en av
dem som tok initiativ til å
få det i gang igjen. Han var
aktiv med i hele perioden til
musikkorpset ble omdannet
til Tenor Skolekorps i 1971.
Nils fortsatte sitt aktive virke
med ulike verv både som
dirigent, utøvende musikkant,
som gruppeinstruktør og
pådriver fram til 1994. For
sitt engasjement mottok han
i 1991 Norges Musikkorps
Æresmedalje, en utmerkelse
som henger svært høyt.
Naturlig nok var han
også æresmedlem i Tenor
Skolekorps. Vi som deltok
i hans gravferd ble vitner
til praktfull korpsmusikk i
Eidsberg kapell denne dagen
hvor fem kvinnelige utøvere
spilte salmene ”O bli hos
meg” og ”O store Gud”
til ære for Nils sitt store
engasjement innenfor denne
musikkgenren.
Botanikken, hans andre
store interesse, har nok
interessert Nils hele livet,
blant annet med årelangt
medlemskap i det lokale
hagelaget. På korpsturer var
det mange som la merke til Et synlig tegn på en siste hilsen fra Østfold Botaniske Forening med takk
Nils’ botaniske interesser. for den store innsats Nils la ned med plantene i fylket. (Foto forf.)
Han kunne ofte plukke opp
en plante i en veikant og mumle noe som de som sto nærmest forsto måtte være en art han var overrasket
over å ﬁnne nettopp her. Han gjorde aldri noe vesen av sine funn, beskjeden som han alltid var.
Hans botaniske interesse førte ikke til innsamlinger til Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo før han
gikk av med pensjon i 1996. Han ﬁkk bare 9 aktive år som pensjonist med innsamlinger av plantemateriale
hvor han på heltid kunne arbeide med ville karplanters kjennetegn og utbredelse, hovedsakelig i Østfold
fylke. Nils var nøye med sine innsamlinger, og han brukte åpenbart mye tid til å dandere plantene slik
at ettertiden skulle ﬁnne velpreparerte herbariekollekter for senere forskningsoppgaver. Totalt ﬁnnes
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Klåved fra Monaryggen i Eidsberg, 26.6.2001, en av Nils Orderuds nyoppdagelser i Østfold. (Foto
forf.)
det 1958 innsamlinger som bærer Nils Orderuds navn ved Naturhistorisk Museum i Oslo. Han rangerer
med dette tallet som den 4. største plantesamler i Østfold fylke gjennom alle tider.
Nils’ eldste kollekt er en stavklokke Campanula cervicaria, datert 2.8.1996 fra Vamma i Askim.
På kollektet står det nærmere om at han oppdaget bestanden i 1987, at det ﬁnnes foto av arten her fra
den gang, og hvor mange sterile og fertile eksemplarer han fant i 1995, året før. Hans siste belegg
er datert 3.10.2005, og er en veisennep Sisymbrium ofﬁcinale fra en veikant i Spydeberg. Det ﬁnnes
daterte innsamlinger fra samtlige måneder fra mai til oktober 2005. Når en vet at planter som samles
trenger tid for å tørke i plantepressa, etterpå skal de monteres på herbarieark, etikett skal skrives med
opplysninger om når og hvor funnet ble gjort, ja så er det tydelig at Nils brukte tid på hobbyen sin
helt til det siste.
For ytterligere å understreke Nils sin innsats som fremragende plantesamler, er det han som per
dato har gjort ﬂest innsamlinger i kommunene Rømskog (herfra ﬁnnes 584 innsamlinger hvorav
Nils har samlet 164), Trøgstad (1030 innsamlinger hvorav Nils har samlet 562) og Eidsberg (1326
innsamlinger hvorav Nils har samlet 728). Han har også gjort betydelige innsamlinger i kommunene
Askim, Spydeberg og Skiptvet.
Nils gjorde to nye oppdagelser av plantearter som aldri tidligere var blitt funnet i Østfold, klåved
Myricaria germanica fra sandtak i Trøgstad og Eidsberg, og nøkketjønnaks Potamogeton praelongus fra
Hæraelva i Trøgstad. Hans oppdagelse av klåved i Østfold var så oppsiktsvekkende at han knapt ble trodd.
Denne arten ﬁnnes nærmest Østfold på elveører i Hedmark og Buskerud foruten Skedsmo i Akershus.
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Det var derfor svært
usannsynlig at en slik busk
skulle finnes i Østfold
med mindre det dreide seg
om en hagerømling. Nils
kunne etter hvert vise fram
klåved fra fire sandtak i
Eidsberg og ett i Trøgstad.
Hemmeligheten var at
knapt noen fagutdannet
botaniker ville botanisere
nær sagt frivillig i et
sandtak som botanisk kan
oppfattes nærmest som
en ustabil ørken. Men
Nils gikk egne veier med
sine undersøkelser. En
elveøreplante som klåved
må ha god forankring for å
tåle vannstandsvariasjoner i
en elv, de samme egenskaper
som kommer godt med i
et ustabilt sandtak. Nils
opplyser på sitt siste belegg
av klåved fra Brødremoen i
Eidsberg, datert 10.6.2005,
at arten er i stadig spredning
og at den nå ﬁnnes i alle
grustak i Monaraet.
Nils rakk ikke å publisere
så mange av sine funn. Det
ble det liksom aldri tid til,
innsamlinger sto øverst
på prioriteringslisten. Han
tenkte kanskje at det ennå
er så mye uoppdaget at det
vil være lurt å vente med
publikasjonen til en fikk Blomstene hos klåved er vakkert rosa mens greinene er stive og stritbedre oversikt. Imidlertid tende. Rota må være både kraftig og dyp for å feste en slik busk i ustabile
ble det en artikkel til ”Natur i sandmasser. (Foto forf.)
Østfold” om klåved (Klåved
Myricaria germanica, ny karplante for Østfold – NiØ 19(2):123-126, 2000), en om ﬁnnmarkspors
sammen med Geir Hardeng (Nytt om ﬁnnmarkspors Ledum palustre i Østfold – NiØ 19(2):157-159,
2000) og så holdt han på med en artikkel, sammen med Jan Ingar I. Båtvik, om bleikﬁol Viola persicifolia
i Østfold, en art han gjenoppdaget ved Øyern i Trøgstad. Han gikk også og tenkte på en artikkel om
botanikken i hjemkommunen Eidsberg, muligens sammen med Bjørn Petter Løfall, nestleder i Østfold
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Botaniske Forening, og en stadig inspirator for Nils.
Nils var også en god fotograf. Han var blant annet bidragsyter til Norsk Botanisk Forenings
plantebildearkiv hvor blant annet Nils sitt foto av nikkebrønsle Bidens cernua er benyttet for å illustrere
planten som er valgt til kommuneblomst i Spydeberg kommune. Han ledet også en rekke botaniske
ekskursjoner og turer i regi av Østfold Botaniske Forening. Flere ganger ble det også et oppslag i
lokalavisa ”Indre Smaalenenes Avis” om hans mange turer.
Av yrke var Nils som nevnt snekker. Hans snekkerkyndighet satte han snart på tanken om å forbedre
plantepressene som benyttes til innsamlinger av planter. Tradisjonelt ﬁnnes enten skruemekanismer
for å stramme plantepakken slik at plantene ikke skrumper under tørkeprosessen, eller tauverk med
strammepinner til samme formål. Disse kan ta uforholdsmessig stor plass i en ellers kompakt og
minimalisert feltoppakning. Nils begynte derfor å produsere en enklere plantepresse, først med malte,
avstivede pressplater, senere luksusutgaver med lakkerte sider i bjørk- ask- og lønneved, men hvor
begge hadde en enkel lastebilstropp-stramming i miniatyr. Han ble snart kjent langt utenfor fylket
med sin oppﬁnnelse. Totalt laget han omkring 100 slike plantepresser, et varig og nyttig redskap for
personer som ønsker å videreføre Nils sin store interesse for botanikken, enten som amatør eller som
profesjonell.
Som privatperson var Nils beskjeden i sin framferd. Han likte ikke å stikke seg fram eller skryte av
sine kunnskaper, og han ble alltid sjenert når det ble for mye oppmerksomhet. Han var også omtenksom
og godhjertet. Da en barndomsvenn besøkte ham på sykehuset i desember 2005 kom han tilfeldigvis
mens Nils spiste kveldsmat. Typisk for Nils var at han da ble langt mer opptatt av at han ikke hadde
mat til sin besøkende gjest enn hvordan det egentlig sto til med ham selv og plagene han led av. Kona
Ingrid og døtrene med barnebarn har således mistet en kjær ektemann, far og bestefar. Vi andre kjenner
også på en tomhet det skal bli vanskelig å fylle etter Nils. Nils skapte gode og holdbare minner, både
hos den enkelte som kjente ham og ikke minst de spor av varig verdi han la igjen i offentlige museer.
Vi lyser fred over hans minne.
JAN INGAR I. BÅTVIK
LEDER AV ØSTFOLD BOTANISKE FORENING

31

Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005
21.-22. mai. Akerøya, Hvaler
Den annonserte fellesturen med fugle- og insektinteresserte til Akerøya i Hvaler måtte dessverre avlyses
på grunn av for dårlig vær for sjøtur.
4. juni. Hvittingbukta på Nordre Jeløy, Moss
Området er kjent for mange varmekrevende arter vi ikke ﬁnner andre steder i Østfold. Denne turen hadde
ﬂere vårblomstrende arter på ønskelisten. Våren var tydeligvis sen dette året da det var i tidligste laget
selv for ramsløk Allium ursinum som trolig har fylkets ﬁneste forekomst her. Videre fant vi vårerteknapp
Lathyrus vernus, fjorårseksemplarer av fuglerede Neottia nidus-avis, tannrot Cardamine bulbifera,
lundkarse C. impatiens, rikelig med vintergrønn bergﬂette Hedera helix og bladverk av tyrihjelm
Aconitum septentrionale, en art som sjelden kommer i blomst i disse skyggefulle løvskogskantene
vi har å tilby arten i fylket. Vi studerte også nykomlinger av strandkål Crambe maritima, en art som
stadig øker i utbredelse langs våre strandsoner samt fjorårseksemplarer av dragehode Dracocephalum
ruyschiana. Seks deltagere var med på turen i mer eller mindre silregn denne vårdagen under ledelse
av Camilla Lindberg.
JAN INGAR I. BÅTVIK

Deltagerne på ØBFs tur til Nordre Jeløy 4. juni 2005. Vi var få i regnværet. (Foto: J.I.Båtvik)
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11. juni. Rom på Hvaler
Årets Hvalertur ble lagt opp som en registreringstur etter samme mønster som ﬂorakartleggingene i
Halden 2004 og Sarpsborg 2005 (se Blyttia 1/2005). Turen til Rom, like øst for Kirkøy, var vår første
gjennomførte registreringstur hvor alle deltagerne ble bedt om å lage krysslister fra sine funn i tildelt
område på øya. Vi var så heldige å få med en deltager med hytte på Rom, som ordnet grei båtskyss
fra Vesle Kjennvik over det smale Romsundet. Øya Rom er ca. 0,5 km² stor og ligger innenfor 3
ulike km²-ruter i UTM-nettet. Disse ble inventert hver for seg, med separate krysslister. I tillegg til
krysslistene ble det notert egne lister for spesielt interessante arter. For arter som ble samlet inn, ble
nøyaktig stedfesting til nærmeste 10 meter notert vha GPS.
Vi startet før lunsj med en felles registrering av den sørvestligste ruta, deretter delte vi oss i to grupper
som registrerte hver sin rute. I den første ruta, som dekker under 0,1 km², noterte vi hele 184 arter, i de
to andre rutene (på hver ca. 0,2 km²) registrerte vi henholdsvis 187 og 176 arter. Til sammen ble det
notert 274 arter på øya, til tross for at den viste seg å være dominert av relativt fattige vegetasjonstyper.
Alle registreringene legges inn i krysslistedatabasen på Tøyen.
Få interessante arter ble funnet, men av arter som ble nøyaktig koordinatfestet kan nevnes griseblad
Scorzonera humilis, kystfrøstjerne Thalictrum minus, kystarve Cerastium diffusum, sylarve Sagina
subulata, vanlig nattﬁol Platanthera bifolia, grisnestarr Carex distans, bukkebeinurt Ononis arvensis,
marianøkleblom Primula veris, dvergminneblom Myosotis stricta og furuvintergrønn Pyrola chlorantha.
Rom ble besøkt av undertegnede første gang 12. august 1995. Da ble det notert 16 arter som ikke
ble gjenfunnet i 2005, bl.a. jordbærkløver Trifolium fragiferum, tusengylden Centaurium littorale og
dverggylden Centaurium pulchellum. Medregnet disse omfatter artslista for Rom 290 arter. Vi var ca
12 deltagere med på turen.
GUNNAR ENGAN

14. juni. Råde kommunes eneste ravine.
Den går fra E6 mot Kråkstadfjorden. Den er dypest der den nye ﬁrefelttraséen til E6 er under bygging.
Dette betyr at det blir enda mindre igjen av ravinen når E6 blir ferdigstilt. Dessverre er ﬂertallet av
ravinene i fylket tilplantet med gran Picea abies. Slik også med denne, men enkelte glenner av gammel
løvskog og fuktsig ﬁnnes. Turen startet sør for Gamle Kongevei i et løvskogskratt med enorme mengder
legevintergrønn Pyrola rotundifolia. Kjentmann Johannes Haugan kunne fortelle at det i dag bare er en
rest av populasjonen mot det var for noen år tilbake. Gjengroingsspøkelset er på full fart inn også her
etter at beitedyr har vært fraværende i mange år. Tidligere var det store mengder nattﬁoler Platanthera
bifolia her, mens i dag fant vi riktignok noen eksemplarer, men bare fåtallig. De beste funnene var en
relativt stor forekomst av honningknoppurt Centaurea montana, oppsiktsvekkende langt fra bebyggelse
og godt naturalisert samt kommunens første funn av storrapp Poa remota. Ca. 10 deltagere.
JAN INGAR I. BÅTVIK

18. juni. Sundsrud og Hagasund i Rømskog.
Floraen i Rømskog er dårlig kartlagt, derfor ble en av årets ekskursjoner lagt til denne delen av fylket.
Turen gikk langs den gamle fylkesveien på vestsiden av Rømsjøen, et naturskjønt og variert område.
Vi fant vel ingen store sjeldnehter eller overraskelser på denne turen, men vi konstaterte da solblom
Arnica montana, marinøkkel Botrychium lunaria, vanlig nattﬁol Platanthera bifolia, storblåfjær
Polygala vulgaris og tysk mure Potentilla thuringiaca. Vi brukte en del tid på samle arter som ikke
er belagt fra Rømskog tidligere. I alt ble det belagt 53 nye arter for kommunen. Det er også foretatt
innsamlinger senere på sommeren, men det er fortsatt mye ugjort i Rømskog. På tross av god annonsering
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og kontakt med lokale innbyggere, møtte ingen fra Rømskog opp i godværet denne dagen. Ved siden
av syv tilreisende ØBF-medlemmer, møtte to planteinteresserte damer fra Marker.
NILS ORDERUD

19. juni. Villblomstenes dag.
Tre ulike turer med 40 deltagere. En tur ble arrangert i Rakkestad under ledelse av Nils Skaarer, en
til Holmegil i Aremark under ledelse av Bjørn Petter Løfall og en tur i Mysen under ledelse av Nils
Orderud og Solveig Vatne Gustavsen.
SOLVEIG VATNE GUSTAVSEN

29.6.-3.7. Florakartlegging i Sarpsborg
Dette var den andre kartleggings-samlingen i Østfold. Vi bodde på Skjeberg Folkehøyskole rett nord for
Skjeberg sentrum. Selve registreringsarbeidet foregikk i 2-mannslag i på forhånd utvalgte områder (5 x
5 km-ruter) av Sarpsborg. Alle deltakerne ﬁkk med seg detaljerte kart over sine registreringsområder,
og noterte på krysslister alle arter som ble funnet innenfor hver km²-rute som ble oppsøkt. I tillegg ble
det ført inventeringsskjema med detaljerte lokalitetsopplysninger om funn av alle innsamlete arter og
interessante arter som ikke ble samlet. På kveldstid ble alle innsamlete arter i så stor grad som mulig
artsbestemt og presset for levering til herbariet på Tøyen. Totalt ble det registrert 36 krysslister fra 35
km²-ruter og ni 5 x 5 km-ruter, med til sammen 5841 artsregistreringer (tilsvarende tall fra Halden
i 2004 var 36 km²-ruter med 5893 artsregistreringer). Alle registreringene er punsjet og levert til
krysslistedatabasen på Tøyen.
Det ble funnet mer enn 550 ulike taxa, derav minst 32 nye for Sarpsborg. Total artsliste for Sarpsborg
er nå oppe i ca. 790 registrerte taxa. Ni rødlistearter ble funnet under kartleggingen; myrstjerneblom
Stellaria palustris, saltsoleie Ranunculus cymbalaria, tusengylden Centaurium littorale, dverggylden
C. pulchellum, vasskryp Lythrum portula, strandrødtopp Odontites vernus ssp. litoralis, solblom Arnica
montana, griseblad Scorzonera humilis og elvemarigras Hierochloe hirta ssp. hirta. Av arter som
ikke tidligere er registrert fra Sarpsborg kan nevnes løkurt Alliaria petiolata, åkervindel Convolvulus
arvensis, kalmusrot Acorus calamus, småtveblad Listera cordata, ballastsiv Juncus tenuis, klubbestarr
Carex buxbaumii og enghavre Avenula pratensis. Relativt mange vanlige arter var ikke tidligere samlet
eller notert fra kommunen. Florakartleggingen i Sarpsborg sørget for at de ﬂeste av disse nå er belagt
og behørlig registert i databasene. Det var 18 deltagere som var med.
GUNNAR ENGAN

6. juli. Sildevika i Skjeberg, Sarpsborg
Vi startet opp med godt håp om å ﬁnne igjen den gule hornvalmuen Glaucium ﬂavum fra året før
hvor det var 5 individer i Høysand nær en badeplass. Da fantes to fertile individer her sammen med
tre rosetter. Den hadde i 2004 god frøsetning, men i år var det ingen individer å ﬁnne her, verken
rosetter eller en videreutvikling av fjorårets rosetter. Området er som tidligere, altså ikke berørt på
noen markert negativ måte. Det er derfor ikke lett å forklare dens ustadige opptreden.
Men Høysandområdet har mye annet å tilby, blant annet gode eksemplarer av tindved Hippophaë
rhamnoides, mest trolig forvillet. Lenger sør fant vi en ﬁn skråning mot sjøen med ﬁne eksemplarer
av bergperikum Hypericum montanum med sine typiske svartstilkete kjertler i blomsterstanden, særlig
ﬁne eksemplarer av fagerklokke Campanula persicifolia, lakrismjelt Astragalus glycyphyllos og en av
få steder i Sarpsborg kommune med rødkjeks Torilis japonica. Rykter om ﬂueblom Ophrys insectifera
i området klarte vi ikke bekrefte. Turens kanskje mest overraskende funn var en havreåker med en
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mengde småklengemaure Galium spurium ssp. vaillantii. Vi var ni deltagere på en varm sommerdag
under ledelse av Gøran Granath.
JAN INGAR I. BÅTVIK

Deltagerne på ØBFs tur til Skjebergdalen i Sarpsborg 21. juli 2004. (Foto: J.I.Båtvik)

3. september. Nord for Li-Langen, Marker.
Vi startet turen ved gården Li i Marker med kryptogamer som hovedtema for turen. Derfra kjørte vi
vestover på privat skogsbilvei ca. 8 km. Ved parkeringsplassen i nærheten av innsjøen Li-Langen gikk vi
en runde på ca. 4 km. Mest tid brukte vi i en østvendt granskogsli med betydelig ospeinnslag like nord
for Li-Langen. Her ble lungenever Lobaria pulmonaria, kystvrenge Nephroma laevigatum, grynvrenge
N. parile og stiftﬁltlav Parmeliella triptophylla funnet, alle på osp Populus tremula. Tidligere var det
kjent en gammel rogn i området med bl.a. vanlig blåﬁltlav Degelia plumbea, skrubbenever Lobaria
scrobiculata og kystﬁltlav Pannaria rubiginosa. Dette treet har dessverre falt ned og de nevnte arter
kunne ikke gjenﬁnnes. Disse er ganske sjeldne i Østfold. Også substratet, rogn Sorbus aucuparia, er
etterhvert blitt mindre vanlig i Østfolds skogområder. Rekrutteringen er heller dårlig da slike beites
hardt av elg.
Av noen lett gjenkjennelige moser ble det sett pusledraugmose Anastrophyllum hellerianum
og larvemose Nowellia curvifolia. Begge ble funnet på ospelæger. Blant karplantene var funn av
myskemaure Galium triﬂorum det mest interessante. Den ble funnet i ei lita ur i nedkant av den
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østvendte granskogslia. Ellers kan nevnes funn av vanlig vaniljerot Monotropa hypopytis ssp. hypopitys,
og på veien tilbake over en myr alle tre soldoggartene Drosera spp., klokkelyng Erica tetralix, rome
Narthecium ossifragum, sivblom Scheuchzeria palustris og hvitmyrak Rhynchospora alba. Noen
benyttet anledningen til å ta med kantarell hjem (prøv den til stekt breiﬂabb med hvitløksaus!).
Krysslisten fra stedet inneholdt bare 89 karplanter, ganske artsfattig altså. Vi var 7 deltagere i delvis
skyet, oppholdsvær med god turtemperatur.
BJØRN PETTER LØFALL

11. september. Familiedag i Mossemarka
Denne søndagen var Østfold Botaniske forening invitert av Studieforbundet Natur & Miljø til å
delta på en familiedag i Mossemarka. Solveig Vatne Gustavsen og Camilla Lindberg representerte
ØBF. Litt utenom vekstsesongen for oss, men dette løste vi med å samle moser, lyng, bær og noen
høstblomstrende planter fra plassen vi var på. Vi ﬁkk utdelt en stand hvor vi hadde disse utstilt som
trekkplaster. Ut fra vårt ståsted var dagen vellykket. Spesielt barna syntes det var moro å kunne ta
og føle på mosene. Vi ﬁkk masse spørsmål om plantenavn og hva plantene kunne brukes til. Spesielt
virket det som om bærenes bruksområde var av stor interesse for familiene. En av utstillingsartene var
pors Myrica gale som var gjenstand for mange diskusjoner rundt bruk, lukt og gjenkjennelse. Som en
kuriositet kan nevnes pappaen med barnet på 12 år i høyre hand og et herbarium i venstre armkrok.
Her trengtes det faglig bistand for å få podens skoleprosjekt godkjent. Hyggelig at vi kunne bidra litt
til Kunnskapsløftet i skolen.
SOLVEIG VATNE GUSTAVSEN

Rapporter fra Miljøvernavd., fylkesmannen i Østfold
Det foreligger en oversikt over alle utgitte rapporter 1985-2007, slik at en kan ﬁnne frem etter tema /
emne, kommune eller forfatter:
Rapporter gjennom 25 år, 1982-2007, en bibliograﬁ.
Fylkesmannen i Østfold, miljøvern, rapport nr.7, 2000:1-55.
Rapporten kan bestilles fra
Geir Hardeng, 69 24 71 22, eller pr. mail: geir.hardeng@fmos.no
Rapporten ligger også på www, se
fylkesmannen.no – pek på Østfold – Miljøvern – Rapporter
Her ﬁnner du også nye rapporter om
-Sjeldne biller i Østfold
-Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde
-Ytre Hvaler nasjonalpark
Ytterligere rapporter vil bli lagt ut etter hvert.

36

Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2005
Styrets sammensetning:
Jan Ingar Iversen Båtvik (leder)
Bjørn Petter Løfall (nestleder)
Vivi Iren Hansen (sekretær)
Monika Olsen (kasserer)
Solveig Vatne Gustavsen (styremedlem)
Hermod Karlsen (styremedlem)
Revisor:
Bård Haugsrud
Valgkomité:
Øivind Lågbu, Ole Petter Skallebakke
Repr. i Forum for Natur og Friluftsliv:
Ole Petter Skallebakke
Styremøter:
Foreningen har hatt 3 styremøter, 1.2., 22.2. og 29.9. og behandlet 19 saker.
Følgende turer/møter avholdt:
22. februar. Årsmøte i ØBF/NBF på Tomb i Råde. Etter ordinært årsmøte holdt Rune Aae foredrag om
Vegetasjon og annen spennende natur i Azerbaidjan.
16. mars. Medlemsmøte på Alby med Vegetasjon i dammer på Østlandet ved Anette Edvardsen (relativt
nylig ferdig med sitt hovedfag på området).
21.-22. mai. Fellestur med fugle- og insektinteresserte til Akerøya, Hvaler. Ledere: Rune Aae og
J.Ingar I. Båtvik.
4. juni. Hvittingbukta på Nordre Jeløy, Moss. Leder: Camilla Lindberg.
11. juni. Rom Ø for Kirkøy, Hvaler. Leder: Gunnar Engan.
14. juni. Ravine ved Missingmyr, Råde. Leder: J.Ingar I. Båtvik (lokal kjentmann Johannes Haugan
måtte melde sykdomsforfall like før).
18. juni. Sundsrud, Rømskog Leder: Nils Orderud.
19. juni. Villblomstenes dag, 3 ulike turer med 40 deltagere.
29.6.-3.7. Florakartlegging i Sarpsborg. Ledere: Gunnar Engan og Solveig Vatne Gustavsen.
6. juli. Sildevika i Skjeberg, Sarpsborg. Ledere: Gøran Granath og J. Ingar I. Båtvik.
3. september. Nord for Li-Langen, Marker. Leder: Bjørn Petter Løfall.
11. september. Familiedag/fellesarrangement i Mossemarka med Studieforbundet Natur & miljø.
Solveig Vatne Gustavsen og Camilla Lindberg representerte ØBF.
10. november. Medlemsmøte på Alby, Jeløy om fagerklokke v/ Vivi Iren Hansen (relativt nylig ferdig
med sitt hovedfag på området).
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Innsamlinger/dugnader:
Foreningens andre kartleggingssamling med tanke på å kartlegge fylkets ﬂora ble avholdt i Sarpsborg,
18 personer deltok. Det ble samlet 200-300 planter, men ikke alt var levert til Botanisk museum, Oslo
ved årets slutt. Avanserte hjelpemidler som spesialuttegnede fargelagte økonomisk kart og GPS ble
benyttet i kartleggingen.
Utenom kartleggingssamlingen er det også samlet materiale i Østfold, spesielt kommuner som tidligere
er lite samlet/kartlagt. Anslagsvis er det samlet 400-500 kollekter i tillegg til kartleggingssamlingen
i Sarpsborg.
Det ble avholdt 3 dugnader på Botanisk museum, Oslo, med ommontering av herbarieark fra Øyvind
Johansens store herbarium, samt montering av årets innsamlinger. I tillegg har Solveig Vatne Gustavsen
og Jan Ingar I. Båtvik registrert og kvalitetssikret herbarieark fra Gøteborg naturhistoriske museum i
tillegg til fellesdugnadene. Ved årets slutt gjensto 1 kasse for ommontering av Øivind Johansenherbariet.
Belagt materiale som tidligere er plukket ut i Gøteborg ble dataregistrert ved Naturhistorisk museum
på Tøyen, ca 5000 er dataregistrert ved utgangen av 2005, derav ca 15 % fra Østfold. Av det utplukkete
materiale gjenstår ca halvparten, omkring 4000 kollekter for dataregistrering.
Gode funn:
Fra N. Jeløy foreligger funn av bakkeknapp (ny for Norge), fargemyske (gjenfunn i Norge), hvitmure (ny
for Østfold, JIB & Svein Båtvik), solrose (Norges 2. funn, det 1. ligger ca 800 m unna 1. funn i Norge
fra 2002), krattalant (ny for Moss), smaltimian (trolig opprinnelig) – alle fra samme område (Gunnar
Engan, Camilla Lindberg, JIB), stjernetistel fra samme område (G. Engan); fra Askim foreligger funn
av skavgras x fjellsnelle (SVG, Nils Orderud, BPL); fra Sarpsborg elvemarigras (Camilla Lindberg
og SVG), klubbestarr (Svein Åstrøm, Sylfest Kringen); fra Jelsnes i Tune kystgrisøre (SVG, Camilla
Lindberg), fra Bukkhl. i Vestvannet hartmannsstarr (Egil Michaelsen); ved Kalnes afrikamelde (Egil
Michaelsen); storrapp i Råde (SVG); myskemaure fra Lilangen i Marker (JIB); småklengemaure i
Skjeberg (JIB & Svein Åstrøm); olavsstake ved Svinesund (Marit Eriksen), askerstorkenebb på Kirkøy
(ØBF-tur) og soppen furupiggmusling Irpicodon pendulus ﬂere steder i Torsnes (Hermod Karlsen).
Bakkesøte på Hvaler (Ola Wergeland Krog og Terje Blindheim). Det er også gjort spennende funn på
Øra avfallsplass i Fredrikstad og på Solgård i Moss (Tore Berg p.m.).
Medlemstall:
ØBF har 45 A- (framgang på 7), 43 B- (nedgang på 5) og 11 C-medlemmer (nedgangn på 1), og ett
æresmedlem. Vi har intet livsvarig medlem lenger som i 2004. Dette betyr at foreningen har 100
medlemmer i 2005 slik vi også hadde det i 2004.
Tidsskriftet:
Dobbeltnummer av tidsskriftet Natur i Østfold nr. 1-2/2004 ble satt ferdig på slutten av året, men
rakk ikke å trykke det i løpet av året. Tidsskriftet er ennå ikke i rute i forhold til utgivelsesplanen.
Økonomi:
Økonomien er OK.
Rakkestad 17.2.2006
BJØRN PETTER LØFALL,
NESTLEDER
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Botanisk turguide for Bohuslän anbefales
OLA M. WERGELAND KROG

Wergeland Krog, O.M. Botanisk turguide for Bohuslän anbefales. Natur i Østfold: 25 (1-2):
39-41.
Föreningen Bohusläns Flora har gitt ut en turguide for landskapet Bohuslän som inneholder
beskrivelse av 99 botaniske perler med til sammen nærmere 900 arter, både sjeldne og vanlige.
Hvert utﬂuktsmål beskrives med kart, tekst, bilder og artstabeller. Boka anbefales til naturinteresserte generelt og til botanikkinteresserte spesielt.
Ola M. Wergeland Krog, 1892 Degernes, e-post: ola@naturkart.no

Bohuslän er et av Sveriges artsrikeste landskap
når det gjelder karplanter. Föreningen Bohusläns
Flora holder på med en kartlegging av ﬂoraen i
Bohuslän, med utgivelsen av en ny landskapsﬂora
”Floran i Bohuslän” som mål. Etter ti års
kartlegging hadde foreningen samlet en rekke
botaniske perler som de opprinnelig hadde tenkt
å presentere i et eget kapittel i landskapsﬂoraen.
Men etter hvert vokste et nytt konsept fram, en
presentasjon av de botaniske perlene i en egen
bok. Denne ble hetende ”Botaniska utﬂykter i
Bohuslän”, og er en rikt illustrert turguide som
henvender seg til naturinteresserte generelt og til
botanikkinteresserte spesielt.
Fakta om boken
Utgitt av Föreningen Bohusläns Flora. Referansen
er: Blomgren, E. m.ﬂ. (red.) 2006. Botaniska
utflykter i Bohuslän. 221 s. Boka tar for seg
landskapet Bohuslän og dets 13 kommuner. Hver
kommune er kort presentert med kart, bilder og
tekst. I hver kommune blir utvalgte botaniske
perler presentert, én oppslagsside med kart
bilder og tekst for hvert turmål. Plantelister med
hovedvekt på sjeldne og eller interessante arter
spesielt for hver lokalitet er også på plass. Et
eksempel på et turmål er presentert i ﬁgur 1.
Totalt 99 turmål er beskrevet, 78 av disse kan
nås fra landeveien, eller med ferge mens 21 kun
kan nåes med egen båt. Hele 43 av turmålene
ligger helt eller delvis i naturreservater. Alt i alt

leder boken deg
til vokseplassene til nærmere 900 arter, både
rariteter og vanlige planter.
Lokker til besøk
Grunnkonseptet er at boken skal lokke folk ut i
naturen, og det gjør den virkelig. Detaljkarter,
landskapsbilder, detaljbilder og tegninger samt
tekst og artslister er smakfullt presentert. Innenfor
hvert turmål er det på kartet avmerket flere
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Fig. 1. Eksempel på en førsteside fra et tilfeldig turmål. (Siden vises i ca 80% av
original størrelse).
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utlendinger, nemlig at det ikke er vitenskapelige
navn på artslistene. Dette er forståelig ut i fra
plasshensyn, men det burde i alle fall vært en
liste bak i boken som viser vitenskapelig navn
for de svenske artsnavnene. Slik det er nå må en
botaniker som ikke behersker svenske artsnavn ta
med seg en svensk ﬂora i tillegg. Eller i hvert fall
må han/hun skaffe seg en navneliste med svenske
og norske navn. Et navneregister, spesielt for
denne boken, selges av foreningen for 50,- SEK
inkl. porto i Sverige. Dette er en CD med en
Excel ﬁl som har svenske, vitenskapelige, norske,
danske, engelske og tyske artsnavn. Pass på å
kjøpe den samtidig med at du kjøper boka.
Anbefales
Jeg kan bare gratulere naboene i øst med en ﬂott
bok som kan anbefales til alle som har planer
om å bevege seg i det Bohuslänske landskapet
til sommeren. Og har du ikke planer før så tror
jeg kanskje at en plan vil begynne å spire når du
begynner å bla i ”Botaniska utﬂykter…”
Hvordan skaffe seg den?
Boken distribueres av:
Föreningen Bohusläns Flora
c/o Bo Erikson
Oxdansvägen 2
451 70 Uddevalla

Fig. 2. Sterkt forminsket kart over de
78 turmålene som kan nås uten båt.

Men som kjent for alle som har prøvd å få bøker
tilsendt over grensen så blir dette lett en dyr
fornøyelse. En bedre løsning kan da være å ta
kontakt med Jörn Evers eller Henrik Dalgaard i
Strömstad som begge kan være behjelpelige med
å selge boken.
Kontakt:

botaniske severdigheter med tilhørende artslister.
At det er laget en egen oversikt over turmål som
kun kan nåes med båt er en invitt til en botanisk
reise langs Bohuslänskysten, helst tidlig på
sommeren før hordene i hylende plast invaderer
kyststripen.
Ingenting å klage på?
Ved nærmere gransking er det ingenting som er
feilfritt, heller ikke denne. Tekniske feil sniker
seg alltid inn og her har f.eks. turmålene 74, 75 og
76 ved Koster byttet plass, men dette er vel også
den eneste jeg fant verdt å nevne. Når det gjelder
mangler er den største sådanne bare et problem for

Jörn Evers
Korpegatan 8
452 31 Strömstad
tlf. 0046 526-102 31
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Henrik Dalgaard
Kölstigen 19
452 38 Strömstad
0046 526 159 93

Morten Viker – en allsidig ornitolog fyller 50
Morten Viker, Kråkerøy, rundet 50 år den 5. desember 2006. Da han bl.a. var redaktør av Natur i
Østfold i årene 1991-97, og ofte har ﬁgurert i tidsskriftet, gir jubileet anledning til ”å gå denne karen litt
nærmere i sømmene”. Han vokste opp på Langøya på Kråkerøy (en underlig hybrid!), der han fortsatt
bor. ”Ornitologisk” sett er det interessant at han før har hatt adressene Lomveien og Rugdeveien, og at
han nå er bosatt i Grågåsveien. Ornitologien har nemlig alltid stått Mortens natur-hjerte nærmest.

har også vært engasjert i Norsk Ornitologisk
Forening, bl.a. i et arbeid med en nasjonal oversikt
over sjeldne fugler. Han har også vært aktiv i
Fredrikstad Fugleforening, bl.a. med et nå etablert
foreningslokale ved Kanalen ute på Øra.
Han har hatt oppdrag for fylkesmannen i
Østfold, med rapporter om fuglelivet i Ytre Hvaler
og Øra-området, samt registreringer i diverse
andre våtmarksområder. Morten har deltatt i et
nasjonalpark-utvalg for Ytre Hvaler og han har
arbeidet med et fugletårn på Øra. Han har skrevet
en større rapport om truete virveldyr i Østfold for
fylkesmannen i 1990 og har i ﬂere år deltatt i Forum
for natur og friluftsliv i Østfold.

Morten er trolig den person som best kjenner
Østfolds fugle-faunistikk, det vil si hva er sett
– hvor – og når. Gjennom utrettelig innsats
1983-99 med LRSK (Den Lokale Rapport- og
Sjeldenhetskomite) i Østfold har han samlet,
vurdert og systematisert utallige observasjoner.
I denne sammenheng vises til en oversikt i
Østfold-Natur nr. 40, s. III, som lister 12 LRSKpublikasjoner fra ham i Natur i Østfold. Slike
ofte mer eller mindre tilfeldige observasjoner får
større verdi når lengre tidsperioder sammenstilles.
Dermed sees endringer i faunaen; arter under
etablering – og arter i tilbakegang, som kanskje til
og med havner på rødlisten over truete arter. Morten
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I rapportserien Østfold-Natur har han utgitt
separate nr. om Robert Colletts observasjoner i
Østfold, om Akerøya og om sørvestre Asmaløy
med Skipstad- og Vikerkilen, der han ofte er
i sommerhalvåret. Hans periode i militæret i
Porsanger inspirerte nok til at han i 1983 skrev
en rapport fra øya Loppa i Finnmark.
Morten har betydd svært mye for yngre
fugleinteresserte opp gjennom årene, både i
ornitologisk forening og på Akerøya Ornitologiske
Stasjon på Hvaler. Til daglig jobber han nå med
ungdom på en boenhet i Sarpsborg kommune.

Morten har fra før bakgrunn fra kokkefaget. Han
gikk i lære på Blom restaurant i Oslo, for deretter
å bli faglært porselensdreier i Fredrikstad.
Morten har gode kunnskaper om saltvannsﬁsk,
sjøpattedyr, sommerfugler og planteliv, jf. listen
over artikler m.v. Hans betydelige naturkunnskaper
har også gjort at han blir benyttet av lokal presse
og NRK. Han har til nå skrevet artikler m.v. i
halvparten av sitt 50 årige liv. Vi håper han også
kan bidra med ytterligere nytt fra Østfold-naturen
i de neste 50 år!

Skrifter 1982-2006 av Morten Viker
LRSK-artikler m.v.
-MV 1983-95 +1999: Oversikt over 12 artikler i Natur i Østfold ﬁnnes i Østfold-Natur nr.40, s.III.
-MV 1983. Robert Collett og hans opplysninger fra Østfold i “Norges Fugle” I-III. Østfold-Natur 16.
63 + 9s.
-MV 1984. Sjøfugl og oljesøl. Natur i Østfold 3: 53-54.
Øra
-MV & Bosy, R.G. 1986. Fuglelivet i Øraområdet. Østfold-Natur 25. 143s.
-MV & Fredriksen, Å. S. 1995. Ornitologiske registreringer i Øraområdet 1989 - 1992. Fylkesmannen
i Østfold, Miljøvernavd., rapp. 10/95. 64s.
-MV 1999. Øramåkene med ny transportteknikk. Natur i Østfold 18: 122.
-MV 2001. Kvantitative fugletakseringer på Hestholmen, Øra naturreservat 2001. Fylkesmannen i
Østfold, Miljøvernavd.,rapp. 4-2001: 47-50.
-MV 2002. Ornitologiske registreringer i Øraområdet 1993-1997. Fylkesmannen i Østfold,
Miljøvernavd.,rapp. 4-2002:1-58..
-MV 2005. Kvantitative fugletakseringer på Hestholmen, Øra naturreservat 2004. Fylkesmannen i
Østfold, Miljøvernavd., rapp. 4-2001: 14-17.
-MV 2006. Ornitologiske registreringer i Øraområdet 1998-2002. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., rapp. 2-2006. 65s.

Akerøya
-MV 1991. Akerøya 1990. Natur i Østfold 10: 65-79.
-MV 1991. Utviklingen i Akerøyas hekkefuglbestand 1963 - 1988. Østfold-Natur 30: 116-118.
-MV 1991 & -92. Akerøya Ornitologiske Stasjon 1990 & -91. Ringmerkaren 3: 122-126 og 4: 130135.
-MV 1993. Akerøya ornitologiske Stasjon 1990-91. Østfold-Natur 34: 1-86.

Andre steder
-MV & Tendal, O. (red.) 1982. Kjennetjernet Ornitologiske Stasjon. Årsrapporter, Upubl. 45s.
-Larsen, R. & MV 1982. ØOF’s Hardangervidda-ekskursjon 2.-10. Juli 1982. Natur i Østfold 1:5558.
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-MV 1983. Vurdering av området ved Hestevold Holme i Krokstadfjorden, Råde. Østfold-Natur
24:147-161.
-MV 1983. Fuglefaunaen på Loppa øy. Rapp. Fylkesmannen i Finnmark. 30s.
-MV 1986. Vurdering av våtmarksområdet Thorsøma, Borge kommune. Østfold-Natur 24:166-174.
-MV & Larsen, R.S. 1986. En vurdering av Botnekilen, Stafsengkilen, Salta/Pølen, Hvaler, og Hansemakerkilen, Skjeberg. Østfold-Natur 24:175-195.
-MV 1990. Ornitologiske observasjoner på øya Struten i Ytre Oslofjord. Rapp. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd. 12s.
-MV & Hardeng. G. 1992. Naturfaglige forhold i Gjølsjøen naturreservat i Marker. Fylkesmannen i
Østfold, Miljøvernavd,. rapp. 8-1992. 59s.
-MV 2004. Fuglelivet i Østfold-delen av Ytre Oslofjord. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd., rapp.
2, 2004:165-272.

Arter
-MV 1983. Skjeggmeis, Panurus biarmicus, en ny art for Norge. Vår Fuglefauna 6: 241-243.
-MV 1984. Sivhauk angriper rugende ærfuglhunn. Vår Fuglefauna 7: 161.
-MV 1984. Rekordkull eller polygami hos fjelljo? Vår Fuglefauna 7: 163.
-Larsen, R.S. & MV 1984. Prosjekt skogdue i Østfold. Natur i Østfold 3: 79-87. 4:166-174.
-Haga, A. & MV 1985. Haukugleinvasjonen i Østfold 1983 - 1984. Natur i Østfold 4:16-21.
-MV 1991. Havsvalegjenfunn. Natur i Østfold 10: 31.
-MV 1991. Se etter skjeggmeis!! Natur i Østfold 10: 46
-MV 1994. Skogdue s.262- 263, ringdue s.264-265, isfugl s.294-295 og trelerke s.314-315, i: Gjershaug,
J.O. et. al. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening Klæbu 551s.

Sjøpattedyr
-MV 1987. Grønlandssel, en ny art i Østfold. Natur i Østfold 6: 58-59.
-MV 1991. Seldøden i Ytre Oslofjord 1988. Østfold-Natur 30: 129-130.
-MV 1995. Grindhval, en ny art for Østfold. Natur i Østfold 14: 122-126.
-MV 1997. Observasjoner av kvitnos på Østfoldkysten sensommeren 1995. Natur i Østfold 15.
-MV 2004: Steinkobbe i Østfolds del av Ytre Oslofjord – med et tillegg om andre sjøpattedyr. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., rapport 2, 2004: 273-277.
-MV & Hardeng, G. 2004. Andre sjøpattedyr (utenom steinkobbe, i Ytre Oslofjord, Østfold). Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., rapport 2, 2004: 278-280.

Annet
-Bjørgan, A. & MV 1985. Prosjekt piggsvin i Østfold. Natur i Østfold 4: 89-93.
-MV 1990. Truede virveldyr i Østfold. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., rapp. 10 -1990.
231s.
-MV, Bosy, R.G. & Viker, P.R. 1990. Fauna og ﬂora på Søndre Asmaløy, Hvaler. Østfold-Natur 31.
81s.
-Hardeng, G.& MV 1997. Nyfunn av kinesisk ullhåndskrabbe ved Fredrikstad. Natur i Østfold 16:
47.
-MV 1999. Vannspissmus i Østfold. Natur i Østfold 18: 89-92.
-MV 2000. Flygeﬁsken Cypsilurus heterurus i Oslofjorden. Natur i Østfold 19:193-198.
GEIR HARDENG
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Fiskefaunaen i Marker
INGVAR SPIKKELAND, JAN. G. ANDERSEN, OTTAR ANDERSEN, ANN KRISTIN HALVORSRUD, FINN
LINDBLAD, STEIN VIDAR LUND, ROALD OPSAHL & JAN PETTER VAALER

Spikkeland, I., Andersen, J.G., Andersen, O., Halvorsrud, A.K., Lindblad, F., Lund, S.V.,
Opsahl, R. & Vaaler, J.P. 2007. Fiskefaunaen i Marker. Natur i Østfold: 25 (1-2): 45-56.
Marker kommune har et stort antall innsjøer av varierende størrelse og næringsinnhold som
dreneres av Haldenvassdraget, Glomma og Dalslands Kanal/Göta Älv. Det er registrert 24
ﬁskearter i kommunen (Tabell 1). Rikest ﬁskefauna har Store Le med 20 arter. Deretter følger
Øymarksjøen og Rødenessjøen med 17 arter. Tre (ﬁre?) av artene står på den norske rødlista;
hornulke, hvitﬁnnet steinulke og ﬂire. I tillegg har ål også forekommet i kommunen, men
status nå er usikker.
Store Le er en av ytterst få innsjøer i Europa hvor det forekommer tre arter av ulkeﬁsker. Abbor er den vanligste arten i kommunen, og er påvist i 96 vann. Deretter følger ørret, gjedde
og mort (Tabell 2).

Ingvar Spikkeland, Buer, 1870 Ørje. E-post: ingvarsp@combitel.no
Jan G. Andersen, 1870 Ørje
Ottar Andersen, 1870 Ørje
Ann Kristin Halvorsrud, 1870 Ørje. E-post:akhalvorsrud@marker.kommune.no
Finn Lindblad, 1870 Ørje
Stein Vidar Lund, Ulveveien 5, 1890 Rakkestad. E-post: svilu@halden.net
Roald Opsahl, Dalen, 1870 Ørje. E-post: roald@ﬁskeland.no
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Innledning
Marker kommune i Østfold har flere hundre
dammer og innsjøer med stor variasjon i areal,
dybde, næringsinnhold og pH. Disse tilhører tre
store vassdrag, Glomma, Haldenvassdraget og
Dalslands Kanal/Göta Älv. Ved sin beliggenhet
sørøst i Norge har kommunen en rik og interessant
ﬁskefauna, og det er av stor interesse å få kartlagt
fordelingen av arter i kommunens innsjøer.
Det foreligger en del publisert materiale om ﬁsk
fra Marker. Collett (1897) publiserte funn av ﬂire
Blicca bjoerkna fra Øymarksjøen og Gjølsjø, som
de første funn av denne arten i Norge. HuitfeltKaas (1918) har også mange opplysninger om
ﬁskefaunaen i Marker. På 50-tallet gjennomførte
J. Vasshaug fiskeundersøkelser i Østfold, og
deriblant også i mange vann i Marker (Vasshaug
& Vøllestad 1990). Vik (1969) påviste i 1968
hvitﬁnnet steinulke Cottus gobio i Store Le ved
Østre Otteid i Marker, som det første funn i Norge.

Fra den svenske delen av Store Le foreligger
det også undersøkelser (Henrikson m.ﬂ. 1980a,
1980b). Vøllestad (1983a, 1983b, 1984, 1985,
1992) og Haldenvassdragets Fiskelag (1997) har
gjennomført ﬁskeundersøkelser i de store sjøene i
Haldenvassdraget. Videre er det også gjennomført
prøvefiske hvor resultatene ikke er publisert.
For eksempel har fiskeforvalteren i Østfold
gjennomført kartlegging av fiskebestanden i
Engerelva (Karlsen 2001).
Gjennom det landsomfattende Vanda-prosjektet
i regi av daværende KUF og Universitetet
i Bergen er det gjennomført undersøkelser
bl.a. av ﬁskebestanden i tre innsjøer i Marker;
Kolbjørnsviksjøen, Stikletjern og Ledengstjern.
Resultatene fra disse undersøkelsene er ikke
publisert, men kan ﬁnnes på internettadressen http://
miljolare.no/vanda. Videre har NINA gjennomført
et kartleggingsprosjekt av ﬁskefaunaen i Norge
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ved hjelp av et nettverk av informatører på
lokalt plan, hvor også størstedelen av innsjøene
i Marker er dekket. Resultater av dette arbeidet
er lagt inn i Vanninfo-databasen. Her kan en
søke på innsjøer og elver og få opp registrerte
planter og dyr i de enkelte vannforekomster. Det
foreligger også et ﬁskekart over Østfold, hvor også
Marker er godt dekket (Fylkesmannen i Østfold,
miljøvernavdelingen 1988), men opplysningene
på kartet er noe mangelfulle for en del innsjøers
vedkommende.
I et område med så stor variasjon i ﬁskefauna
og med så mange innsjøer som Marker, er
det svært arbeidskrevende og vanskelig å
skaffe fullstendige opplysninger om de enkelte
innsjøenes fiskearter, og derfor har da også
tidligere innsamlede opplysninger vært noe
mangelfulle. Vi håper imidlertid at vi gjennom
våre undersøkelser har framskaffet et tilnærmet
fullstendig bilde av fiskeartenes utbredelse i
kommunen. Vi har imidlertid bare konsentrert
oss om artenes forekomst, og har ikke drevet
kartlegging av bestandstørrelse etc. Ett av funnene
fra kartleggingsprosjektet vårt, som gjelder
hornulke Myoxocephalus quadricornis i den
norske delen av Store Le, er allerede publisert
(Andersen m.ﬂ. 1998).
Resultatet av undersøkelsene våre er lagt
inn i Vanninfo-basen, slik at den skulle være
godt oppdatert når det gjelder fiskefaunaen i
kommunen.
Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen og
Norske Skog. Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen
har deltatt i kartleggingen ved elﬁske i Engerelva
og Taraldrudelva, og har ellers stilt utstyr til
disposisjon. Til alle disse rettes en stor takk.

Fig. 1. Marker kommune

Områdebeskrivelse

av Haldenvassdraget, og har en langstrakt form
med største avstand nord-sør på vel 40 km,
mens bredden er 10-15 km. Høyden over havet
varierer mellom 103 m (Store Le) og 327 m
(Linnekleppen). Store deler av kommunen ligger
under marin grense (ca. 200 m o.h.), spesielt sør for
E18 og øst for Haldenvassdraget. I disse områdene

Marker kommune (Figur 1) ligger i den østre
delen av Østfold, og grenser i nord til Akershus
(Aurskog-Høland) og i øst til Värmland i
Sverige. Ellers har kommunen grense mot
kommunene Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad og
Aremark. Kommunen omfatter de midtre deler
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ﬁnnes mye marine sedimenter (leire), noe som
påvirker vannkvaliteten i disse områdene positivt.
Områdene vest for Haldenvassdraget og sør for
E18 kalles lokalt Vestfjella, mens betegnelsen
Fjella ellers er foreslått for dette området
(Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen
1993). Dette området består mest av fattige
barskoger på skrinn mark, selv om det er merkbart
mer frodig i de østlige delene, noe som skyldes et
stort amﬁbolittområde som strekker seg fra Ørje
og sørvestover mot grensa til Rakkestad. I Fjellaområdet og i høyereliggende deler av Rødenes i
kommunens nordlige del er det foretatt omfattende
kalking av vann og vassdrag (Jansson 1996), og
dette foregår fortsatt. Øst for Øymarksjøen, hvor
marin leire og noe mer kalkholdig berggrunn gir
høyere pH, har ikke dette vært nødvendig.
Marker har et meget stort antall innsjøer.
Karlsen (1997) angir 338 vann i kommunen, hvor
deﬁnisjonen på et vann er det som er synlig på 1:50
000-kart (M-711). Det er bare Aremark og Halden
som har ﬂere vannforekomster i Østfold. De ﬂeste
innsjøene i Marker ﬁnnes i skogsområdene på
begge sider av Haldenvassdraget, og er oftest
små og næringsfattige. De to store innsjøene
Rødenessjøen (15,3 km 2 og 47 m dyp) og
Øymarksjøen (13,6 km2 og 35 m dyp) deler
kommunen på langs, og er også de største
innsjøene i Haldenvassdraget (Skulberg & Kotai
1982). De ﬂeste innsjøene i kommunen drenerer
hit. Helt sørøst i kommunen ligger Store Le, (areal
85 km2, dyp 102 m og teoretisk oppholdstid 22
år, Henrikson m.ﬂ. 1982), som er i en klasse for
seg. Bare ca. 10 km2 ligger imidlertid i Marker,
resten i Aremark, Värmland og Dalsland. Flere
mindre vann i sørøstre Øymark drener til Store
Le, og noen av disse tilhører Buervassdraget, som
kommer fra området ved den norske tollstasjonen
ved E18 og renner ut innerst i Otteidvika. I
kommunens sørvestlige del er det en del vann
som drenerer mot Rakkestadelva og Glomma. De
største av disse er Frønessjøen (ca. 0,8 km2) og
Kolbjørnsviksjøen (ca. 0,7 km2).
Mens Øymarksjøen og Rødenessjøen er
sterkt preget av forurensning/avrenning fra
jordbruk og bebyggelse, og har gråbrunt, lite

innbydende vann, er Store Le en typisk oligotrof
(næringsfattig) skogssjø med klart, rent vann og
pH i underkant av 7. Spesielt Rødenessjøen er
i en kritisk eutroﬁeringsfase, med omfattende
algeoppblomstringer på ettersommeren, mens
forholdene i Øymarksjøen er noe bedre. Også
Lundstjern i Rødenes og noen innsjøer i østre
Øymark (Gjølsjø, Stikletjern, Solerødtjern
og Ledengstjern) er mesotrofe-eutrofe, men
omfattende algeoppblomstringer av samme type
som i Rødenessjøen forekommer ikke her.
I 1827 ble det bygd en tømmerkanal fra Østre
Otteid ved Store Le via Skinnarbutjern og over
til Øymarksjøen. Denne kanalen var i drift fram
til 1956 (Nilsen 1997). Siden Skinnarbutjern
ligger flere meter høyere enn de to andre
innsjøene, var ikke de to vassdragene i direkte
kontakt. De store tømmer-mengdene som ble
ﬂøtet over her gjennom mer enn 100 år har vært
en mulig spredningsfaktor for ferskvannsarter,
ikke minst igler og snegl. Området har trolig
representert en viktig innvandringsvei for
ferskvannsorganismer fra det rike Vänern-området
og over til Haldenvassdraget, enten via kanalen
eller kanskje i tidligere tider da de to vassdragene
kan ha stått i direkte forbindelse med hverandre
her (Spikkeland m.ﬂ. 1999).
Metoder
Det er samlet inn opplysninger om ﬁskebestand fra
119 innsjøer i Marker i forbindelse med prosjektet.
De resterende vannansamlingene er nesten uten
unntak svært små lokaliteter, ofte myrpytter som
mangler ﬁsk. Ved kartlegging av ﬁskefaunaen i
Marker har vi i stor grad benyttet opplysninger
fra sportsﬁskere og lokalkjente folk. Flere av
deltakerne i prosjektet er aktive sportsﬁskere,
og har selv påvist de ulike artene i tallrike vann
gjennom ﬁske i mange år. Når det gjelder de mer
artsrike lokalitetene i kommunen, er det i ﬂere
tilfeller drevet prøveﬁske. Dette gjelder Store Le
(20.-21.9.96, 26.-27.9.97, 4.-5.8.98, 6.-7.9.99,
13.-14.9.2000), Skinnarbutjern (15.-16.5.98),
Lundstjern (28.-29.8.98), Solerudtjern (14.15.8.98), Helgetjern (25.-26.9.98) og Gjølsjø
(2.-3.9.99). I disse tilfellene er det benyttet fra
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Fig. 2. Dyvelen helt sørøst i Marker er eksempel på en grunt, ﬁsketomt skogstjern med tilnærmet
nøytralt vann. Begge salamanderartene ﬁnnes i tjernet. Tjernet ligger i et område med kalkholdige
bergarter. Foto: I. Spikkeland.
øyeblikket er usikker. Hornulke er bare funnet i
Store Le (Andersen m.ﬂ. 1998), og denne arten er
ellers i Norge bare påvist i Mjøsa (Sandlund 1979).
Hvitﬁnnet steinulke ﬁnnes tallrik i strandområdene
i Store Le, men er også kjent fra Øymarksjøen og
vassdraget nedstrøms, om enn noe mer fåtallig
enn i Store Le. Vi har ikke påvist denne arten i
Rødenessjøen, og den har trolig spredt seg fra
Store Le og over til Haldenvassdraget, og har
ikke greid å forsere fossen/slusene ved Ørje. Den
er for øvrig ikke registrert i Skinnarbutjern, som
har avløp både til Store Le og Øymarksjøen, noe
en skulle ha forventet dersom innvandringen har
skjedd denne veien. Det kan imidlertid tenkes
at arten er fåtallig og hittil ikke oppdaget, da
innsjøen mangler steinete strender hvor arten
lett kan påvises. Hvitﬁnnet steinulke er liksom
hornulke en meget sjelden ﬁskeart i Norge, og
har sin naturlige utbredelse her i landet bare
i Store Le og Haldenvassdraget, og muligens

3 til 10 garn, med maskevidde fra 10 til 40 mm.
Garna er satt på varierende dyp og i ulike deler
av innsjøene.
I tillegg til innsjøene, er noen bekker og elver i
kommunen blitt kartlagt ved elﬁske. Dette gjelder
særlig Engerelva, Taraldrudelva og Buerelvas
ulike greiner.
Resultater
Til sammen er det i påvist 24 fiskearter i
Marker (Tabell 1). Dette er et høyt tall i norsk
sammenheng, og artsantall på dette nivået ﬁnnes
bare i lavere strøk på Sør-Østlandet, i områder
som har tilknytning til større vassdrag.
Rødlistede arter
Tre, muligens fire av Norges seks rødlistede
ferskvannsfisker (Kålås m.fl. 2006) finnes i
kommunen. Dette er ﬂire, hornulke og hvitﬁnnet
steinulke. I tillegg kommer ål, hvor status for
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De høyereliggende innsjøene i kommunen,
spesielt i Fjella-området vest for Haldenvassdraget
og i Rødenes nord i kommunen, er først og fremst
abborens og ørretens rike, men også ørekyte
har en viss utbredelse her. Ellers kan trolig
ørret forekomme sporadisk i flere sjøer som
står i forbindelse med ørretelver, for eksempel
Kolbjørnsviksjøen (jfr. Vasshaug & Vøllestad
1990).
Åtte av artene er bare registrert i en eller ﬂere
av de store innsjøene, dvs. Store Le, Rødenessjøen
og Øymarksjøen. Dette gjelder laks, sik, lagesild,
krøkle, lake, hvitﬁnnet steinulke, hornulke og ål.
Antall ﬁskearter pr. vann
Figur 3 viser fordelingen av antall fiskearter
pr. vann. Også her er ål regnet med i Store Le,
Øymarksjøen og Kolbjørnsviksjøen. Vi ser at det
store ﬂertallet av vannene har 1-3 arter, og dette
dreier seg da vanligvis om abbor, ørret eller gjedde,
eller kombinasjoner av disse, eventuelt sammen
med mort. De innsjøene som har 5 arter eller mer
er vanligvis lavtliggende innsjøer, mens vann i
heiestrøkene på begge sider av Haldenvassdraget,
særlig de som ligger over marin grense, har få arter,
noe som åpenbart har med innvandringsforhold å
gjøre.

Fig. 3. Fordeling av antall ﬁskearter i 119
vann i Marker kommune.
også Rømsjøen, som drenerer til Foxen/Store
Le. Den er imidlertid utsatt i Utsjoki i Finland,
og har dermed fått mulighet til å spre seg til
Tana (Hesthagen & Østborg 2004). En tredje
ulkeﬁsk, steinsmett, ﬁnnes også i kommunen,
både i Store Le, Skinnarbutjern, Øymarksjøen og
Rødenessjøen. Også dette er en relativt sjelden
art i Norge. Den har en østlig utbredelse, og er
også sjelden ellers i Europa. Store Le er med sine
tre ulkearter en enestående innsjø i Norge, og en
blant ytterst få innsjøer i Europa med så stort
artsmangfold innen denne gruppen.

Forekomst til enkelte arter
Tabell 2 viser antall lokaliteter som de ulike artene
er registrert i. Abbor er ikke overraskende den
vanligste arten i kommunen, og forekommer i 96
vann. Deretter følger ørret (47), gjedde (43) og mort
(33). De andre artene opptrer i mindre enn 20 vann.
Hornulke, karuss, laks, røye og sik er bare påvist i
en eneste lokalitet i kommunen.
Bekkeniøye er bare kjent fra Buerelva i Øymark
og Taraldrudelva i Rødenes, men det er sannsynlig
at arten ﬁnnes andre steder også. Den er for øvrig
registrert i Bodabekken, som kommer fra norsk
side av grensen på halvøya Nebba, men munner ut i
Store Le/Foxen på svensk side. Her er den imidlertid
bare observert på svensk side av grensen.
Ål er tatt med i den nye rødlista (Kålås m.ﬂ.
2006) i kategorien CR (kritisk truet). Arten var

Artsmangfold
Naturlig nok er artsantallet størst i de store sjøene
i kommunen. Den mest artsrike innsjøen i Marker
er Store Le, hvor det er registrert 20 ﬁskearter
(Tabell 1). Dette plasserer innsjøen blant de mest
artsrike i Norge. Deretter følger Øymarksjøen og
Rødenessjøen med 17 arter, Kolbjørnsviksjøen
med 10 og Skinnarbutjern og Helgetjern med 8
arter. Ål er regnet med i artsantallet for Store Le,
Øymarksjøen og Kolbjørnsviksjøen, men som
nevnt ovenfor er det tvilsomt om denne arten
lenger ﬁnnes her.
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Tab. 1. Fiskearter i Marker kommune, med angivelse av artssammensetningen i de mest
artsrike innsjøene.
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Tab. 2. Antall innsjøer i Marker hvor de ulike artene forekommer.

Røye fantes visstnok tidligere
i et par dype skogsvann i
kommunen, ett i Fjellaområdet i Øymark og ett i
Rødenes, men er nå borte.
Dette skyldes trolig forsuring.
Arten ﬁnnes fortsatt i ett vann
i kommunen som resultat av
utsetting, men det er usikkert
om populasjonen vil overleve
på sikt.
Laks er fanget i Store Le
i et fåtall tilfeller i seinere
år. Dette må dreie seg om
vänernlaks, som trolig har
kommet dit ved egen hjelp.
Også regnbueørret finnes
i Store Le, og kommer fra
oppdrettsanlegg på svensk
side. Den er også satt ut i et
annet vann i kommunen, men
reproduksjon er ikke kjent.
Sik forekommer bare i Store
Le. Her lever den vesentlig
ute i de store vannmassene
utenfor Skromlane, og ﬁskes
med garn inne på grunnene
ytterst på halvøya Nebba i
november i forbindelse med
gytingen.
Lagesild og krøkle er
to andre laksefisker med
en meget begrenset forekomst i kommunen.
Begge forekommer bare i de store sjøene, dvs.
Rødenessjøen, Øymarksjøen og Store Le, men
her opptrer de til gjengjeld i stort antall. Krøkla,
som lokalt kalles slom, går bl.a. opp i Ørjeelva i
store mengder for å gyte om våren. Tradisjonelt
har dette skjedd tidlig i mai, men det synes som
om det nå skjer tidligere enn før, noe som trolig
har sammenheng med tidligere vår. Lagesilda
kalles lokalt vemme. Denne arten ble tidligere
ﬁsket med garn på høsten, men arten beskattes
bare i liten grad nå..
Marker har få selvreproduserende

tallrik i Store Le i den perioden da ﬂøtningen
pågikk, dvs. fram til 1960-tallet. På Østre
Otteid kunne en fiske mye ål under og ved
tømmermosene, og det kunne virke som om ålen
fulgte med tømmeret (L. Bakke pers. medd.). Da
ﬂøtningen opphørte, forsvant også ålen, uten at en
med sikkerhet kan påstå at stopp i ﬂøtningen var
årsaken. Også i Øymarksjøen fantes tidligere ål,
men muligens var det forurensningen i nedre del av
Tista som gjorde at arten ble mer og mer sjelden.
Kanskje hadde ﬂøtningen en viss betydning for
forekomsten her også. Ål forekommer muligens
fortsatt i Kolbjørnsviksjøen, som har avløp mot
Glomma.
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ørretbestander, noe som har sammenheng med
dårlig tilgang på gode gytebekker/elver med
permanent vannføring. Likevel antyder elﬁske
sommeren 2004 at arten reproduserer ﬂere steder
enn en tidligere har kjent til. Engerelva i Rødenes
har en god bestand (Karlsen 2001). I Buerelva
i Øymark ﬁnnes ørretbestand både i den delen
som går nordøstover fra Buer, i retning Årbogen
og Buerskogen, og i den greina som kommer
nordfra. Her er det god bestand fra Søenga og
nordover mot Stormosen. Selv om vannføringen
iblant nesten er borte i elva, overlever bestanden
i kulper i elvesystemet. Elﬁske i Taraldrudelva i
Rødenes i 2004 viste at det er en god ørretbestand
også der. Videre ﬁnnes også ørret i Risenelva,
Butjernbekken, Halvorsrudelva og Ørjeelva, og
sikkert i ﬂere andre bekker/elver også.
Karpeﬁsk utgjør den største gruppen av ﬁsk i
Marker, med totalt 8 arter. Etter de opplysninger
vi har, er det karuss som er den mest sjeldne av
disse. Karuss er bare påvist i Helgetjern ved Ørje,
og hit må den trolig ha kommet fra Rødenessjøen.
Det er sannsynligvis en tynn bestand av karuss
der, da arten ﬁnnes i Hemnessjøen (Øgderen)
noe lenger oppe i vassdraget (ett stort ind. fanget
i garn 1980, Spikkeland upubl.), i Hellsjøvann i
Høland og i Aremarksjøen (Haldenvassdragets
Fiskelag 1997).
Gullbust er nylig påvist i kommunen, og er
fanget på sportsﬁskeredskap både i Rødenessjøen,
Lundstjern og Øymarksjøen. Arten er tidligere ikke
kjent fra selve Haldenvassdraget, men er vanlig
i Iddefjorden, hvor vassdraget munner ut. Den
er imidlertid lett å forveksle med mort, og det er
ingen grunn til å tro at den er noen nykomling i
vassdraget. I Lundstjern er 1 ind. fanget, og dette
dreier seg trolig om et individ som har gått opp
bekken fra Rødenessjøen.
Flire er en annen karpefisk med begrenset
utbredelse i kommunen. Den er bare kjent fra
Rødenessjøen, Øymarksjøen, Ørjeelva, Helgetjern,
Gjølsjø og Kolbjørnsviksjøen. Den er ikke påvist i
Store Le og de eutrofe vannene i østre Øymark som
drenerer dit, men er angitt for innsjøer i Bengtsforstraktene, dvs. noe lenger nede i vassdraget

(Törnquist 1953). Status til bestanden i Gjølsjø er
noe usikker. Innsjøen hadde tett bestand av denne
arten på slutten av 1800-tallet (Collett 1897). Den
ble også fanget der på 1980-tallet (D. Krogstad
pers. medd), men ble ikke registrert ved prøveﬁske
i 1999. Dersom bestanden fortsatt eksisterer, må
den være tynn. Flire har en begrenset sørøstlig
utbredelse i Norge, i Østfold og Akershus.
Laue forekommer i 11 innsjøer. I tillegg
til Store Le, Øymarksjøen, Skinnarbutjern,
Rødenessjøen, Helgetjern og Kolbjørnsviksjøen,
er arten også angitt fra Hungervann og noen andre
småvann i det samme vassdraget, som munner
ut i Folkenborgvika i Rødenessjøen. I de eutrofe
vannene i østre Øymark er det trolig ikke levelige
vilkår for laue på grunn av oksygenforholdene
om vinteren.
Også sørv er påvist i 11 innsjøer. Dette er de
samme innsjøene som laua forekommer i, når vi
ser bort fra Hungervann og de andre småvannene
i samme vassdrag, hvor arten mangler. Det
ﬁnnes dessuten sørv i Gjølsjø, Ledengstjern og
Solerudtjern i østre Øymark.
Ørekyte er påvist i 17 lokaliteter. Den
forekommer først og fremst i Fjella-området,
men ﬁnnes også i Store Le, Rødenessjøen og
Øymarksjøen. I tillegg opptrer arten i ﬂere bekker
og elver, for eksempel Engerelva, Branesbekken
og Taraldrudelva i Rødenes. I Buerelva skal det
tidligere ha vært ørekyte ved Grøndal i øvre del
av vassdraget (K. Moen pers. medd.), men elﬁske
i Buervassdraget i 2004 ga negativt resultat for
denne arten. Arten ﬁnnes imidlertid i Bodabekken,
som munner ut i Foxen, men er bare observert
på svensk side. I Fjella-området ﬁnnes ørekyte
i Li-vassdraget og innsjøer som drenerer mot
Rakkestadelva.
Lake ﬁnnes bare i de tre store sjøene i kommunen,
Store Le, Rødenessjøen og Øymarksjøen. Det skal
tidligere ha vært lake i Ledengstjern, som ligger
nederst i Buervassdraget. Hit har den kommet fra
Store Le. Men senking av innsjøen på 50-tallet
skal ha ført til at arten døde ut. Ledengstjern har
nå et maksimalt dyp på ca. 2 m og er mesotrofteutroft, og er uaktuell som levested for lake.
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Fig. 4. Store Le er den mest artsrike innsjøen i Marker med 20 ﬁskearter. Bildet er tatt ved Engsvik
helt nord i Otteid-vika. Foto: I. Spikkeland.

i Haldenvassdraget, som er dominert av uklart
vann og store bestander av karpeﬁsk. Arten ble av
Huitfelt-Kaas (1918) angitt fra Femsjø nederst i
Haldenvassdraget, men denne opplysningen synes
å være tvilsom, da det ikke er kjent at den er påvist
der i seinere år.
Det har gått rykter om at karpe Cyprinus
carpio er satt ut illegalt i et par vann i Øymark
av utenbygds meitefiskere. Dette er forsøkt
sjekket ved prøveﬁske, men så langt er ikke arten
påvist.
Marker står i en særstilling i Norge når
det gjelder ulkefisker. Som nevnt ovenfor er
tre ulkearter påvist i kommunen. Allerede
Huitfelt-Kaas (1918) kom med opplysninger om
steinsmett i Haldenvassdraget, og nevner bl.a.
Rødenessjøen. Det synes ikke å være publisert
funn av denne arten fra Rødenessjøen seinere.
Arten har imidlertid ved ﬂere tilfeller dukket opp
i vannrenna på Kanalmuseet på Ørje, som får
vanntilførselen fra kraftverksdammen i Ørjeelva

I tillegg til artene som hittil er påvist, kan det også
være muligheter for å ﬁnne andre. Mest aktuell er
suter Tinca tinca, som er registrert i Torbetjern ved
Töcksfors (L.Carlson pers. medd.), en innsjø som
drenerer til Foxen/Store Le. Suter forekommer for
øvrig også i Lelång og Laxsjön nedstrøms Store Le
(Törnquist 1953). Det er derfor ikke usannsynlig
at arten også ﬁnnes i Store Le.
Av stingsildartene er det først og fremst
trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus som
er aktuell. Denne arten er påvist i en fangdam på
Berg i Aurskog-Høland (Stokker m.ﬂ. 1999), men
elﬁske i småbekker i tilknytning til Rødenessjøen
og Øymarksjøen i 2004 ga negativt resultat.
Gjørs Stizostedion lucioperca er satt ut i
Hemnessjøen i øvre delen av Haldenvassdraget
(Haldenvassdragets Fiskelag 1997), men det er
uvisst om utsettingen har gitt noen bestand. I
tilfelle arten etablerer seg, vil den kanskje kunne
dukke opp i Rødenessjøen og Øymarksjøen også.
Forholdene skulle ligge godt til rette for gjørs
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Sjøorm eller
malle i Store Le?
Både Store Le
og Rømstjøen i
Rømskog har dybde
i overkant av 100
m, og er dermed de
dypeste innsjøene
i Østfold. Begge
sjøene har som
mange andre store
sjøer i Norge sine
sjøorm-historier.
Også sindige og
tillitvekkende
personer har
hatt underlige
Fig. 5. Hvitﬁnnet steinulke er ført opp på den norske rødlista, og ﬁnnes naturlig
opplevelser på
utbredt her i landet bare i Store Le og Haldenvassdraget fra Øymarksjøen og
Store Le, men
sørover. Foto: I. Spikkeland.
som i alle andre
like nedenfor Rødenessjøen. En steinsmett ble lokaliteter med sjøormhistorier mangler bevis. I
også fanget av I. Spikkeland i Rødenessjøen i 1983. Store Le har en ofte forklart observasjonene som
Ellers fanges steinsmett årlig i Øymarksjøen. Den malleobservasjoner. Malle Silurus glanis ﬁnnes
ble også påvist i Skinnarbutjern i forbindelse med i Sverige, og kan oppnå en anselig størrelse.
prøveﬁske i 1998, da ett ind. ble fanget levende og Nordisk rekord er en malle tatt ved Eskilstuna
ett ind. ble funnet i magen til ei gjedde. I Store Le tas med lengde 3,6 m (Pethon 1989). Dersom malle
også ofte steinsmett, men her dominerer hvitﬁnnet forekommer i Vänern ville det ikke være så
steinulke, særlig i de innerste delene av Otteidvika. usannsynlig at arten også kunne ﬁnnes i Store Le.
I Øymarksjøen er forholdet omvendt. Her synes Temperaturforholdene her burde være akseptabel
hvitﬁnnet steinulke å være forholdsvis sjelden, og for denne varmekjære arten. Men til tross for at det
ulkeﬁskene synes generelt å være mer fåtallige her ofte blir hevdet at malle forekommer i Vänern, er
enn i Store Le. Dette kan kanskje ha sammenheng dette ikke bevist (Hans Kongbäck pers. medd.).
med en større lakebestand. Første observasjon Dermed blir også sannsynligheten for at det skulle
av hvitﬁnnet steinulke i Øymarksjøen ble gjort være malle i Store Le svært liten. Lineﬁske i
15.10.1998, da ett ind. ble fanget av I. Spikkeland innsjøen har ikke gitt noen indikasjoner på at arten
ved Vestre Otteid i forbindelse med innsamling av ﬁnnes her, og en høyst sannsynlig konklusjon er
virvelløse dyr. Men fem dager tidligere ble samme at malle ikke forekommer i Store Le.
art fanget i Aremarksjøen nedstrøms Øymarksjøen
i forbindelse med en tilsvarende undersøkelse der. Sportsﬁske i Marker
Haldenvassdragets Fiskelag (1997) nevner for Marker kommune har et rikt og variert tilbud til
øvrig at tidligere ﬁskeforvalter Heidi Hansen har sportsﬁskere. Fiske etter hvitﬁsk og edelﬁsk er
registrert hvitﬁnnet steinulke i Femsjø. Ut fra våre meget bra. Tilbudene strekker seg fra moderne
opplysninger ser det altså ut til at hvitﬁnnet steinulke trolling på de store sjøene til ﬂueﬁske og meite
i Haldenvassdraget bare ﬁnnes fra Øymarksjøen og etter ørret i stille skogsvann. Tilgjengligheten
er god. Alle de tre store innsjøene har båtutsett.
sørover, og ikke i Rødenessjøen.
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Adgangen til ﬁske etter ørreten i Fjella er også
god via skogsbilveier. Fiskekort selges i G-sport
på Ørje.
Når det gjelder trolling (dorging med dyprigg
og plainerboards) tas det hvert år gjedde over ti
kilo.
Det tas også mye grov abbor. De store sjøene
har mange frittliggende grunner, og tar man tid til
å bli kjent ﬁnner man storﬁsken.
Ørret finnes i mange vann. Øymark Jeger
og Fiskeforening driver eget klekkeri, og hvert
år bæres det ut mange tusen ørretunger. Både
ﬂueﬁske og meite gir bra ﬁske. Døgnﬂuer, vårﬂuer
og ikke minst landinsekter gir ofte vakaktivitet.
Spesielt den vanlige skogsmauren står høyt på
menyen til ﬁsken.
Når det gjelder meite etter hvitﬁsk har Marker
et bredt tilbud, både i de store sjøene og i mindre
vann og tjern. Moderne meitemetoder kan gi stor
ﬁsk. Mest spennende er kanskje artene brasme,
ﬂire og sørv, i tillegg til stor abbor.
Databasen Markerﬁsk – tilgjengelig på web
For den som er interessert, er det mulig å gå inn
på internettadressen www.forskningsrommet.
org/index.htm, som ligger på sidene til
Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje. Her
vil det være en lenke til databasen Markerﬁsk,
hvor bl.a. informasjon om de enkelte vann og
deres ﬁskesamfunn vil være tilgjengelig.
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Spesialtilbud på boka “Fuglelivet ved Borrevannet”
I 2003 utkom boka “Fuglelivet ved Borrevannet” skrevet av Horten-ornitologene Henning Anker
Johansen, Kjetil Johannessen og Ivar Lundstad.
Gjennom 189 sider med nesten 100 fargebilder, beskrivelse
av fugleåret, områdebeskrivelse, kart og artsomtale blir
Borrevannets unike fugleliv presentert.
Boka ﬁkk strålende kritikk både i Vår Fuglefauna og Fauna
og har vært svært populær.
Restopplaget legges nå ut for salg. Dvs dette er siste
anledning til å skaffe seg boka.
Vi har i denne sammenheng valgt å komme med et unikt
tilbud til NOFs medlemmer.
For bare kr. 100,- (pluss porto) er boka din.
Ordinær utsalgspris frem til i dag har vært kr. 300,Benytt anledningen til å skaffe deg ett eller ﬂere eks. av
boka før det er for seint!
Interesserte kan kontakt stiftelsen Borrevannets Venner
v/Ivar Lundstad, Klokkeråsen 51 B, 3180 Nykirke,
ivar.lundstad@h-nett.no, tlf. 982 99 113.
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Klemsdal, T. 2007. Åslandskapet omkring Linnekleppen. Natur i Østfold: 25 (1-2): 57-81.
I åslandskapet beskrives landformer som sletter og senkninger, åser og åsﬂater, foruten
sprekkedaler, og dannelsen av dem forklares. Skjellforekomstene i området ved Kilebuvann
(Kolbjørnsviksjøen) kommenteres. Naturtyper eller naturmiljø supplerer landformene i åslandskapet. Naturtypene, fra tett skog til åpen furuskog og myr, omkring stien fra riksvei 124
til Linnekleppen illustreres og omtales.
Førsteamanuensis Tormod Klemsdal, Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo. E-post: tormod.
klemsdal@geo.uio.no

Linnekleppen gikk på folkemunne for å være
Østfolds høyeste punkt med sine 325 m.o.h., men
det viser seg at det er ﬂere åser som er høyere.
Det høyeste punktet i Østfold er Slavasshøgda
i Rømskog med sine 336 m.o.h., som når et par
meter over en jevnhøy, svakt bølgende overﬂate.
Da gjør Linnekleppen mer av seg der åsen reiser
over åsterrenget omkring og er godt synlig fra
mange steder i Østfold, for eksempel fra Borge
Varde i Fredrikstad, 3 mil unna, ﬁg. 1., ﬁg. 2 og 3
viser imidlertid Linnekleppen og Galten fra riksvei
105 ved Degernes Torvstrøfabrikk.

i et slikt område. Området omkring Linnekleppen
inngår i det høyere åsterrenget som strekker
seg som en åsrygg nordover fra Femsjøen til
fylkesgrensen mot Akershus i nord og som
danner vannskille mellom Haldenvassdraget og
Glomma.
Høydelagskartet, ﬁg 5, viser terrengforholdene
i området omkring Linnekleppen (1 i ﬁg. 5) og
lokaliseringen av stedsnavn som benyttes. Terrengforholdene illustreres også i terrengmodellen i ﬁg.
6 og i de 3 øst-vestgående proﬁlene i ﬁg. 7, der
et av proﬁlene også viser et snitt av berggrunnen.
Proﬁlenes plassering er vist i ﬁg. 5. Landformene
i Linnekleppområdet er vist i ﬁg. 8.
Terrenget omkring Øymarksjøen (108-109
m.o.h., 11 i ﬁg 5) hever seg til 120 – 140 m.o.h.
og har et lite relieff, slik at det dannes en svakt
bølgende åsﬂate, ﬁg. 5, 6 og 7. I vest danner
terrenget omkring Rakkestadelva (10 i ﬁg. 5) en
leirslette som ligger mellom 100 og 120 m.o.h.
og er omgitt av en tilsvarende åsﬂate mellom
120 og 140 m.o.h. Opp over denne åsﬂaten hever
åsene i vannskilleområdet seg. Sør for senkningen
fra Rakkestadelva til Øymarksjøen (11) hever
åsterrenget seg sakte til en åsﬂate med høyder
omkring 180 og 200 m.o.h. I området omkring
Nordsletta (2), 248 m.o.h., i sør ligger åsﬂaten
mellom 220 og 240 m.o.h. I denne åsﬂaten ligger
det en rekke større og mindre tjern med vannet
Kløsa (17), 172 m.o.h. som det største. Tjernene
og høydekurven illustrerer også de mange
sprekkedalen i dette området.

Landformene
Åser er en hovedingrediens i Østfolds landformer,
ﬁg. 4 (Klemsdal 2002). Utenfor Raet i sørvest
er åsene lave med langstrakte rygger mellom
sprekkedalene, mens åsene i resten av Østfold
veksler i form og størrelse. Det er imidlertid
små høydeforskjeller slik at relieffet er lite,
og åsene danner en jevnhøy, svakt bølgende
overﬂate. Mellom åsene ligger større eller mindre
senkninger, mindre daler eller sprekke daler.
I senkningene og dalene under 130 m.o.h. er
det så mye løsmateriale; hovedsakelig silt og
leire, at løsmassene er utformet som leirsletter,
leirbakketerreng eller raviner. I åsterrenget er
jorddekket tynt slik at overﬂateformene i fast berg
danner landformene.
I åslandskapet kan det skilles ut noe få, mindre
områder med markerte åser, ﬁg. 4. Her er relieffet
noe større og mer markert. Linnekleppen er sentral
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Fig. 1. Linnekleppen, åsen midt i bildet i bakgrunnen, sett fra Borge Varde. Åsen hever seg
over åsterrenget omkring Foto: T. klemsdal.

Fig. 2. Linnekleppen, til venstre og Galten, till høyre, fra riksvei 105. Foto: T. klemsdal.

Fig. 3. Linnekleppen fra riksvei 105, ved Degernes Torvstrøfabrikk Foto: T. klemsdal.
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- 200 m.o.h. med Nordre Askevann og Kløsa
i sprekkedalene. I øst synker terrenget til 120
- 140 m.o.h. sør for Øymarksjøen før det hever
seg østover til Bøenseter. I proﬁlet kan to nivåer
skilles ut, det laveste omkring 130 -140 m.o.h.
og det øvre omkring 170 - 190 m.o.h. Disse
to flatene illustreres også av en ”trendlinje”
med utgangspunkt i en kurve som bygger på
gjennomsnittet av 5-punkter, ﬁg. 7.
Proﬁlet fra Rakkestadelva i vest (C på ﬁg.
5, 7 og 8) til Østre Otteidvika (D i ﬁg. 5) viser
hvorledes Linnekleppen hever seg markert over
Linnekleppmassivet med lavere områder i øst
og vest, dette vises også godt i terrengmodellen,
ﬁg. 6. I vest, omkring Rakkestadelva, dominerer
leirslettene der bare mindre, lave åser hever seg
over leirslettene. Øst for Linnekleppmassivet
forteller proﬁlet om et småkupert terreng omkring
Øymarksjøen. Leirslettene, de lave åsene og
det småkuperte terrenget gir muligheten til å
bestemme et nivå eller en ﬂate i proﬁlet, fra 110
til 140 m.o.h.
Proﬁlet C-D i ﬁg. 7 viser hvorledes Linnekleppen
hever seg som en restås opp over ”trendlinje” der
denne reflekterer Linnekleppmassivet der det
hever seg opp fra 150 m.o.h. til 250 m.o.h.
Landformene i området omkring Linnekleppen
er vist i ﬁg. 8. Linnekleppen og Galteryggen
strekker seg som en åsrygg nord – sør med
markerte bratte skråninger ned til en langstrakt
flate mellom 180 og 220 m.o.h. i vest og en
ﬂate omkring 250 m.o.h. i øst. Området vest for
ﬂaten i vest er preget av mindre ﬂater omkring
200 m.o.h., men først og fremst av langstrakte
åsrygger og åshøyder med mellomliggende
sprekkedaler (ﬁg. 13). Åshøydene og åsryggene
har en utpreget retning; nordøst – sørvest som
skyldes strukturretningen i forskjellige gneisbergarter, ﬁg. 14.
Åsﬂaten øst for Galteryggen – Linnekleppen
har et småkupert terreng med lave åshøyder og
mange myrer og små tjern. Dette terrenget er i
øst begrenset av ﬂere meget bratte skråninger. Øst
for Linnekleppen og Kleppetjern faller den bratte
skråningen av fra 260-270 m.o.h. til 220-230

Kløsa er et vann som viser de to sprekkeretningene,
nordøst-sørvest og nordvest-sørøst. Disse
retningene går igjen i viker og tanger i vannene,
i sprekkedalene og i utstrekningen av mindre
åsrygger i området som sees som det sørvestre
hjørne i terrengmodellen, Fig 6.
I senkningen mellom Øymarksjøen og
Rakkestadelva, ﬁg. 5 og 6, ligger Kilesjøen (13)
som en forlengelse av Øymarksjøen mens vannene
Kilebuvann (14) og Rørvann (15) renner til Rakkestadelva. Opp fra denne senkningen hever så
terrenget seg til en annen åsﬂaten omkring 200
– 230 m.o.h., med Vindsknatten (3) og Høgfjell (4)
i øst og Sjøloksen (5) i vest. Mellom disse ligger
Linnekleppmassivet med Galteryggen (7), 296
m.o.h. og Linnekleppen, 325 m.o.h. Disse danner
en langstrakt åsrygg, eller en restås (ﬁg. 5, 6 og 8)
som toppen av Linnekleppmassivet. Linnekleppen
med skråninger ned til 220 m.o.h. får dermed et
relieff på nærmere 100 meter, ﬁg. 7, 8 og 12.
Mellom Galteryggen og Høgfjell-Vindsknatten
strekker en vid dal seg nordover fra Kilebuvannet
mens Rørvannsdalen nordover fra Rørvann ligger
mellom Galteryggen og Rørvannshøyden. Nordover fra Rørvann og Bredmosen, Fig 5 og 6,
strekker en åpen, bred senkning seg med gårder
som Sørdalen og Mellemdalen.
Nordover fra Linnekleppen fortsetter
åsterrenget, først som en smal åsﬂate, mindre
enn 2 km bred, som så vider seg ut til ﬂere km
bredde med Jarshøgda (8) og Elgåsen (9), 237
m.o.h., i øst. Åsﬂaten som ligger mellom 180 og
220 m.o.h., fortsetter nordover i Trømborgfjella.
Det er færre sjøer i åsﬂaten nord for Linnekleppen
enn i åsﬂaten sør for Linnekleppen. Frønessjøen
(18) på 179 m.o.h. er den største og illustrerer
strukturretningen nordøst-sørvest som også styrer
de grunne senkningene og sprekkedalene sør for
sjøen. Fra Frønessjøen nordover i Trømborgfjella
blir igjen tjernene, vannene et karaktertrekk i
åslandskapet.
Proﬁlet A – B, i ﬁg. 5 og 7, fra Blytjerna,
øst for Ertevann i vest til Bøenseter i øst hever
seg fra områder med jordbruk på leirsletten
sørøst i Degernes til åsterrenget omkring 180
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Fig. 4. Landformene i Østfold, Linnekleppene er merket med X (Klemsdal 2007).
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Fig. 5. Høydelagskart for området omkring Linnekleppen.

61

Tormod Klemsdal

NATUR I ØSTFOLD 25(1-2) 2006

Fig. 6. Blokkdiagram over Linnekleppområdet sett fra sørvest. Det grønne er områder mellom 118 og
200 m.o.h., det lyse brune mellom 200 og 250 m.o.h., det mørke brune mellom 250 og 300 m.o.h. og det
røde over 300 m.o.h. (Figuren er laget av Trond Eiken, Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo).

Linnekleppen som med sine åsrygger og åssider
hever seg over landformene omkring.
Det nordligste proﬁlet, fra Nøtteholen i vest (E i
ﬁg. 5 og 7) til Gjølsjøen i øst (F i ﬁg. 5) reﬂekterer
de samme to nivåene. Omkring Øymarksjøen
og Gjølsjøen hever åsterrenget seg med små
høydeforskjeller over leirbakketerrenget omkring
sjøene. Helt i vest er det jordbruksområdene i
Degernes med enkelte lave skogåser som former
det laveste nivået, omkring 140 – 150 m.o.h.
Opp fra Øymarksjøen er det en markert åsside
til Elgåsen og vestover ligger åsterrenget fra 180
til 220 m.o.h
Fig. 9, 10, 11 og 12 viser utsikten fra
Linnekleppen og reﬂekterer åslandskapet med
åsterrengets jevnhøye, ﬂate karakter, mens ﬁg.
13 viser en av sprekkedalene i vest ved vannpytt
etter steinbrudd.
ﬁg. 14 viser relieffet innen området som dekkes
av kartbladet Øymark 2013 IV.

m.o.h. Mellom Nilsetjern og Oreslora sørvest av
Søndre Kroktjern begynner en ny bratt skråning
som faller av fra 220 – 210 m.o.h. til 170 – 160
m.o.h. Denne bratte skråningen kan følges sørover
til vest for Setertjern. En tredje lang bratt skråning
begynner øst for Svartetjern ned mot bekken fra
Setertjern, fra 200 – 190 m.o.h. ned til 160 m.o.h.,
og ender et stykke sørvest av Hagaholttjernet.
Øst for dette langstrakte området med bratte
skråninger strekker det seg en ﬂate fra riksveien
som nordover går over i en dal til nord for
Hagaholttjernet. Fortsettelsen nord- og nordøstover
er åsﬂaten som ligger mellom 160 m.o.h ved Setertjern til området omkring Nordre Kroktjern på
180 m.o.h. Åsﬂaten er preget av myrer og lave
åshøyder.
Landformene i Linnekleppområdet er preget av
åsﬂater med lave åshøyder, noen bratte skråninger
i øst og langstrakte sprekkedaler mellom åsrygger
og åshøyder i vest, foruten selve Galteryggen og
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Fig. 7. Tre proﬁler, (Fig. 5 viser plasseringen av proﬁlene).
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Fig. 8. Landformene i Linnekleppområdet.
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Fig. 9. Utsikt vestover fra Linnekleppen mot Bredmosen og jordbrukslandet i Degernes.

Fig. 10. Utsikt nordøstover fra Linnekleppen mot Trollhøgda og Jarshøgda.

Fig. 11. Utsikt sørøstover mot Vindsknatten og Aremarksjøen. (Alle Foto: T. klemsdal)
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Fig. 12. Utsikt sørvestover fra Linnekleppen med Galteryggen til venstre. Foto: T. Klemsdal.

Fig. 13. Sprekkedal vest for skogsbilveien til Skottjern, sørvestover ved liten vannpytt (etter
forsøk på steinbryting) og høydetallet 190, se ﬁg. 8. Foto: T. Klemsdal.
Relieffet er her definert som den største
høydeforskjellen som ﬁnnes i et areal på 1 km2,
og arealet på 1 km2 er hentet fra rutenettet på
kartbladet. Kartbladet Øymark har 21 kolonner
nord - sør og 28 rader øst - vest ruter til sammen
588 ruter eller km2. Linnekleppen og Linnekleppmassivet hever seg over områdene omkring og får
et relieff på mer enn 100 m. Med unntak av selve
Linnekleppen har deler av toppﬂaten av Linne-

kleppmassivet høydeforskjeller mellom 50 og 100
m. Størst høydeforskjell på norsk side av grensen
ﬁnnes omkring selve toppen av Linnekleppen med
135 m. Høydeforskjeller over 100 m ﬁnnes bare
i mindre områder. Høydeforskjeller mellom 50
og 99 m ﬁnnes langs vestsiden av Aremarksjøen,
Øymarksjøen og Rødnessjøen som vannskille
mellom Glomma og Haldenvassdraget. Områder
langs svenskegrensen og noen andre, mindre
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mellom 50 og 60 m og mellom
40 og 50 m i den søndre delen
av kartet. Dette passer godt med
gjennomsnittsverdien for kartets
588 ruter; nemlig 52 m. Gjennomsnittsverdien 52 m ± 10 m forteller
at relieffet bare unntaksvis, som
rundt Linnekleppen og langs vestsiden av Øymarksjøen, har større
verdier og at terrenget er preget av
jevnhøye, småkuperte åsﬂater.
Bildene, de tre profilene,
relieffkartet og høydelagskartet
illustrerer godt det svakt bølgende
åsterrenget i åslandskapet. Åsene
er lave med store flater, bare
unntaksvis er det et mer markert
terreng der senkninger, åpne daler
og mer markerte sprekkedaler
supplerer åsene. Sprekkedalene
ﬁnnes i et par områder, et i sørvest
omkring Kløsa og det andre i
nordover fra Linnekleppen til
Frønessjøen. Videre viser ﬁgurene
at det er mulig å tenke seg 2 åsﬂater
i området, de laveste åsene med
høyde mellom 110 og 140 m.o.h.
mens åsterrenget ligger mellom 180
og 220 m.o.h. Linnekleppen hever
seg opp over denne åsﬂaten som en
restås. I geomorfologien, læren om landformene
og deres dannelse, brukes begrepet monadnock
plain, eller monadnockslette, på et slikt åsterreng
med enkelte reståser (ﬁg. 1). Navnet skriver seg
reståsen Monadnock Mountain som hever seg
over det svakt bølgene åslandskapet i Ny-Englandstatene nordøst i USA.

Fig. 14. Relieffet innen kartbladet Øymark.
områder har høydeforskjeller mellom 50 og 99
m. Minst relieff, mindre enn 49 m, ﬁnnes i et
større område øst for Øymarksjøen, i det sørvestre
området av kartet og langs Rakkestadelva. Åsene
fra Linnekleppen nordover til Trømborgfjella har
vekslende relieff, men store områder viser seg å
ha lite relieff, mindre enn 49 m, ﬁg. 14.
En kurve av relieffet langs en linje vest-øst og
som gjennomsnittet av kartets 28 rader fra sør mot
nord vises i ﬁg. 15. I vest er det gjennomsnittlige
relieffet under 50 m, Linnekleppen slår markert ut
sammen med senkningen omkring Øymarksjøen.
Helt i øst øker relieffet til over 50 m. En tilsvarende
kurve nord-sør som gjennomsnitt av kartets 21
kolonner viser i ﬁg. 15 et relieff som varierer

Dannelse og utvikling
Et interessant spørsmål: ”Hvorfor preger slike
lave åser Østfolds landskap?”, dukker naturlig
opp. Svaret ligger i en lang utviklingshistorie
der utviklingen av åsterrenget bestemmes
av berggrunnen og de landformdannende
prosessene.

67

Tormod Klemsdal

NATUR I ØSTFOLD 25(1-2) 2006

Fig. 15. Gjennomsnittsverdier for relieffet langs en linje øst-vest og en linje nord-sør på kartbladet
Øymark.

utviklet da det kambriske havet for 600 millioner
år siden trengte innover landet fra nordnordvest.
Dette slettelandet, det subkambriske peneplanet,
ble underlaget for de kambriske sedimentene
som ble avleiret i havet. Disse sedimentene ble
herdet til de kambrosiluriske bergartene, som
blant annet dekket området fra Oslofeltet over
Østfold til Väster götland, området mellom
Vänern og Vättern. Mest sannsynlig ble disse
kambrosiluriske bergartene i Østfold ikke påvirket
av den kaledonske fjellkjededannelsen for 400450 millioner år siden. Etter den kaledonske
fjellkjedefoldningen som skapte et ungt relieff, ble
fjellkjeden, men også berggrunnen i Østfold utsatt
for de nedtærende prosesser. Landformutviklingen
i Østfold er behandlet i artikkelen om landformene
i Østfold (Klemsdal 2002).

Berggrunnen i Linnekleppområdet er av prekambrisk alder og tilhører Østfoldkomplekset.
fig. 16 viser variasjonene i berggrunnen, fra
pyroksenamﬁbolitt i et større område sentralt i
Linnekleppmassivet til granittiske øyegneiser og
de mange forskjellige gneisene i området omkring
Linnekleppen. Opprinnelsen til disse bergartene
ligger tilbake i prekambrisk tid. Bergartene ble
første gang omdannet i den gotiske fjellkjededannelsen som fant sted for 1750-1500 millioner
år siden. Deretter ble disse omdannede bergartene
utsatt for kreftene i den svekonorvegiske fjellkjededannelsen fra 1100 til 950 millioner år siden.
Under denne fjellkjededannelsen ﬁkk gneisene sin
nåværende struktur; sprekker og svakhetssoner som
er vist i ﬁg. 16. Den svekonorvegiske fjellkjeden
tæres ned til et sletteland, et peneplan, som var
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I perm, for om lag 250 millioner år siden, er det
over ﬂere titalls millioner år uro i jordskorpen
og Oslofeltet dannes som følge av jordskjelv,
forkastninger og vulkanisme. Vulkanismen
resulterte i større eller mindre lavadekker
som dekket restene av de kambrosiluriske
bergartene fra Osloområdet til Västergötland.
Langs dagens kystlinje av Østfold og Oslofjorden
kan en forkastningslinje/-sone følges fra Nesoddlandet i nord til Hvalerdypet i sør. Langs denne
forkastningssonen sank vestsiden ned gjennom
gjentatte mange, mindre bevegelser.
Etter perm utsettes landblokken for nedtæring
gjennom mer enn 200 millioner år. I denne lange
perioden veksler klimaet, i store deler av perioden
er det et varmt, fuktig til vekselfuktig klima.
Kjemisk forvitring er en viktig nedtæringsprosess
der kjemiske reaksjoner mellom bergartenes
mineraler og vann bryter ned mineralene til
leirmineraler slik at det dannes løsmateriale,
eller med et annet ord; jord. I et tropisk, varmt
klima foregår de kjemiske reaksjonene og dermed
nedtæringsprosessene mye raskere enn dagens
kjølige klima i Norge. Kjemisk forvitring følger
vannet nedover på sprekker i berggrunn slik at det
snakkes om en dypforvitring. Det betyr at i den
lange tiden med et varmt, fuktig til vekselfuktig
klima førte dypforvitiringen til at det ble dannet et
tykt lag med løsmasser. Kraftige regnskyll angrep
disse leirrike løsmassene på to måter. Rennende
vann der vannet eroderer i løsmassene og frakter
leirpartiklene ut i en senkning eller havet, likt det
vi kan se i Østfolds bekker og elver om våren. De
kraftige regnskyllene kan også føre til at vannet
som renner av på de svakt skrånende ﬂatene,
skyller ﬁnmaterialet, leirpartiklene, med seg ned i
senkningene eller bekkene som frakter det videre,
nesten som på åpne, pløyde åkre i Østfold under
snøsmeltingen.
Dypforvitringen og rennende vann angrep
de permiske lavaene og de under-liggende
kambrosiluriske sedimentære bergartene gjennom
millioner av år. Om vi gjør et tankeeksperiment og
tenker oss at disse bergartene som lå oppe på de
subkambriske peneplanet var 2000 meter tykke og
at prosessene hadde 200 millioner år på seg, vil det

si at nedtæringen skjedde med en hastighet på 0,01
mm i året. Langsomt ble disse bergartene fjernet
slik at det subkambriske peneplanet kom fram i
dagen igjen og dypforvitringen begynte å virke
i de prekambriske bergartene. De prekambriske
bergartene er langt mer motstandsdyktige mot
nedtæringen enn de sedimentære bergartene.
Samtidig endret klimaet seg i begynnelsen av
tertiære. Fra å være et tropisk varmt, fuktig klima
ble det langsomt kjøligere slik at dypforvitringen
ble satt ut av spill. Etter hvert som det ble
kjøligere, ble frostforvitringen mer dominerende.
En fasci nerende tanke er det å tenke seg at
Østfolds åsterreng med sine åsﬂater enten er det
subkambriske peneplanet som ble dannet for mer
enn 600 millioner år siden og frempreparert igjen
for noen millioner år siden eller at dagens åser er
noe nedtært i, men bestemt av, det subkambriske
peneplanet.
De store landformene i Østfolds åsterreng
er bestemt av de vekslende prosessene og
variasjonene i berg grunnen. Berggrunnens
vekslende motstand mot nedtæring fører også til
detaljer i terrengformene. Linnekleppmassivet,
se fig. 5 og 6, er nøye knyttet sammen med
berg grunnen av pyroksenamfibolitt, Fig 16.
Sprekkedalene i vest, ﬁg. 13, er også bestemt av
strukturen i pyroksenamﬁbolitten og vekslingen
mellom pyroksenamfibolitten og forskjellige
gneiser, hovedsakelig granat-biotittgneis.
Da den første innlandsisen bredde seg ut over
Norden i begynnelsen av kvartærtiden, for om lag
4 millioner år siden, var antagelig fjelloverﬂaten
i det svakt bølgende åsterrenget dekket med
tykke løsmasser. Kanskje måtte det ett eller
ﬂere angrep til i ﬂere nedisninger for å fjerne
løsmassene før breen kunne ﬁnpusse overﬂaten
av de prekambriske bergartene. Det jevnhøye,
svakt bølgende åsterrenget ga ikke innlandsisen
muligheter til å grave i dybden annet enn der
dypforvitringen hadde virket etter svakhetssoner,
sprekkesonene i berggrunnen. Sprekkedalene
er dermed et resultat av en struktur som ble
dannet i berggrunnen under den gotiske og den
svekonorvegiske fjellkjededannelsen for mer enn
1 milliard år siden, påvirket av dypforvitringen
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Fig. 16. Berggrunnen i Linnekleppområdet (etter Berthelsen, A., Olerud, S. og Sigmond, E.M.O.
1996).
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forskjøv seg fra 190195 m i Linnekleppområdet til dagens
kystlinje i Østfold.
Etter hvert som landet
steg, slik strandforskyvnings kurven i
Fig 17 forteller oss,
bearbeidet bølgene
løsmassene slik at silt
og leire ble skyllet
ned i senkningen i
de laveste delene
av terrenget. Dette
ble opphavet til
løsmassene som i
dag er jordbruksland
i området omkring
Linnekleppen.
Ser vi nærmere
på høydeforholdene,
ser vi at det er en
senkning mellom jordbrukslandet sørøst
i Degernes og sør
for Linnekleppen til
Haldenvassdraget,
(ﬁg. 5, 6). Like etter at innlandsisen for 11 500 år
siden forsvant fra området, var det mange øyer
i en skjærgård omtrent der 190 m.o.h. er i dag.
Landhevningen var rask den første tiden etter
at området ble isfritt, se ﬁg 17, slik at bare 500
år sendere, for 11 000 kalenderår siden hadde
landet hevet seg slik at stranden var der vi dag
har 140 m.o.h. I sundet mellom Linnekleppen
og øyene sønnenfor strømmet det på den tiden
friskt sjøvann med gode forhold for dannelse av
skjellbanker. Slike skjellbanker ﬁnner vi i dag på
ﬂere steder i dette sundet som ble stadig trangere.
Figurene 20, 21 og 22 viser skjellbanken ved
Kilebu, nr. 4 på ﬁg. 19. Et kamskjell fra Kilebu
er datert til 11 100 kalenderår før nå (9580±70
C14 år, T 18997) og da lå strandlinjen ved dagens
120 m.o.h. Kort tid etter, for 10 900 kalenderår
siden, var landet omkring Rørvann, Kilebuvann og
Kilsjøen steget så mye at øyene i sør var forbundet

Fig. 17. Strandforskyvningskurve.

like før innlandsisene ﬁnpusset overﬂaten av det
subkambriske peneplanet til et åsterreng med
lave åser, grunne senkninger og de vide, grunne
dalene.
Mot slutten av den siste nedisningen la breen
igjen et mer eller mindre tykt dekke av løsmasser,
bunnmorene. Denne er usortert og består av
blokker og steiner, sand og grus, silt og leire
blandet sammen. Bunnmorenens innhold reﬂekter
den prekambriske berggrunnen breen har beveget
seg over og angrepet. Da innlandsisen var i ferd
med å smelte bort fra området, for vel 11 500
kalenderår siden, hadde tyngden av breen presset
landet ned. Havet som fulgte etter innlandsisen
nådde dermed et nivå som i dag ligger 190-195
m.o.h. Ut i dette havet fraktet breelvene smeltevann
med mye materiale, særlig ﬁnmateriale silt og
leire, som sakte ble avleiret på havbunnen. Da
ispresset ble bort hevet landet seg slik at stranden
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Morene, den vanligste
jordarten i åslandskapet,
er løsmasser avsatt
under inn landsisen i
avsmeltningsfasen.
Breen skrapte sammen
alle kornstørrelsene fra
store og mindre steiner,
grus og sand, silt og leire
og la dette igjen som en
usortet bunnmorene under
breen. Bunnmorenes
materiale hentet breen
fra berggrunnen den gikk
over like før avsmeltingen
fant sted. Det vil si at
materialet i bunnmorene
i Linnekleppområdet er
hentet fra de prekambriske
bergartene. Næringsinnholdet, med tanke på
plantenes behov, kan
være rikt i områder med
bergarter med mye mørke
mineraler, som pyroksen
og amfibolitt, men er
mindre rikt i områder
med prekambriske
gneiser og granitter.
Denne variasjonen
mellom nærings rik og
mindre næringsrik jord
i Linnekleppområdet
f ø l g e r d e r m e d b e rg grunnens forutsetninger.
Linnekleppmassivet med
pyroksenamfibolitt (Fig
7 og 16) gir dermed et
bedre næringsgrunnlag for plantene enn gneisene
i området omkring.
Under marin grense, ca 190 m.o.h. i
Linnekleppområdet, har bølgene be arbeidet
bunnmorenen slik at silt og leire er vasket ut
og skyllet nedover i senkninger etter hvert som
landet steg. I senkningen ble det dessuten i
ishavet avsatt leire som breelvene hadde med

Fig. 18. Tårnet på Linnekleppen.
med Linnekleppen. Sundet og de gode oppvekstbetingelsene for skjellene opphørte.
Naturmiljø/naturtype
Et naturmiljø, eller en naturtype, karakteriseres av
vegetasjonen som reﬂekterer et samspill mellom
jordart/jordsmonn, klima og vegetasjon.
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Fig. 19. Skjellforekomster i området.
klimaet og dets temperatur og nedbør. Temperatur
,og dermed varme, bestemmer sammen med
vanntilgangen og lyset de biologiske prosessene.
Vanntilgangen er avhengig av nedbøren og hvordan
jordarten påvirker sigevannet og grunnvannet. I
Linnekleppomårdet er det utviklet tre forskjellige
jordsmonn; podsol, brunjord og myrjord.
Podsol er jordsmonnet der for vitringen
av jordartens øverste del skjer ved at vannet
som siger ned gjennom jordarten bytter ut
kalsium-, kalium- og natriumionene i feltspaten
i løsmaterialet med hydrogenioner. Kalsium-,
kalium- og natriumionene fraktes med sigevannet

seg ut i havet. I noen områder ble det avsatt så
mye leire at den dekket terrenget i berggrunnen
under. I de sørøstligste deler av Degernes rundt
Rakkestadelva vest for Linnekleppen var det nok
tilførsel av leire ut i ishavet slik at terrenget opp
til 110-120 m.o.h. er dekket av marin leire.
Jordarten, løsmaterialet eller løsmassen på
stedet, med steiner, sand og leire har et bestemt
innhold av næringsrike mineraler. I det øvre
laget av jordarten virker forvitring og biologisk
aktivitet slik at jordartens øvre del omdannes
til et jordsmonn. Jordsmonnet er viktig for
vegetasjonen og vegetasjonen er også preget av
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Fig. 20. Kilebu, sørøst i Degernes med
skjellbanke nedenfor uthusene. Skjell
fra stedet merket X, 120 m.o.h., er
datert til 10 500-10 400 kalenderår
før nå (9580±70 C14 alder T 18997).
Foto T. Klemsdal.

Fig. 21. Skjellbanken ved Søre Kilebu,
sørøst i Degernes.Fotoet er antagelig
tatt omkring 1930 og ﬁnnes som ﬁgur
s. 159 i Breien, K. 1933. Sammenlign
med Fig. 20.

Fig. 22. Kilebu, sørøst i Degernes,
Nærbilde av skjellbanken med et større
kamskjell. Foto: T. Klemsdal
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Fig. 23. Typer av naturmiljø i Linnekleppområdet.
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ned til grunnvannet og bort. Jordarten tappes for
næringsstoffer som plantene bruker samtidig som
ioneutskiftningen gir et lysegrått lag i jordproﬁlet.
Det er dette laget som har gitt navn til jordsmonntypen podsol, som betyr aske på russisk.
Brunjord ﬁnner vi bare på riktige næringsrike
steder der biologisk aktivitet har maktet å blande
dødt organisk materiale med leiren slik at det er
dannet en brunjord.
Myrjord der dødt organisk materiale,
planterestene, sakte brytes ned i skråninger
og senkninger på grunn av grunnvannet er et
jordsmonn som ﬁnnes noen steder i Linnekleppområdet.
Vegetasjonen som vokser på et sted, og
gir dødt plantemateriale, er med på å påvirke
jordsmonndannelsen. Bar nålene fra gran og
furu gir et surt miljø ved forråtnelse av det døde
plantematerialet og skaper grunnlag for podsol.
Løvtrærne gir dødt plantemateriale, blader, som
gjør at jorden blir mindre sur, noe som igjen bedrer
mulighetene for mer løvtrevegetasjon.
Samspillet mellom de fysiske og kjemiske
prosessene i naturen, klima og vegetasjonen
danner dermed grunnlaget for de forskjellige
typene av vegetasjon eller naturtyper som ﬁnnes
i Linnekleppområdet.
Skogen er det naturmiljøet som umiddelbart
forbindes med Linnekleppområdet, og ﬁg. 1-3
og 9-13 forteller om en barskog med en blanding
av furu og gran. Turer i området og studie av
ﬂybilder ligger til grunn for ﬁg. 23. Ser vi nærmere
på Linnekleppområdet, ﬁg. 23, oppdager vi at
skogen som naturtype kan deles opp i; tett skog,
skog, åpen skog, gamle hogstﬂater, nye hogstﬂater
og myr.
Tett skog (ﬁg. 31, 32 og 33). Den tette skogen
ﬁnnes bare i 5-6 større områder foruten noen
mindre felt, ﬁg. 23. Høyderyggen fra Linnekleppen
sørover over Galteryggen mot riksvei 124 (ﬁg. 2
og 8) har tett skog omkring Galteryggen og i tre
større områder i vestskråningen av høyderyggen.
Øst for Delingstjern ligger det også et par litt
større områder med tett skog, som også ﬁnnes
helt i sørøst, nord for riksvei 124. De andre

områdene med tett skog er bare mindre teiger
spredd omkring i Linnekleppområdet.
Den tette skogen preges av gran på lokaliteter
med god bonitet, og av furu på fattigere mark.
Dette gjør det naturlig å omtale denne naturtypen
som blandingsskog. Bunnmorenen skriver seg fra
den lokale berggrunnen av pyroksenamﬁbolitt (ﬁg.
16). Bergartens mørke mineraler, som er viktige
næringsmineraler for plantene, er ved forvitring
gjort tilgjenglig i markvannet for plantene. Bunnvegetasjonen bestemmes av lystilgangen og består
av blokkebær og blåbærlyng.
Skog (ﬁg. 30). De samme karakteristika som for
tett skog, kan brukes for skog også. Forskjellen
ligger i trærnes tetthet og dermed lystilgangen
slik at bunnvegetasjon er noe frodigere og med
et større innslag av urter og gress. Utbredelsen
av denne naturtypen er som felt rundt områdene
med tett skog, men også som en rekke mindre
felt spredd ut i området omkring Linnekleppen
(ﬁg. 23).
Åpen skog (ﬁg.28, 29 og 27) preges av furutrær
som en følge av et tynt og ikke sammenhengende
jorddekke. Morenejorden er i tillegg næringsfattig
i store deler av området. Det tynne jorddekket
fører også til problem med tilgang på vann. Furua
har imidlertid et rotsystem som ﬁnner vei ned
på sprekker i berggrunnen slik at den sikrer seg
vanntilgang i tørre perioder. I den åpne furuskogen
domineres bunnvegetasjonen av mose, lav og
røsslyng, med innslag av tyttebær eller blåbær.
Den åpne skogen dekker det meste av kartområdet,
ﬁg. 23, men som større og mindre felter, mer eller
mindre sammenhengende.
Hogstﬂate. Det er et større hogstfelt i Askedalen,
Fig 24, og et annet sør for Ruffetjern, ﬁg. 25,
foruten et par hogstflater i forbindelse med
skogsbilveien fra Halvorsrud i nordøst. Feltet
mellom Langetjern og Ruffetjern, der stien fra
riksvei 124 til Linnekleppen går, ﬁg. 27, er mer
som et impediment å regne. Impediment er et
område der det nesten ikke ﬁnnes jord, eller lite
jord slik at skogen er uproduktiv.
Gammel hogstﬂate (ﬁg. 26). Det er et par større
felter med tidligere hogst der gjenveksten ved
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hjelp av frøtrær av bjørk har dannet grunnlaget
for en tett oppvekst av bjørk. Dette gjelder både
langs skogsbilveien fra riksvei 124 i vest, nordøst
for Rørvann mot Skottjern (ﬁg. 8) foruten øst for
Linnekleppen i nordøst ved enden av skogsbilveien
fra Halvorsrud. Gjenveksten er et tett bjørkekratt
som vil utvikle seg mot en bjørkeskog.
Myr (ﬁg. 32, 34 og 35). Myrene i området
ligger i mindre senkninger i området, noen mellom
åsskråninger, andre i de jevnhøye ﬂate områdene.
De siste for eksempel på ﬂaten langs vestsiden
av åsryggen fra Linnekleppen til Galteryggen,
det ﬂate området i øst fra Nordre Kroktjern til
Setertjern eller fra Svartetjern til Kleppetjern. Alle
myrene får tilsig av vann og næring fra terrenget
omkring.

I tillegg er åslandskapet preget av menneskenes
aktiviteter. I skogsområder som Linnekleppområdet
er skogbrukslandskapet en del av kulturlandskapet.
Med gamle og nye hogstﬂater har menneskene
vært med på sette sine spor i åslandskapet.
Åslandskapet omkring Linnekleppen blir
dermed en mosaikk av naturtyper og med innslag
av menneskenes aktiviteter. Dette gir et vekslende
inntrykk som påvirker oss og gjør området
attraktivt som turområde.
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Avslutning
Åslandskapet omkring Linnekleppen
er i utgangspunktet preget av landform og
naturmiljø.
De lave åsene danner en jevnhøy åsﬂate som
Galteryggen og Linnekleppen hever seg over
som reståser. De mange små tjernene og myrene
har ofte en lengdeutstrekning som er bestemt av
strukturen i berggrunnen. Barblandingsskogen,
med gran på de gode voksestedene og furu på
de skrinne, dominerer i området. Variasjonene
i morenejorda med tanke på tykkelse, næringsinnhold og vannhusholdning skaper dermed
vekslingene mellom tett og åpen skog. Dermed
blir skogen og myrene en blanding av naturtyper
som gir et vekslende inntrykk.
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Fig. 24. Hogstfelt i Askedalen sørvest
for Galteryggen. Foto: T. Klemsdal.

Fig. 25. Hogstfelt sørøst for Røffetjern. Foto: T. Klemsdal.

Fig. 26. Tidligere hogstfelt mellom Fuglenesseter og Askedalen med tre bjørketrær som frøtær. Gjennveksten med
bjørk er god. Foto: T. Klemsdal.
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Fig. 27. Området, fjellryggen, mellom Langetjern og
Svarttjern med nesten ingen
jord. Foto: T. Klemsdal.

Fig. 28. Fjellryggen øst for
Nilsetjern med åpen furuskog
og spredt bunnvegetasjon
av røsslyng og blåbærlyng.
Foto: T. Klemsdal.

Fig. 29. Åpen furuskog med
blåbærlyng og røsslyng i
bunnsjiktet, rett øst for Kleppehytta. Foto: T. Klemsdal.
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Fig. 30. Furuskog med et tettere bunnsjikt av blokkebær,
blåbærlyng og røsslyng, øst
for stien til Linnekleppen rett
nord for Delingstjern. Foto:
T. Klemsdal.

Fig. 31. Galteryggen med tett
blandingsskog av gran og
furu bak Langetjern. Bildet
er tatt fra ryggen mellom
Svartetjern og Langetjern, ved
stien til Linnekleppen. Foto: T.
Klemsdal.

Fig. 32. Myr mellom Svartetjern og Røffemyr som sees i
bildet. Foto: T. Klemsdal.
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Fig. 33. Tett blandingsskog rett sør
for Linnekleppen. Stien er velbrukt.
Foto: T. Klemsdal.

Fig. 34. Spor etter skogsmaskinene
sør for Svartetjern. Maskinene ble
brukt under hogsten i hogstfeltet sør
for Ruffetjern. Sporet er i ferd med å
gro igjen. Foto: T. Klemsdal.

Fig. 35. Det samme sporet etter skogsmaskinene i myra øst for snuplassen
på skogsbilveien fra parkeringsplassen på riksvei 124. Myrull vokser bra
i sporet. Foto: T. Klemsdal.

81

NY BOK!
- om Østfoldnaturen
Østfolds naturarv er en bok som skal
være til nytte, inspirasjon og glede for
alle som har sans for østfoldnaturen,
enten de er profesjonelle fagfolk,
historikere, fotografer, naturvernere,
lærere, politikere, bønder, jegere og
ﬁskere - eller bare hører til alle dem
som er glad i å se, kjenne og bruke
den naturen som omgir oss i det
daglige.
Gjennom bilder og tekst
presenteres hele fylkets
naturgrunnlag. Boken favner
vidt i innhold - og i tid og
rom; fra istid – til nåtid, fra
Østfolds utpost med øya Heia
i sør – og til de dype skoger
med Rømskog i nord. Her
er det samlet stoff og fakta
om naturgrunnlaget, det
levende mangfoldet og
kulturhistorien
knyttet til vår natur. Forfatteren
og fotografen gir leseren innsikt, kunnskap og
opplevelser som de færreste av oss har vært i nærheten av.
Uten natur er det vanskelig å tenke seg menneskelig liv. Derfor er en
fornuftig bruk og utnyttelse av den helt nødvendig. Naturen skal generasjonene etter oss
kunne dyrke, høste av og leve godt i. Til det trenger vi i dag kunnskap, omtanke og vilje, men
også stolthet, og ikke minst glede over å få leve, bruke og være en del av alt dette.

Tilbud
Boka koster 448- i bokhandelen. Forlaget aksepterer at den selges til medlemmer/abonnenter
for kr. 300Bestilles fra Geir Hardeng. Mail: geir.hardeng@fmos.no Tlf. 69 24 71 22

Gå ikke glipp av denne sjansen til å lære mer om naturen i fylket vårt - av to av de som vet mest om
den; Geir Hardeng og Jørn Bøhmer Olsen.
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Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2004,
- nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
PER-ARNE JOHANSEN

Johansen, Per-Arne. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m 2004. – nytt fra den lokale
rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold: 25 (1-2): 83-103.
Foreliggende rapport omhandler saker behandlet av den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen
(LRSK) i 2004. Av sjeldne arter som blir presentert her er det to førstegangsfunn for fylket.
Disse er: svartsvane Cygnus atratus og balearlire Pufﬁnus mauretanicus. Andre observasjoner
som blir presentert er funn nr. 18 av rørdrum Botaurus stellaris, hele tre funn av sabinemåke
Larus sabini, som blir funn nr. 12,13 og 14 i fylket, Østfolds første hekkefunn av splitterne
Sterna sandvicensis, funn nr. 2 av hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus, funn nr. 7 av
aftenfalk Falco vespertinus, det andre funnet av amursvale Hirundo daurica, funn nr. 6 av
fuglekongesanger Phylloscopus proregulus og det femtende funnet av pirol.
Per-Arne Johansen, Åledalsveien 21, 1621 Gressvik. E-post: pe-johan@online.no

Det ble gjort to førstegangsfunn i Østfold 2004.
Disse var: svartsvane Cygnus atratus og balearlire
Pufﬁnus mauretanicus.
Svartsvana er plassert i kategori E, balearlira i
A. (Se kategorier under.)
Det ble også gjort mange andre interessante
funn. Svarthalsdykkeren fra 2002 og 2003
dukket atter opp igjen, men blir ikke regnet
som et nytt funn Funn nr. 6 av stormsvale ble
gjort fra Jeløya. En rørdrum i Sorgenfrigropa,
Fredrikstad var funn nr. 18 i Østfold. En glente
fra Hærset, Trøgstad må også nevnes. To individer
av enghauk dukket opp ved Tasken i Råde, og
var funn nr. 5 og 6. En voksen hann av aftenfalk
i Kurefjorden var funn nr. 7 for fylket. Hele 3
observasjoner av sabinemåke utgjorde funn nr.
12, 13 og 14. Ett par av splitterne gikk til hekking
på Tisler, og var første hekkefunn for Østfold. En
hvitvingesvartterne ble sett i fra Vesterøy i august,
og var det andre funnet i fylket. Ett andrefunn ble
det også da en amursvale ble funnet i Løkkevika,
Sarpsborg. En fuglekongesanger ble ringmerket
ved Slevik, Fredrikstad, og var funn nr. 6. Til slutt
tar jeg med pirolen fra Rygge som utgjorde det 15.
funnet av arten i Østfold.

Komiteens sammensetning for behandling av
sakene til 2004 rapporten:
Komiteen har bestått av følgende medlemmer:
Rune Botnermyr, Moss, Jan Rune Asbjørnsen,
Fredrikstad, Tommy Andre Andersen, Fredrikstad,
og sekretær Per-Arne Johansen, Fredrikstad.
Behandling av saker for rapport 2004
Komiteen har avholdt ett behandlingsmøte hvor 55
saker ble vurdert. Alle disse ble godkjent. NSKF
har behandlet 23 saker fra Østfold. Av disse ble tre
ikke godkjent, og to plassert på avventing. Mange
andre interessante observasjoner ble gjort i 2004,
men beskrivelser er ikke mottatt, eller har kommet
for sent inn til å bli behandlet og presentert i denne
rapporten.
Fugleåret 2004
Aktiviteten blant mange medlemmer er stor,
og det ble igjen et år med mange interessante
observasjoner. Når det gjelder innrapportering
av sjeldenheter, havnet vi omtrent på samme nivå
som for 2003. LRSKs hjemmeside er fortsatt
godt besøkt med inntil 2500 treff i uka. Hele 156
rapportører har sendt inn observasjoner, og dette
er ny rekord.
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Kategori A: Arter som er funnet minst en gang
siden 01.01.1950, og som regnes som spontant
forekommende.
Kategori B: Arter som er funnet i perioden
1800-1949, og som regnes som spontant
forekommende.
Kategori C: Arter som i utgangspunktet er
forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer
i vill tilstand i Europa, og opprettholder
frittlevende bestander uten behov for supplerende
utsettinger.
Kategori D: Funn av arter hvor det er vanskelig
eller umulig å bedømme om fuglen er rømling,
eller har nådd land ved egen hjelp fra naturlige
utbredelsesområder. Det ene kan være like
sannsynlig som det andre.
Kategori E: Funn av arter som regnes som
rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke
har noe etablert funnmønster i Europa, men er
vanlige burfugler, eller individer som viser tegn
på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakt,
ukurante ringer o.l.).

Tegnforklaringer
Pull. = pullus - reirunge eller ikke ﬂygedyktig
unge.
Juv. = juvenilus - ungfugl i sin første komplette
fjærdrakt.
Subad. = subadultus - fugl i fjærdrakt mellom
juvenil og ikke utfarget.
Ad. = adultus - fugl i voksen drakt.
1K = fugl i sitt første kalenderår.
2K, 3K osv. = fugl i sitt andre, tredje kalenderår
osv.
1K+, 2K+ osv. Fugl i sitt første, andre kalenderår
osv. eller eldre.
M(M) = male(s) - hann(er).
F(F) = female(s) - hunn(er).
* = funnet er godkjent med belegg (eks. foto).
rm. = ringmerket.
krk. = kirke
Lokaliteter: På noen av de lokaliteter som
går igjen mange ganger i denne rapporten, er
kommunenavnet utelatt. Disse lokalitetene er:
Akerøya, Hvaler kommune
Øra, Fredrikstad kommune.
Kurefjorden, Rygge/Råde Kommune
Stalsberget, Jeløya, Moss kommune
Lysakermoa, Eidsberg kommune

Systematikk
I Norge følger vi anbefalinger gitt av Association
of European and Records and Rarities Committees/
Taxonomic Advisory Committee (AERC/TAC) når
det gjelder taksonomisk status. I 2003 anbefalte
AERC/TAC endringer i den systematiske
rekkefølgen. Norsk Sjeldenhetskomite For
Fugl (NSKF) har fulgt denne anbefalingen fra
2003-rapporten og LRSK-Østfold gjør dette
fra foreliggende rapport. Endringene innebærer
at andefugl (Anseriformes) plasseres fremst
i den systematiske rekkefølgen etter strutser
(Galloanserae), og den interne rekkefølgen hos
slektene Acrocephalus og Sylvia endres. For en
nærmere redegjørelse se De Smet (2003).

Kategorisering
Ved publisering av fuglearter kan det være at
funnet blir kategorisert. Denne kategoriseringen
følger det europeiske systemet i tråd med AERC
(Association of European Rarities Committee).
Merk at det er funnet som blir kategorisert og
ikke arten. F.eks. hvis en hjelmﬁskand ser frisk
og ﬁn ut i fjærdrakten, og oppfører seg som en
vill fugl, vil funnet bli kategorisert som D. Er
fuglen vingeklippet og lite sky, blir funnet plassert
i kategori E. Det blir benyttet 5 kategorier, og er
som følger:

Systematisk gjennomgang av godkjente
saker, og rapporteringssaker:
Der det er oppgitt i beskrivelsene, er den
observatør som oppdaget og bestemte fuglen,
nevnt først.
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Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2004

DVERGSVANE Cygnus columbianus
1977: 2 ad. Øra 29.01 (RBO).
1979: 11 ind. Skinnerﬂo, Råde 04.11 (RBO).
2004: 1 ad. Rokkevannet, Halden 17.03 (MOL). 2
ad. + 2 2K, Hærseterøya, Trøgstad 21.03 (PTA,
EMI, FJO, SPE). 2 ad. Hærseterøya, Trøstad
28.03 (SPE). 2 ad. Kallaksjøen, Trøgstad 0207.04 (EIG, PTA, TTA). 2 ad. Kallaksjøen,
Trøgstad 08.04 (PTA, POS, ÅSF, SFR, m.ﬂ.).
1 ad. Kallaksjøen, Trøgstad 31.10-06.11 (TRS,
ØHA, PTA, KHA).

SÆDGÅS Anser fabalis fabalis
2004: 2 ind. Lysakermoa 15.03 (PTA). 6 ind.
Dillevik, Trøgstad 23.03 (PTA, MGÜ). 1 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 29.03 (PTA). 4 ind.
Lysakermoa 15.04 (PTA). 2 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 15.04 (PTA, SPE). 1 ind. Øra 18.04
(PAJ, IME, ÅSF, SFR). 1 ind. Vestvannet,
Sarpsborg 12.09 (KEV, GFE).

SANGSVANE Cygnus cygnus
2004: 2 ad. + 4 pull., Kallaksjøen, Trøgstad 10.06
(PTA, TTA). 2 ad. + 3 pull., Aspestrandtjern,
Aremark 08.07 (MOL, TOL).
SVARTSVANE Cygnus atratus
2004: 1 ind. Hunnebunn, Fredrikstad 24.08-09.09
(HJO, PAJ, KAJ, MOL, m.ﬂ.).
Første funn av denne art i Østfold. Funnet plas-

KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
2004: 6 ind. Thorsø, Torsnes, Fredrikstad 19.03
(PAJ). 280 ind. Kurefjorden 09.04 (RBO). 60
ind. Isesjø, Sarpsborg 11.04 (MOL, TOL). 1 ind.
Øra 14.04 (SEN). 14 ind. Øra 21.04 (PAJ, SEN).
35 ind. Femsjøen, Halden 25.04 (SEN). 60 ind.
Melløs, Moss 25.04 (RBO). 195 ind. Øra 27.04
(PAJ, MVI, SEN). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad

seres i kategori E. Arten har sin utbredelse i
Australia, og på New Zealand.

Fig. 1. Svartsvanen, Cygnus atratus, er en parkrømling opprinnelig utbredt i Australia og på New
Zealand, funnet blir derfor plassert på E-listen. Foto: Per-Arne Johansen
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BRUNNAKKE Anas penelope
2004: 1 M Kurefjorden 22.02 (ADY). 137 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 22.10 (PTA).
137 ind. er ny toppnotering for lokaliteten.

02-04.05 (PTA, TTA). 150 ind. Kurefjorden
12.05 (EIG). 2 ind. Øra 23.05 (ESH, ØHA,
TRS). 30 ind. Øra 29.05 (ÅSF, IME, PAJ). 25
ind. Romsåsen, Askim, 08.09 (PTA). 63 ind.
Akerøya 16.09 (MPE). 20 ind. Brentetangen,
Rygge 20.09 (RBO). 1 ind. Femsjøen, Halden
02.10 (MOL). 39 ind. Brentetangen, Rygge
05.10 (JRA, RBO). 17 ind. Kurefjorden 07.11
(ØLÅ, HVI).

SNADDERAND Anas strepera
2004: 1 M + 1 F Kurefjorden 18.03 (ESH, ÅSF).
1 ind. Øra 01.04 (ÅSF). 1 M + 1 F Øra 23.04
(PAJ). 1 M + 1 F Søndre Asmaløy, Hvaler 30.04
(MVI). 2 ind. Øra 01.05 (ÅSF). 1 M Øra 02.05
(TAA, JRA). 1M + 1F Møkkalssa, Øra 08.05
(ÅSF). 1 F-farget Kallaksjøen, Trøgstad 26.10
(PTA).

TUNDRAGÅS Anser albifrons
1973: 1 3K+ Asak, Femsjøen, Halden 05-27.04
(JBO, MOL).
1996: 1 ad. Søndre Fret, Øra 03.04 (PAJ, ÅSF).
2000: 1 2K+, Akerøya 23-24.01 (CJA). 1 ad. Øra
12.09 (SEN).
2001: 1 ad, Gjærnesbukta, Femsjøen, Halden
13-27.01 (MOL, JCP, TOL). 1 ad. Rolvsøy,
Fredrikstad 13.09 (TSA, TAA, LPS).
2003: 4 ind. Øra 23.04 (MPE).
2004: 1 ind.* Nordre Ovenbukt, Råde 17-18.04
(MNI, ADY, PAJ). 1 ind. Skjebergkilen, Sarpsborg 24-26.10 (MOL, KOL, GFE).

KRIKKAND Anas crecca
2004: 3 MM + 1 F Øra 04.01 (ÅSF, KHE, ØLÅ).
1 F Tista, Halden 25.12 (MOL).
KNEKKAND Anas querquedula
2004: 2 MM + 2 FF Øra 18-18.04 (PES, MVI,
m.ﬂ.). 1 M + 1 F Nordre Ovenbukt, Råde 18.04
(PAJ, ADY, MNI). 4 ind. Øra 27.04 (TAA, LPS).
1 M + 1 F Øra 28.04 (JRA). 4 ind. Øra 01.05
(ÅSF). 1 M Øra 02.05 (TAA, JRA). 1 M + 1 F
Akerøya 05.05 (JRA). 1 ind. Øra 08.05 (PAJ,
TFR, KAJ). 1 M Vikerkilebukta, Hvaler 08.05
(RGB). 1 M Øra 12.05 (KEV). 1 M Landfastbukta, Hvaler 12.05 (MVI, PHV). 1 M Øra
13.05 (ADY). 1 M Nordre Ovenbukt 14.05
(EIG). 2MM Lysakermoa 16.05 (PTA, TTA).
1 F Kurefjorden 05.08 (RBO).

STRIPEGÅS Anser indicus
2004: 1 ind. Lysakermoa 06.05 (PTA). 1 ind.
Hærsetersjøen, Trøgstad 12.05 (PTA). 1 ind.
Romsåsen, Askim 27.11 (PTA, TTA).
HVITKINNGÅS Branta leucopsis
2004: Reir med 3 egg funnet, Øra 30.05 (ÅSF,
PAJ). Reir med 4 egg funnet Store Sletter, Råde
30.05 (ÅSF, PAJ). Flere voksne med unger,
Sletter 07.07 (KKN)

TAFFELAND Aythya ferina
2004: 1 M Øra 11-18.01 (KEV, ÅSF, KEV). 1 M
Kambo Marina, Moss 23.03 (PKL). 1 M Kurefjorden 27.03 (PTA, FJO). 1M Mønstervika,
Trøgstad 07.04 (PTA, TTA). 1 F Sorgenfrigropa, Fredrikstad 29.04-01.05 (IME, TFR). 2
MM + 1 F Kålvik, Sarpsborg 03.05 (MOL). 1
M Kogstadfjorden, Råde 25.05-02.06 (ADY,
TAA, RAA). 1 F Kambo Marina 27-30.12
(JTF, MJL).

RINGGÅS Branta bernicla
2004: 13 ind. Brentetangen, Rygge 28.05 (PTA).
8 ind. Akerøya 30.05 (KEV, JRA, LJR, CJA,
RFR).
GRAVAND Tadorna tadorna
2004: Ferskvannshekking. 2 ad. + 5 pull, Vestvannet, Sarpsborg 21.06 (KEV).
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LAPPFISKAND Mergellus albellus
2004: 1 F-farget Øra 08.02 (PAJ, KAJ). 2 MM
+ 2 FF Kurefjorden 01-10.03 (ESH). 1 M + 2
F-farget Øra 23.03 (TAA, LPS). 1 M + 1 F Øra
24-28.03 (ÅSF, MVI, PAJ, TAA). 1 M Kasedammen, Jeløya, Moss 04-05.05 (DBE, MSU,
ARI, JOR, m.ﬂ.).
1 F-farget Karlsøy, Sarpsborg 30.10. (PAJ, IME).
1 F-farget Kurefjorden 21.11 (ADY). 2MM Øra
12.12 (KEV). 1 M Øra 24-31.12 (ÅSF, PAJ,
ADY, KEV, m.ﬂ.).

18.06 (PTA). 1 ind. Langli, Skiptvet 18.06
(PTA). 1 ind. Nordre Hov, Trøgstad 28.06-20.07
(PTA, TTA, FJO). 1 ind. Boberg, Halden 29.06
(GFE). 2 ind. Sønstevoll, Rokke, Halden 0607.08 (GFE, MOL, TOL).
GULNEBBLOM Gavia adamsii
2004: 1 ad. Stalsberget 18.05 (TSØ, ADY, PAJ).
DVERGDYKKER Tachybaptus ruﬁcollis
2004: 1-2 ind. Huthholmen, Onsøy, Fredrikstad
01-23.02 (TFR, IME, MOL). 1 ind. Fosserdammen, Torsnes, Fredrikstad 03.04 (OJH,
TRØ). 1 ind. Moumgropa, Fredrikstad 19.04
(MOL). 2 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 27.05
(PTA). 2 ind. Moumgropa, Fredrikstad 04.08
(IME). 1 ad. Skipstadkilen, Hvaler 09.10
(ØHA). 2 ind. Ålekilene, Onsøy, Fredrikstad
29.11 (BAA). 2 ind. Huthholmen, Onsøy, Fredrikstad 12.12. (PAJ).

JERPE Bonasa bonasia
2004: 1 M Brattås nat. res. Halden 22.04 (MOL).
1 M + 1 F Nøtteholen, Rakkestad 30.04 (PTA).
1 ind. Svinesund, Halden 09.11 (MOL).
STORFUGL Tetrao urogallus
2004: 1 F Kisselbergmosen, Marker 30.04 (PTA).
2MM Tjøstøl, Aremark 02.05 (PTA). 1 F Nøtteholen, Rakkestad 24.05 (PTA). 1 M Brattås
nat.res. Halden 08.07 (MOL).

TOPPDYKKER Podiceps cristatus
2004: Inntil 48 ind. Kurefjorden 03-25.01 (RFR,
MNI, ÅSF, PAJ, KAJ, ADY). 159 ind. Kurefjorden 23.10 (ADY). Inntil 121 ind. Kurefjorden
05-26.12 (ADY, PAJ, IME).

RAPPHØNE Perdix perdix
2004: 3 ind. Ingedal, Sarpsborg 07.01 (MOL).
2 ind. Ingedal, Sarpsborg 18.02-06.03 (MOL,
GFE). 1M + 1F Huser, Hvaler 09-27.05 (PHV,
MVI, AMK, HKO, RRA). 1 ind. Birkeland,
Onsøy, Fredrikstad 27.09 (ADY, JDY). 15 ind.
Utne, Onsøy, Fredrikstad 25.10 (MGÜ). 4 ind.
Havna, Torsnes, Fredrikstad 05-31.12 (ESØ).

GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
2004: 1 ind. Kurefjorden 25.01 (ADY). 1 ind.
Akerøya 08.04 (KEV). 2 ind. Akerøya 09.04
(AOS). 1 ind. Akerøya 24.04 (AOS). 1 ind.
Akerøya 30.04 (AOS). 4 ind. Akerøya 01.05
(AOS). 9 ind. Akerøya 02.05 (TAA). 2 ind.
Søndre Asmaløy, Hvaler 02.05 (MVI, RTO). 3
ind. Akerøya 05.05 (AOS)

VAKTEL Coturnix coturnix
2004: 2 ind. Dillevik, Trøgstad 27.05 (PTA). 1
ind. Østby, Os, Rakkestad 28.05-16.08 (POS).
1-2 ind. Asak, Halden 02-04.06 (AAN, GFE).
1 ind. Smelltorp, Trøgstad 07.06 (PTA). 1 ind.
Søndre Langst, Trøgstad 07.06 (PTA). 2 ind.
Ringsby, Rakkestad 12.06 (POS). 1 ind. Østereng, Rygge 13-19.06 (RFR, ØLÅ, NCL, GBJ).
1 ind. Smedbakken, Onsøy, Fredrikstad 15.06
(JDY). 1 ind. Heller, Askim 18.06 (PTA). 1 ind.
Odalen, Askim 18.06 (PTA). 1 ind. Skavhaug,
Askim 18.06 (PTA). 1 ind. Eidareng, Askim

HORNDYKKER Podiceps auritus
2004: 1 ind. Danmark, Rygge 18.03 (NCL). 1 ind.
Kurefjorden 18.03 (MNI). 1 ind. Øra 08.04 (PAJ,
KAJ). 2 ind. Kurefjorden 08.04 (ADY, JDY). 1
ind. Kurefjorden 16-17.04 (ADY, MNI). 1 ind.
Akerøya 05.05 (JRA). Inntil 11 ind. Kurefjorden
11.07-29.12 (PAJ, KAJ, ESH, RBO, m.ﬂ.). 1 ind.
Skipstadkilen, Hvaler 03.12 MVI).
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SVARTHALSDYKKER Podiceps nigricollis
2004: 1 ad. Kurefjorden 03.10-05.11 (PAJ, IME,
RBO, m.ﬂ.). Sannsynlig samme fugl som rastet
i 2002 og 2003.

ind. Akerøya 24.09 (CJA). 1 ind. skutt, Heia,
Hvaler 01.10 (NN via MPE).
RØRDRUM Botaurus stellaris
2004: 1 ind.* 2K+ Sorgenfrigropa, Fredrikstad
03.05 (SEN, TAA, JRA, PAJ, m.ﬂ.).

HAVHEST Fulmarus glacialis
2004: 1 ind. Øra 29.12 (SEN).

GRÅHEGRE Ardea cinerea
2004: Hekkefunn, 1 par Kamhaugtjern, Rokke,
Halden 20.04 (MOL).

HAVLIRE Pufﬁnus pufﬁnus
2004: 1 ind. Brentetangen 19.05 (MOL). 1 ind.
Akerøya 18.08 (MPE). 1 ind. Akerøya 20.08
(MPE). Samme fugl også sett fra Bastangen
(TAA, SEN). 1 ind. Brentetangen 13.09 (RBO).
1 ind. Brentetangen 19.09 (SEN, ÅSF, JRA,
PTA, RBO). 1 ind. Brentetangen 20.09 (JRA,
PTA).

GLENTE Milvus milvus
2004: 1 ind. Hærset, Trøgstad 03.04 (TTA,
PTA).
Hele 6 observasjoner av glente er rapportert inn i
2004, men kun en beskrivelse er sendt NSKF.

BALEARLIRE Pufﬁnus mauretanicus
2004: 1 ind.* Brentetangen, Rygge 13-14.09
(RBO, GFE, PTA, MOL).
Ny art for fylket. Balearliren har sitt utbredelsesområde i det vestlige Middelhavet. Utenom
hekkesesongen regelmessig nord til kysten av
Storbritannia. Dette er funn nr. 17 i Norge, og
det første i Oslofjorden.

HAVØRN Haliaeetus albicilla
2004: 1 ad. Dusa, Sarpsborg 03.01 (MOL). 1 subad.
Øra 08.01 (JRA). 2 subad. Øra 09-11.01 (KEV,
JRA, MPE, LPS, m.ﬂ.). 1 ad. Hærføl, Hvaler
17.01 (KEV, MPE, TAA, KAJ, PAJ). 1 2K+
Øra 14.01-08.03 (ESH, PAJ, ÅSF, SEN, m.ﬂ.).
2 subad. Berby, Halden 17.01 (MOL, AJO). 1
ad. Øra 24-25.01 (KEV). 1 subad. Berby, Halden
19.02 (MOL). 1 2K+ Grimsøya, Sarpsborg 06.03
(GFE). 4 ind. Øra 10.03 (SEN). 1 ad. + 2 2k +
1 3K Øra 10.03 (SEN). 1 ad. Øra 13.03 (PAJ,
ÅSF). 1 subad. Kurefjorden 26.03 (MGÜ, KHO,
RBO, ÅSF, m.ﬂ.). 1 ad. Romsåsen, Askim 23.06
(PTA). 1 subad. Tasken, Råde 06.11 (PAJ). 1 1K
Brattøya, Halden 27.11 (JBO). 1 2K+ Øra 28.1131.12 (PAJ, IME, ÅSF, KEV, m.ﬂ.).

STORMSVALE Oceanodroma leucorhoa
2004: 1 ind. Nes, Jeløya, Moss 21.09 (SEN, ÅSF,
PTA, JRA).
Dette er funn nummer 6 for fylket.
STORSKARV Phalacrocorax carbo sinensis
2004: Det ble registrert 992 reir av arten på Øra,
som er den eneste plassen hvor arten hekker i
Østfold.

SIVHAUK Circus aeruginosus
2004: 1-3 ind. Øra 09.04-14.08 (SEN, KEV, TFR,
MVI, m.ﬂ.). 1 F Lysakermoa 21.04 (MOL, GFE).
1 M Rokkevannet, Halden 23.04 (MOL). 1 M 2K
Sorgenfrigropa, Fredrikstad 29.04 (IME). 1 ind.
Rokkevannet, Halden 03.05 (TST). 1 M Skinnerﬂo, Råde 08.05 (MGÜ). 1 M Skipstadkilen,
Hvaler 09.05 (RGB). 1 F 2K Kurefjorden 12.05
(EIG). 1 M Thorsø, Fredrikstad 13.05 (OJH,
TKJ). 1 ind. Kurefjorden 23.05 (MNI, ØHA,

TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
2004: 2 ad. + 5 2K, Heia, Hvaler 21.03 (PAJ,
KAJ). 12 ind. Heia, Hvaler 28.03.04 (ÅSF,
PAJ, SFR, KAJ). 10 ind. Heia, Hvaler 04.04
(MKL, BOT). 3 ad. + 1 2K, Akerøya, Hvaler
06.04 (JRA). 1 ind. Akerøya 09.04 (KEV). 5 ind.
Heia, Hvaler 12.04 (PAJ, MNI). 1 ind. Akerøya
08.05 (KEV). 1 ind. Akerøya 20.05 (CJA). 1
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TRS). 1 M Augeberghølen, Råde 01.06 (KEV,
JRA). 1 ind. Talbergsundet, Fredrikstad 02.07
(THU). Hekkefunn 2 ad. + 5 pull*. rm. Vansjø,
Våler 06.07 (PSR, JOR). 1 M Nordre Glosli,
Fredrikstad 16.07 OJH). 1 F. Skjebergdalen,
Sarpsborg 16.07 (MOL, TOL). 1 F Alshusbukta,
Fredrikstad 21.07 (ESH). 1 M Oven, Råde 26.07
(ØLÅ, KHE, RAA). 1 M 2K Lysakermoa 30.07
(PTA). 1 F Kurefjorden 01.08 (ØLÅ). 1M 2K
Årefjorden, Rygge 04.08 (AHA). 1 1K Feste,
Rygge 08.08 (RBO). 1 M Kurefjorden 09.08
(MNI). 1 F Ad. Rokkevannet, Halden 15.08
(TST). 1 F ad. Kurefjorden 16.08 (RBO). 1 1K
Øra 17.08 (KEV). 1 F ad. Rokkevannet, Halden
21.08 (TST). 1 F ad. Nordre Glosli, Fredrikstad
28-29.08 (OJH, MRH). 1 F Skinnerﬂo, Råde
30.08 (ADY).
Ett par gikk til hekking på Øra, men forsøket ble
mislykket. Det ble også sett en 2K fugl her gjennom sommeren.

AJO, GFE). 1 2K+ Glombo, Fredrikstad 17.01
(AØB). 1 ind. Ankershjem, Halden 01.04 (SPR).
1 2K+ Hærsetersjøen, Trøgstad 03.04 (RAA,
IME, GFE, m.fl.). 1 2K Sekkelsten, Askim
08.04 (TTA). 1 2K+ Rokkevannet, Halden 09.04
(MOL, TOL). 1 ad. Skjærviken, Fredrikstad
02.07 (THU).
FISKEØRN Pandion haliaetus
2004: Antall hekkende par som er rapportert inn i
2004 er 10-11 par. I Fredrikstad kommune er det
registrert 6 par (OJH). Råde rapporterer om 2-3
par (ØLÅ), Råde/Sarpsborg med 2 par. (OJH),
og Halden 1 par. (MOL).
TÅRNFALK Falco tinnunculus
2004: Hekkefunn 2 ad + 3 juv. Akerøya (AOS)
AFTENFALK Falco vespertinus
2004: 1 M ad. Tasken, Råde 07.05 (PAJ, TOV,
IME).
Funn nr. 7 av arten i fylket.

MYRHAUK Circus cyaneus
2004: 1 2K Øra 08-10.01 (JRA, TMO, KEV).
1M ad. Kallaksjøen, Trøgstad 02.04 (EIG). 1
F-farget Øra 06.04 (ÅSF, MVI). 1 ind. Akerøya
06-09.04 (SEN, KEV, BFR, TAA). 1 M ad.
Akerøya 18.04 (TAA). 1 F-farget Øra 06.05
(PAJ, MVI, ÅSF). 1 F-farget Rokkevannet,
Halden 07.05 (TST, JER). 1 F-farget Akerøya
25.09 (CJA). 1 F + 1 2K Skipstadkilen, Hvaler
09.10 (ØHA).

LERKEFALK Falco subbuteo
2004: 1 ind. Øra 28.04 (SEN). 1 ind. Akerøya
02.05 (CJA). 1 ind. Buskogen, Fredrikstad
03.05 (PAJ). 1 ad. Vestvannet, Sarpsborg 05.05
(KEV). 2 ind. Akerøya 07.05 (JRA). 1 ind. Jeløy
Radio, Moss 07.05 (MNI). 2 ind. Sætretjernet,
Sarpsborg 20.05 (KOL, MOL). 1M Rokkevannet, Halden 26.05 (MOL). 1 ind. Vatvet, Rakkestad 27.05 (MOL, GFE). 1 ind. Kurefjorden
08.06 (MNI). 1 ind. Missingmyr, Råde 08.06
(RFR). 1 ad. Lysakermoa 24.06 (PTA, TTA).
1 ind. Vatvet, Sarpsborg 02.07 (PTA). 1 ad.
Halmstad, Rygge 03.07 (RFR). 1 ind. Tasken,
Råde 11.07 (PAJ). 1 ad. Ørmen, Fredrikstad
13.07 (JDY). 1 ind. Årefjorden, Rygge 17-18.07
(AHA). 1 ind. Langnes, Askim 22.07 (ÅSF). 1
ad. Lysakermoa 24.07 (PTA, TTA). Hekkefunn
2 ad. + 3 pull., Torsnes, Fredrikstad 28.07 (THU,
TKJ). 3 ind. Rokkevannet, Halden 03.08 (MOL,
TST). 1 ind. Skogstrand, Fredrikstad 04.08
(MGÜ). 1 ad. Fossedammen, Torsnes, Fred-

ENGHAUK Circus pygarus
2004: 1 M 2K + 1 M 3K+* Tasken, Kurefjorden
03-04.06 (SEN, RBO, JRA, PTA, m.ﬂ.).
Funn nr. 5 og 6 i Østfold. Blir av NSKF betraktet
som 2 funn, da ingenting tydet på at fuglene
ankom samtidig.
FJELLVÅK Buteo lagopus
2004: 1 ind. Akerøya 13.11-09.12 (MPE, TAA).
KONGEØRN Aquila chrysaetos
2004: 1 subad. Berby, Halden 08-30.01 (MOL,
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berg/Øra 22.1-29.12 (SEN, TSØ, ÅSF, KEV,
LJR, m.ﬂ.). 1 1K Øra 05.12 (ÅSF).
Det er rapportert inn ett hekkefunn av vandrefalk
i 2004.

rikstad 08.08 (ESØ). 1 ad. Ørmen, Fredrikstad
13.08 (ESØ). 1 ind. Rokkevannet, Halden 18.08
(MOL, TST, TAH). 1 ind. Rokkevannet, Halden
21.08 (TST). 2 ind. Østby, Rakkestad 21.08
(POS). 1 ind. Kureskjæret, Rygge 26.08 (AHA).
2 ind. Rokkevannet, Halden 30.08 (TST, MOL).
1 ind. Øra 01.09 (TAA, m.ﬂ.). 1 ind. Oven, Råde
02.09 (TVA). 1 ind. Tomb, Råde 03.09 (ESØ). 1
ind. Vestvannet, Sarpsborg 03.09 (KEV). 2 ind.
Store Erte, Halden 05.09 (AAN). 1 ind. Roos,
Vansjø, Våler 05.09 (OJH, MRH, TRØ). 1 ind.
Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 07.09 (KEV). 2
ind. Brentetangen, Rygge 19.09 (SEN, ÅSF,
JRA, PTA, RBO.).

VANNRIKSE Rallus aquaticus
2004: 1-2 ind. Arekilen, Hvaler 02.04-01.05
(MVI). 2 ind. Rokkevannet, Halden 16.0407.05 (TST, MOL, JER). 2 ind. Seveland,
Gjølsjøen, Marker 19.04-09.05 (PTA). 1-2 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 16.05-20.07 (PTA, TTA,
FJO). 1-4 ind. Øra 23.05-08.08 (ESH, ØHA,
TRS, TAA, m.ﬂ.). 1-2 ind. Hestholmen, Øra
26-29.05 (MVI, ÅSF, IME, PAJ). 1-2 ind. Hærsetersjøen, Trøgstad 27.05-20.07 (PTA, FJO). 2
ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 20.06 (MOL,
GFE). 1 ad. med 2 pull. Øra 11.07-08.08 (KEV,
ÅSF, IME, PAJ, m.ﬂ.). 1 ad. + 1 1K Årefjorden,
Rygge 12-07-26.08 (AHA). 1 ad. + 2 pull. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 17.08 (KEV). 1 ind.
Skipstadkilen, Hvaler 03.12 (MVI).

JAKTFALK Falco rusticolus
2004: 1 ind.* Revlingen, Moss 01.02 (AHA). 1
ind. Øra 21.01 (GBJ, JEE).
VANDREFALK Falco peregrinus
2004: 1 ind. Øra/Gudeberg 10.01-29.02 (LPS,
JRA, MPE, m.ﬂ.). 3 ind. Øra 14.01 (ESH). 1 ind.
Hærføl, Hvaler 17.01 (TAA, MPE, KEV, PAJ,
KAJ). 1 ind. Ramstad, Eidsberg 08.04 (ÅSF,
SFR). 1 2K Akerøya 08.04 (SEN). 1 ind. Søndre
Asmaløy, Hvaler 09.04 (MVI). 1 ad. Mønstervika, Trøgstad 20.04 (PTA). 1 ad. M. Akerøya
24.04 (CJA, TAA, LPS). 1 ind. Akerøya 01.05
(KEV, TAA). 1 ad. F Akerøya 08.05 (AOS). 1 2K
Kurefjorden 14.05 (EIG). 1 ind. Stalsberget 16.05
(ADY). 1 ind. Feste, Rygge 28.05 (RBO). 1F
1K Øra 05.08 (PAJ). 1 1K Akerøya 06.08 (ÅSF,
SFR). 1 ad. Øra 07.08 (KEV). 1 ad. Kurefjorden
16.08 (RBO). 1-2 1K Lysakermoa 16.08-02.09
(PTA, SPE, TTA, m.ﬂ.). 1 1K M Akerøya 19.08
(AOS). 1 M Akerøya 24.08 (AOS). 1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 01.09 (KEV). 1 ind.
Øra 07.09 (KHE). 2 1K Haugene, Berg, Halden
09.09 (MOL). 1 ind. Vestvannet, Sarpsborg 1219.09 (KEV). 1 ad. M Akerøya 14.09 (AOS). 1
ind. Oven, Råde 19.09 (ESØ). 1 ind. Heigård,
Rolvsøy, Fredrikstad 02.10 (KEV). 1 ind. Hauge,
Rolvsøy, Fredrikstad 02.10 (KEV). 1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 28.10 (KEV). 1 ind.
Kurefjorden 31.10 (ØLÅ, KHE). 1 ad. Gude-

MYRRIKSE Porzana porzana
2004: 1 ind. Hærsetersjøen, Trøgstad 10.05-28.06
(PTA, JBS, TTA).
ÅKERRIKSE Crex crex
2004: 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 20.05 (PTA,
SAO). 1 ind. Nordre Hov, Trøgstad 27.05-20.07
(PTA, TTA, FJO). 1 ind. Rostad, Rolvsøy, Fredrikstad 26.06 (BIR). 1 ind. Solberg, Trøgstad
27-06.07.06 (PTA, GFE). 1 ind. Romsåsen,
Askim 28.06 (PTA). 3 ind. Sønstevoll, Rokke,
Halden 06.08 (GFE, MOL, TOL).
SIVHØNE Gallinula chloropus
2004: 1 ind. Øra 08.03 (ESH).1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 17.04 (KEV). 1 ind. Bede, Sarpsborg
19.04 (MOL). 1 ind. Gamlebyen, Fredrikstad
21.04 (PAJ). 2 ind. Tista, Halden 21.04 (MOL).
1 ind. Søndre Grav, Fredrikstad 28.04 (MOL,
GFE). 1 ind. Skipstadkilen, Hvaler 02.05 (MVI,
RTO). 1 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 03.05
(PTA).
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TRANE Grus grus
2004: Hekkefunn, 2 ad. + 2 pull Endetjern, Halden
16.05 (AAN, GFE). Hekkefunn, 2 ad + 1 pull.
10.06 (GFE). 130 ind. Kallaksjøen, Trøgstad
22.09 (GHA, JBO).

MYRSNIPE Calidris alpina
2004: 1 ind. Øra 02.01 (ESH, PAJ, IME). 5 ind.
Knappholmene, Kurefjorden, Råde 18.01 (ÅSF,
PAJ, KAJ).
FJELLMYRLØPER Limicola falcinellus
2004: 1 ind. Kurefjorden 21-27.05 (RBO, TRS,
ØHA, m.ﬂ.).

TJELD Haematopus ostralegus
2004: 1 ind. Akerøya 08.12 (MPE). 2 ind. Akerøya
09.12 (MPE, TAA). 4 ind. Akerøya 31.12 (TAA,
KEV, JRA).

KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
2004: 1 ind. Lysakermoa 15.04 (PTA). 1 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 21.04 (MOL, GFE). 1
ind. Akerøya 23.09 (CJA). 1 ind. Rokkevannet,
Halden 06.10 (MOL). 4 ind. Rokkevannet, Halden 11.10 (MOL). 3 ind. Akerøya 11.10 (AOS).
7 ind. Lysakermoa 08.11 (PTA).

DVERGLO Charadrius dubius
2004: 1-8 ind Øra 16.04-15.07 (SEN, PAJ, KEV,
m.ﬂ.). 1 M + 1 F Sorgenfrigropa, Fredrikstad
19.04-16.05 (MOL, MGÜ). 2 ind. Westgård,
Halden 01.05 (GFE). 1 ind. Kjetangen, Store
Erte, Halden 02.05 (AAN). 2 ind. Alby, Jeløya,
Moss 08.05 (MNI). 1 M + 1 F Reierbukta,
Jeløya, Moss 18.05 (MNI). 1 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 20.05 (PTA). 2 ind. Grønlidammen,
Jeløya, Moss 23.05 (MNI). 2 ind. Moumgropa,
Fredrikstad 29.05 (CJA). 2 ind. Røsægmoa,
Rakkestad 29.05 (POS). 1-3 ind. Vestvannet,
Sarpsborg 20.06-03.08 (KEV). 1 ind. Sorgefrigropa, Fredrikstad 23.06 (KEV). 1 1K Lysakermoa 20-21.08 (PTA, TTA, SPE).

DOBBELTBEKKASIN Gallinago media
2002: 1 ind. Marikova, Øra 10.05 (TAA, TSA).
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
2004: 1 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 26-27.04
(TAA, LPS, PAJ, SEN). 1 ind. Øra 26-27.04
(MOL, TAA, LPS). 2 ind. Øra 02.05 (TAA,
JRA).
SOTSNIPE Tringa erythropus
2004: 1 ind. Øra 21.04 (SEN, MVI).

POLARSNIPE Calidris canutus
2004: 1 ind. Landfasten, Asmaløy, Hvaler 28.03
(MVI). 40 ind. Akeørya 15.05 (TAA, KEV). 1
ind. Akerøya 17.05 (HMØ). 40+ ind. Brentetangen, Rygge 18.05 (RFR). 65 ind. Øra 26.05
(JRA).

STEINVENDER Arenaria interpres
2004: Mulig hekking, Akerøya 24.04-12.06
(AOS). 1 ind. Lysakermoa 13-22.08 (PTA,
MOL, TTA). 1 ad. Lysakermoa 27.08 (PTA).
Uvanlig i indre deler av fylket.

SANDLØPER Calidris alba
2004: 1 ind. Vikerkilen, Hvaler 15.08 (ÅSF). 5
ind. Akerøya 19.08 (MPE). 2 ind. Lysakermoa
20-21.08 (MOL, PTA, TTA). 3 ind. Akerøya
13.09 (MPE). 1 ind. Akerøya 14-15.09 (MPE).
1 ind. Akerøya 24.09 (CJA).

SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
2004: 1 F Øra 22-23.05 (TFR, TWA, AGU, CGU).
1 F Kurefjorden 23.05 (TWA, AGU, CGU). 1
ind. Øra 25.05 (JRA). 3 FF +1 M Lysakermoa
27.05 (PTA, SPE). 1 ind. Øra 20.06 (PAJ, KAJ,
MOL,GFE).

DVERGSNIPE Calidris minuta
2004: 4 ind. Skinnerﬂo, Råde 22.05 (JRA).
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POLARJO Stercorarius pomarinus
2004: 2 ad. Stalsberget 09.05 (MNI). 2 ind. Stalsberget 15.05 (SEN). 1 ind. Stalsberget 16.05
(ADY). 4 ind. Brentetangen, Rygge 18.05
(RFR). 1 ind. Brentetangen, Rygge 19.05 (TAA,
MOL, TOV). 1 ad. Stalsberget 20.05 (ADY,
KMY). 1 ad. Kurefjorden 22.05 (JTF, EFO). 1
ind. Akerøya 29.05 (KEV, RFR). 1 F Kurefjorden 30.05 (KKN).

14.09 (MPE). 1 ind. Brentetangen, Rygge 17.09
(PTA, MOL). 5 ind. Brentetangen, Rygge 19.09
(PTA, TST, RBO). 1 2K Brentetangen, Rygge
05.10 (HMØ, JRA, RBO). 1 1K Akerøya 20.08
(MPE).
STORJO Catharacta skua
2004: 1 ind. Brentetangen, Rygge 18.05 (RFR). 1
ind. Brentetangen, Rygge 19.05 (TAA, MOL).
3 ind. Bastangen, Hvaler 20.08 (TAA, SEN).
18 ind. Bastangen Hvaler 28.08 (TAA). 1 ind.
Brentetangen, Rygge 28.08 (ADY, JDY). 5 ind.
Brentetangen, Rygge 28.08 (PTA, TTA). 4 ind.
Bastangen, Hvaler 29.08 (TAA, SEN). 2 ind.
Akerøya 11.09 (MPE). 2 ind. Akerøya 13.09
(MPE). 10 ind. Brentetangen, Rygge 13.09
(RBO). 37 ind. Akerøya 14.09 (MPE). 20 ind.
Bentetangen, Rygge 14.09 (MOL, RBO, PTA,

TYVJO Stercorarius parasiticus
2004: Hekkefunn, reir med 2 egg, Tisler, Hvaler
05.06 (ÅSF, PAJ).
FJELLJO Stercorarius longicadus
2004: 1 ind. Stalsberget 18.05 (ADY, TSØ, PAJ). 2
1K Bastangen, Hvaler 20.08 (TAA, SEN). 1 ad.
Bastangen, Hvaler 13.09 (JRA). 1 ind. Akerøya

Fig. 2. Kaspimåken, Larus cachinnans, ble sett under to perioder i 2004. Den første var 01.01-12.04,
og den andre 11.08-22.09. Foto: Per-Arne Johansen
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2004: 1 2K Kurefjorden, Rygge/Råde 03.04
(ESH).

m.ﬂ.). 1 ind. Jeløy Radio, Moss 19.09 (ADY). 1
ind. avkreftet Årefjorden, Rygge 19.09 (AHA).
8 ind. Brentetangen, Rygge 20.09 (JRA, PTA).
9 ind. Brentetangen, Rygge 21.09 (JRA, ÅSF).
1 ind. Nes, Jeløya, Moss 23.09 (RBO). 7 ind.
Akerøya 05.10 (KEV). 7 ind. Brentetangen,
Rygge 05.10 (HMØ, JRA, RBO, m.ﬂ.). 2 ind.
Akerøya 06.10 (KEV).

POLARMÅKE Larus hyperboreus
2000: 1-2 ind. 2K, Øra 22.01-07.02 (TAA, JRA,
m.ﬂ.).
2004: 1 ad.* Stokken, Hvaler 02.03 (BFR,
TAA).

DVERGMÅKE Larus minutus
2004: 1 ad. Øra 29.04 (TAA, LPS). 1 2K Øra
29.04 (SEN). 8 ad. Øra 08.05 (PAJ, KAJ, TFR).
2 ind. Stalsberget 09.05 (MNI). 3 ad. Nordre
Ovenbukt, Råde 12.05 (EIG). 1 3K Brentetangen 18.05 (SEN, JRA). 5 ind. Søndre Asmaløy,
Hvaler 20.05 (RGB). 1 1K Akerøya 19.08
(AOS). 1 1K Bastangen, Hvaler 28.08 (TAA).
1 1K Brentetangen, Rygge 28.08 (PTA, TTA).
1 ind. Akerøya 14.09 (MPE). 1 ind. Akerøya
15.09 (AOS). 1 1K Jeløy Radio, Moss 19.09
(ADY). 1 1K Sjøbadet, Jeløya, Moss 20.09
(ARI). 1 ad. Brentetangen, Rygge 05.10 (HMØ,
JRA, RBO).

SPLITTERNE Sterna sandvicensis
2004: 1 ad. Brattestø, Hvaler 06.04 (SEN, JRA). 1
ind. Akerøya 20.05 (CJA). 2 ad. Ølbrgholmen,
Tisler, Hvaler 05.06 (PAJ, ÅSF). 1 ad. Øra
07.06. (TAA). 1 ad. + 1 1K Stalsberget 19.09
(ADY). 1 ind. Brentetangen, Rygge 19.09 (PTA,
RBO). 1 ind. Brentetangen, Rygge 20.09 (JRA,
PTA). Hekkefunn, reir med 1 egg funnet Tisler,
Hvaler 17.06 (ÅSF, PAJ).
Første hekkefunn av denne arten i Østfold. Splitterne ble første gang funnet hekkende i Norge
i 1974, på Lista. Hekkebestanden i Norge er
beregnet fra 0-5 par, og hekking blir ikke påvist
årlig.

SABINEMÅKE Larus sabini
2004: 1 1K Brentetangen, Rygge 18.09 (TOV,
PTA, m.ﬂ.). 1 1K Sjøbadet, Jeløya, Moss 20.09
(DBE, ARI, LFL, NCL). 1 1K Nes, Jeløya, Moss
23.09 (RBO).
Funn nr. 12, 13 og 14.

RØDNEBBTERNE Sterna paradisaea
2004: 1 ind. Romsåsen, Askim 13.05 (PTA).
Hekkefunn, 1 par, Mule, Kråkerøy, Fredrikstad
22.05 (PAJ, ÅSF). Hekkefunn, 2 par, Øra 23.05
(PAJ, ÅSF). Hekkefunn, 3 par, Grindskjæra,
Onsøy, Fredrikstad 05.06 (ÅSF, PAJ). Hekkefunn, 7 par, Tisler, Hvaler 05.06 (ÅSF, PAJ).
Hekkefunn, 1 par, Ølbergholmen, Tisler, Hvaler
05.06 (ÅSF, PAJ). Hekkefunn, 1 par, Møren,
Tisler, Hvaler 05.06 (ÅSF, PAJ).
Observasjonen fra Askim er første funn for kommunen.

SILDEMÅKE Larus fuscus
2004: 1 1K Tollboden, Fredrikstad 16.11 (TAA,
LPS).
KASPIMÅKE Larus cachinnans
2004: 1 2K* Gamlebyen, Fredrikstad 12.03-12.04
+11.08-12.09 (SEN, TAA, PAJ, LPS, m.ﬂ.)
Samme individ som ble funnet 30.12.03. Den
ble også sett i sentrum, Fredrikstad og på Øra
i perioden.

DVERGTERNE Sterna albifrons
2004: 1 ad. Øra 26.07 (TAA, MOL, TOL, PAJ,
m.ﬂ.)
SVARTTERNE Chlidonias niger
2004: 1 ad. Øra 09.06 (ETH, JRA, SEN, PAJ,
m.ﬂ.). 1 1K Bastangen, Vesterøy, Hvaler 28.08

GRØNLANDSMÅKE Larus glaucoides
2000: 1 ad. Øra 06.02 (KJO, ØMO).
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SPURVEUGLE Glaucidium passerinum
2004: 1 ind. Berby, Halden 26-30.01 (GFE, MOL).
1 ind. Smertu, Kråkerøy, Fredrikstad 01.02
(TAA). 1 ind. Høk, Sarpsborg 01.02 (KAJ,
PAJ). 1 ind. Fredriksten, Festning, Halden
26.02 (MOL). 1 M Store Hiesten, Rakkestad
23.03 (PTA). 1 ind. Korsetfjella, Halden 30.03
(MOL).

(TAA). 1 ad. Brentetangen, Rygge 28.08 (PTA,
TTA).
HVITVINGESVARTTERNE Chlidonias leucopterus
2004: 1 1K Bastangen, Vesterøy, Hvaler 28.08
(TAA).
Dette er funn nummer 2 i Fylket. Arten har sitt
utbredelsesområde i Sørøst-Europa og sentrale
Asia.
LUNDE Fratercula arctica
2004: 1 ind. Akerøya 13.09 (AOS). 1 1K, Akerøya 01.10 (PAJ, IME). 1 ind. Akerøya 05.10
(KEV).

HORNUGLE Asio otus
2004: 4 ind. Akerøya 17.04-30.05 (AOS). 1 M
Gjølsjøen, Marker 19.04 (PTA). Hekkefunn 1
ad. + 1 pull. Rokke, Halden 01-22.06 (GFE,
MOL, TST). 1 ind. Akerøya 26.09 (AOS). 1
ind. Akerøya 05-06.10 (AOS).

HUBRO Bubo bubo
2004: 1 ind. Degernes, Rakkestad 31.01 (MOL).

JORDUGLE Asio ﬂammeus
2004: 1 ind. Tjernsrød, Våler 07.02 (MGÜ). 1 ind.

Fig. 3. For første gang hekket splitternen, Sterna sandvicensis, i Østfold. Hekkingen ble imidlertid
mislykket, da mink herjet hekkeholmen. Foto: Per-Arne Johansen.
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Kurefjorden 09.04 (RBO). 1 ind. Akerøya 18.04
(TAA). 2 ind. Øra 28.04 (PAJ, ÅSF). 1 ind. Akerøya 30.04 (KEV). 1 ind. Akerøya 01.05 (CJA).
1 ind. Feste, Rygge 26.05 (RBO). 1 ind. Akerøya
30.05 (JRA). 1 ind. Akerøya 26.09 (KEV, MPE).
1 ind. Akerøya 05-06.10 (KEV).

AOG). 1 F Alby, Jeløya, Moss 02.04 (MNI).
1F Klovadalen, Kråkerøy, Fredrikstad 11.04
(ÅSF). 1 M + 1 F Tjøstøl, Aremark 03.05 (PTA).
Hekkefunn, Slotebytjenna, Kamperud, Marker,
mai (JST, PTA), 1 F, Store Hiesten, Rakkestad
21.05 (PTA, JST). 1 F 1K+ Akerøya 25.09
(CJA). 1 M Sprinkelet, Onsøy, Fredrikstad
31.10 (IME, PAJ). 1 M Lyngstien, Kråkerøy,
Fredrikstad (TKJ).

HORNUGLE / JORDUGLE Asio otus / ﬂammeus
2004: 1 ind. Akerøya 09.10 (KEV).

TRELERKE Lullula arborea
2004: 1 ind. Øra 19.03 (SEN). 2ind. Lunderamsa,
Kråkerøy, Fredrikstad 19.03 (REI). 2 ind.
Brakkebaugsand, Torsnes, Fredrikstad 19.03
(PAJ). 1 ind. Mjølnerødmoen, Halden 20.03
(MOL). 2 ind. Øberg, Halden 21.03 (THO).
1 ind. Huser, Asmaløy, Hvaler 21.03 (KEV).
1 ind. Småtangen, Øra 24.03 (ÅSF, MVI).
1 ind. Thorsø, Fredrikstad 26.03 (KHO). 2
ind. Marikova, Øra 27.03 (KEV, LJR). 3 ind.
Henestangen, Råde 27.03 (RBO). 1 ind. Storskaugsberg, Asmløy, Hvaler 28.03 (MVI). 2
ind. Rørfjell, Råde 28.03 (RBO). 1 ind. Sand,
Spjærøy, Hvaler 30.03 (PTA, SPE). 2 ind. Mjølnerødmoen, Halden 31.03 (GFE, OØB). 2 ind.
Glosli, Torsnes, Fredrikstad 03.04 (OJH, TRØ).
1 ind. Bjørkebekkmoen, Halden 03.04 (AAN).
4 ind. Mjølnerødmoen, Halden 03.04 (AAN). 1
ind. Bjørnerød, Fredrikstad 04.04 (RAA, ØLÅ,
IME). 2 ind. Høyås, Halden 06.04 (AAN).
1 ind. Kullås, Asak, Halden 08.04 (AAN). 1
ind. Skjellumfjellet, Onsøy, Fredrikstad 10.04
(RAA). 1 ind. Torebyhøgda, Torpedalen, Halden
11.04 (AAN). 2 ind. Mjølnerødmoen, Halden
12.04 (MOL, TOL). 1 ind. Svantjern, Idd, Halden 17.04 (AAN). 1 ind. Nøkkeland, Kambo,
Moss 18.04 (SRU). 2 ind. Slevikkilen, Onsøy,
Fredrikstad 23.04 (JON). 1 ind. Lomtjern, Idd,
Halden 25.04 (AAN). 1 ind. Olasmyr, Idd,
Halden 25.04 (AAN). 1 ind. Fagerli, Idd, Halden 25.04 (AAN). 2 ind. Skårfjell, Idd, Halden
25.04 (AAN). 1 ind. Myrane, Idd, Halden 25.04
(AAN). 1 ind. Henestangen, Råde 25-27.04
(ØLÅ). 1 ind. Brutjernkollen, Idd, Halden 28.04
(AAN). 1 ind. Dyvelmosen, Idd, Halden 08.05
(AAN). 1 ind. Motjern, Rokke, Halden 09.05

ISFUGL Alcedo atthis
2004: 1M Porsnes, Tista, Halden 02.01-13.02
(MOL, GFE, TST). 1 ind. Tista, Halden 23.08
(JBO). 1M Tista, Halden 26-29.12 (SEN, MOL,
GFE).
VENDEHALS Jynx torquilla
2004: 1 ind. Nordre Ovenbukt, Råde 17.04
(KEV). 1 ind. Brattås, Halden 24.04 (AAN).
2 ind. Akerøya 30.04 (CJA). 2 ind. Akerøya
02.05 (CJA). 1 ind. Dusa, Grimsøy, Sarpsborg
03.05 (MOL). 1 ind. Rolvsøy, Fredrikstad
07.05 (KEV). 1 ind. Stalsberget 07.05 (ADY).
1 ind. Alby, Jeløya, Moss 08.05 (MNI). 1 ind.
Prestenga, Rokke, Halden 09.05 (AAN). 1 ind.
Bjørkebekkmoen, Rokke, Halden 09.05 (AAN).
1 ind. Bergsmark, Halden 16.05 (CTØ). 1 ind.
Vestskogen, Aremark 23.05 (MOL, KOL). 1
ind. Bøensæter, Aremark 25.05 (TKJ). 1 ind.
Mebø, Torpedal, Halden 12.06 (MOL). 2 ind.
Vartun, Varteig, Sarpsborg 20.06 (RJK). 1 ind.
Kambo, Moss 10.08 (SRU). 1 ind. Landfasten,
Asmaløy, Hvaler 23.08 (TAA). 1 ind. Glombo,
Kråkerøy, Fredrikstad 26.08 (PAJ).
GRÅSPETT Picus canus
2004: Hekkefunn, Store Hiesten, Rakkestad.
april-juni (JST, PTA, TTA). 1F Fjellstad, Våler
29.02 (JRG, VBA).
TRETÅSPETT Picoides tridactylus
2004: 1F Askevann, Rakkestad 18.01 (OMA).
1 ind. Gjølstadmoen, Rakkestad 01.02 (BPL,
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(AAN). 1 ind. Stordalsmyra, Fredrikstad 12.05
(KEV). 1 ind. Glosli, Torsnes, Fredrikstad 18.05
(TRØ, OJH). 1 ind. Nebbafjellet, Torsnes, Fredrikstad 19.05 (TRØ, OJH). 1 ind. Thorsø, Fredrikstad 19.05 (TRØ, OJH). 1 ind. Bjørnerød,
Fredrikstad 23.05 (TRØ, OJH). 2 ind. Pernes,
Fredrikstad 23.05 (ESØ). 1 ind. Bossumfjellet,
Onsøy, Fredrikstad 25.05 (TRØ, OJH). 1 ind.
Mjølnerødmoen, Halden 31.05 (PTA). 1 ind.
Rødsbakken, Kråkerøy, Fredrikstad 10-11.06
(TKJ). 1 ind. Mjølnerødmoen, Halden 04.07
(PTA, TTA).

17.01 (JRA, GMO, TAA, MPE, KEV, PAJ,
m.ﬂ.). 1 ind.* Akerøya 08.12 (MPE). 1 ind.*
Håbu, Hvaler 31.12 (TAA, KEV, JRA).
Dette er funn nr. 2, 3 og 4 i Østfold av denne
arten, som hekker i fjellterreng i Sentral- og
Sør-Europa. Overvintrer i lavlandet, og blir
stadig oftere observert under vinteren i våre
naboland og i Norge.
VINTERERLE Montacilla cinerea
2004: Hekkefunn, Buer, Rakkestad 16.05 (PTA,
TTA). Hekkefunn, Remmendalen, Halden 06.06
(MOL, TOL).

SANGLERKE Alauda arvensis
2004: 1 ind. Øra 07.01 (SEN).

LINERLE Montacilla alba alba
2004: 1 ind. Sentrum, Halden 16.01 (PLE). 1 ind.
Busterudparken, Halden 29.01 (JBO).

FJELLERKE Eremophila alpestris
2004: 1 ind. Heia, Hvaler 04.04 (MKL, BOT). 1
ind. Akerøya 08.04 (BFR, TAA, KEV). 1 ind.
Akerøya 23.09 (CJA). 1 ind. Akerøya 09.10
(KEV). 4 ind. Akerøya 13.11 (AOS). 7 ind.
Akerøya 31.12 (TAA, KEV, JRA).

SVARTRYGGERLE Montacilla alba yarrellii
2004: 1 ind. Rokkevannet, Halden 19.03 (MOL,
GFE). 1M Tomb, Råde 30.03-30.05 (RAA,
MGÜ, IME, PAJ, m.ﬂ.).
Hannen fra Tomb var tilbake igjen, og hekket
sammen med linerle. De ﬁkk fram 5 unger.

LÅVESVALE Hirundo rustica
2004: 1 ind. albino, Elingård, Onsøy, Fredrikstad
29.08 (IHO).

SIDENSVANS Bombycilla garrulus
2004: Dette året var det en stor invasjon av arten
her i fylket.

AMURSVALE Hirundo daurica
2004: 1 ind. Løkkevika, Sarpsborg 10.07 (SEN,
MPE, PTA, LPS, TST, TAA).
Andre funn i Østfold av arten. Utbredt rundt
Middelhavet og øst til Kasakhstan, og Kashmir
(rufula); samt store deler av Asia og Afrika.

NATTERGAL Luscinia luscinia
2004: 1-2 ind. Gunnarsbybekken, Årefjorden,
Rygge 06-27.05 (AHA, PTA). 1 ind. Kilemyra,
Asmaløy, Hvaler 08.05 (AMK, HKO). 1 ind.
Skipstadkilen, Hvaler 08.05 (AMK, HKO). 1
ind. Svarteberget, Asmaløy, Hvaler 09.05 (BPL,
AOG). 1 ind. Skjellvik, Asmaløy, Hvaler 09.05
(AMK, HKO). 1 ind. Årefjorden, Rygge 09.05
(AHA). 3 ind. Skipstadkilen, Hvaler 10.05
(RGB). 1-2 ind. Verne Kloster, Rygge 12.05
– 11.06 (AHA, MGÜ). 1 ind. Dilling st., Rygge
12-27.05 (AHA). 1 ind. Vestre Årefjordvei,
Rygge 12.05 (AHA). 2 ind. Årefjorden, Rygge
12.05- 11.06 (AHA, MGÜ)). 1 ind. Kjøkøya,
Fredrikstad 16-31.05 (REI). 1 ind. Alby, Jeløya,

TARTARPIPLERKE Anthus richardi
2001: 1 ind.* Jeløy Radio, Moss 14.10 (RWI,
RBO, MNI, ADY, m.ﬂ.).
LAPPIPLERKE Anthus cervinus
2004: 1 ind. Øra 09.09 (JRA).
VANNPIPLERKE Anthus petrosus
2004: 1 ind.* Svanetangen, Hærføl, Hvaler 16-
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Fig. 4. Denne vannpiplerken, Anthus petrosus, ble oppdaget 30.12.2004 på Håbu, Asmaløy, Hvaler.
Foto: Tore Vang.
ind. Spjærøykilen, Hvaler 12.06 (MGÜ). 1 ind.
Årefjorden 4-13.07 (AHA).

Moss 18.05 (MNI). 1-4 ind. Kureåa, Rygge
18.05 (ØLÅ, MGÜ). 1 ind. Feste, Rygge 18.05
(RBO). 1-2 ind. Reierbukta, Jeløya, Moss 2331.05 (MNI, NCL). 1 ind. Vetsberg, Asmaløy,
Hvaler 27.05 (AMK, HKO, RRA). 1 ind. Kasene, Asmaløy, Hvaler 27.05 (AMK, HKO,
RRA). 1 ind. Ø. Årefjorden, Rygge 27.05
(AHA). 1 ind. Haslevien, Rygge 27.05 (AHA).
1 ind. Hasle gård, Rygge 27.05 (AHA). 1 ind.
Fuglevik renseanlegg, Rygge 27.05 (AHA). 1
ind. Telemarkslunden, Rygge 27.05 (AHA). 1
ind. Hafslund, Sarpsborg 31.05 (JIT). 1-2 ind.
Oakhill, Rygge 01-02.06 (RWI, RAA, m.ﬂ.).
1-3 ind. Skipstadkilen, Hvaler 02-12.06 (OTA,
LAN, MGÜ). 1 ind. Eldøya, Rygge 05.06 (NCL,
m.ﬂ.). 1 ind. Dilling, Rygge 11.06 (MGÜ). 1 ind.
Trekanten, Asmaløy, Hvaler 12.06 (MGÜ). 2

BLÅSTRUPE Luscinia svecica
2004: 1 ind. Årefjorden, Rygge 21.11 (AHA)
Meget sen observasjon av arten.
SVARTRØDSTJERT Phoenicurus ochruros
2004: 1 F Molvik, Rossnes, Rygge 09.04 (RBO,
ADY, JDY). 1 F-farget Patterød, Moss 18.04
(TAA, LPS, JRA). 1F Akerøya 24.04 (CJA,
TAA, LPS, LJR, KEV). 1 ind. Sentrum, Halden
03-04.07 (MOL, TOL, GFE). 1 M FMV-området, Kråkerøy, Fredrikstad 27.08 (PAJ). 1 ind.
Brattestø, Hvaler 30.10 (TAA, JRA).
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Fig. 5. Svartryggerle, Motacilla alba yarelli, er en underart av vår linerle, hovedutbredelsen har den
på De Britiske Øyer. Legg merke til at den har helt svart rygg i motsetning til ”vår” som har grå rygg.
Denne hannen hekket nok en gang på Tomb, og ﬁkk fram 5 unger sammen med en hunn av vanlig
linerle Foto: Rune Aae.
SVARTSTRUPE Saxicola torquata
2004: 1 F* Øra 13-15.03 (PAJ, ÅSF, KJE, JNY,
m.ﬂ.).
1 M Kirkeøy, Hvaler 20.03 (TAA, LPS).

(SRU). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 17.06 (VBU,
TOO). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 23.06 (JBS).
1 ind. Moumgropa, Fredrikstad 04.08 (IME).
1 ind. Rokkevannet, Halden 04.08 (TST). 1
ind. Rokkevannet, Halden 15.08 (TST). 1 ind.
rm. Rokkevannet, Halden 21.08 (TST). 1 1K
Lysakermoa 26.08 (PTA). 1 1K rm. Romsåsen,
Askim 04.09 (PTA, TTA). 1 1K rm. Romsåsen,
Askim 08.09 (PTA, TTA).

GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
2004: 1 ind. Akerøya 06.05 (JRA). 1 ind. Greåker,
Hobøl 05-17.05 (MHA, MGÜ). 1 ind. Kjos,
Spydeberg 05-18.06 (MHA, PTA, SPE, TTA).
1 1K rm. Blixøya, Våler 12.08 (PSR, JOR).

MUNK Sylvia atricapilla
1 M Gyteskjær, Kråkerøy 21.01-08.02 (RVI). 1
M Berg, Halden 20-27.12 (GFE).

SIVSANGER Acrocephalus shoenobaenus
2004: 1 ind. Øra 05.05 (SEN). 1 ind. Tvisle, Øra
08.05 (ÅSF). 1 ind. Søby vest, Marker 09.05
(PTA). 1 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 31.05
(CJA). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 03-10.06
(PTA, TTA). 1 ind. Kambo, Moss 04-05.05

FUGLEKONGESANGER Phylloscopus
proregulus
2004: 1 M* 1K rm. Slevik, Onsøy, Fredrikstad
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Fig. 6. Denne fuglekongesangeren Phylloscopus proregulus, Østfolds sjette, ble ringmerket på Slevik
i Onsøy 14.10.2004. Foto: Rune Aae
VARSLER Lanius excubitor
2004: 1 ind. Svingen, Berg, Halden 01-03.01
(MOL, TOL, GFE, OØB). 1 ind. Ingedal,
Sarpsborg 01.01-02.03 (MOL, TST, GFE,
MGÜ). 1 ind. Høk, Sarpsborg 02.01-23.03
(PAJ, IME, GFE). 1 ind. Hjelmungen, Halden
03.01-20.03 (MOL, GFE). 1 ind. Viersholm,
Råde 03.01 (RFR). 1 ind. Ørasletta, Fredrikstad 04.01-26.03 (ÅSF, KEV, PAJ, SFR, LJR).
1 ind. Hestholmen, Øra 12.01-08.03 (ESH).
1 ind. Hobøl krk. Hobøl 14.01 (AWI). 1 ind.
Berby, Halden 17.01-27.3 (MOL, AJO, GFE).
1 ind. Skjeberg st. Sarpsborg 17.01 (ÅSF). 1
ind. Lilleby, Sarpsborg 17.01 (MGÜ). 1 ind.
St. Knappholmen, Kurefjorden 18.01 (PAJ,
KAJ, ÅSF). 1 ind. Skinnerﬂo, Råde 18.01 (PAJ,
KAJ). 1 ind. Rokkevannet, Halden 20.01-28.03

14.10 (KMØ).
Funn nr. 6 i Østfold. (Sentral-, Øst-og SørøstAsia).
SKJEGGMEIS Panurus biarmicus
2004: 1-25+ ind. Øra 01.01-17.08 (MOL, KEV,
ESH, m.ﬂ.). 8 ind. Trolldalen, Kråkerøy, Fredrikstad 16.08 (REI). 1 ind. Skipstadkilen,
Hvaler 09.10 (ØHA). 8 ind. Lunderamsa,
Kråkerøy, Fredrikstad 10.10 (REI). 3 ind. Indre
Iddefjord, Halden 13.11 (MOL). 3+ ind. Øra
28.11 (ADY).
PIROL Oriolus oriolus
2004: 1 M 2K Oakhill, Rygge 31.05-03.06 (APE,
RBO, PTA, TTA, m.ﬂ.).
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(MOL, TST, GFE, OØB). 1 ind. Skjebergkilen
nat.res. Sarpsborg 07.02 (TST). 1 ind. Gudeberg, Fredrikstad 14.02 (KEV). 1 ind. Ullerøy,
Sarpsborg 23.02-15.03 (MOL). 1 ind. Hjelmark,
Eidsberg 16.03 (PTA). 1 ind. Horneskilen,
Sarpsborg 20.03 (GFE). 1 ind. Kjennetjernet,
Fredrikstad 21.03 (MGÜ). 1 ind. Tombsletta,
Råde 21-31.03 (ÅSF, SFR, RAA, MGÜ, IME).
1 ind. Hærseterøya, Trøgstad 21.03 (PTA, EMI,
FJO). 1 ind. Kurefjorden 04.04 (PAJ, KAJ).
1 ind. Mjølnerødmoen, Halden 12.04 (MOL,
TOL). 1 ind. Romsåsen, Askim 19.04 (PTA,
TTA). 2 ind. Akerøya 26.09 (KEV, MPE). 1 ind.
Rokkevannet, Halden 06.10 (MOL). 1ind. Skog,
Våler 23.10 (MGÜ). 1 ind. Augeberghølen,
Råde 31.10 (KEV, LJR). 1 ind. Tombsletta,
Råde 31.10-19.12 (ØLÅ, KHE, ADY, PAJ,
IME). 1 ind. Hov, Idd, Halden 09.11 (GFE). 1
ind. Skjeberg st. Sarpsborg 14.11-31.12 (MGÜ,
TVA). 1 ind. Storenga, Torsnes, Fredrikstad
21.11 (KEV, LJR). 1 ind. Årefjorden, Rygge
21.11-19.12 (AHA). 1 ind. Oksrødkilen, Fredrikstad 25.11 (BAA). 1 ind. Berby, Halden
27.11 (MOL). 1 ind. Hornes, Sarpsborg 27.11
(PAJ, IME). 1 ind. Hjelmark, Eidsberg 02.12
(PTA). 1 ind. Marikova, Øra 10.12 (KEV). 1
ind. Torsnes krk. Fredrikstad 10.12 (MPE). 1
ind. Ramstad, Eidsberg 12.12 (PTA, TTA). 1
ind. Feste, Rygge 19.12 (RBO). 1 ind. Viksletta,
Berg, Halden 26.12 (TOL, MOL). 1 ind. Hollenderen, Halden 31.12 (MOL, TOL, JBO). 1 ind.
Årum, Sarpsborg 31.12 (TVA). 1 ind. Havna,
Torsnes, Fredrikstad 31.12 (ESØ).
NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
caryocatactes
2004: 2 ind. Leiret, Rolvsøy, Fredrikstad 04.01
(KEV). 1 ind. Rygge st. Rygge 18.03 (ÅSF). 1-5
ind. (mulig hekking) Romsåsen, Askim 11.0608.09 (PTA). 1 ind. Jeløya, oss 31.08 (ADY). 1
ind. Rostad, Rolvsøy, Fredrikstad 10.09 (LJR). 2
ind. Rokkevannet, Halden 16.09 (MOL). 1 ind.
Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 27.09 (KEV).
1 ind. Orkerød, Jeløya, Moss 27.09 (NCL). 1
ind. Romsåsen syd, Askim 28.09-26.10 (PTA,
TTA). 1 ind. Berg, Halden 29.09 (MOL, GFE).

1 ind. Tistedal, Halden 07.10 (MOL). 1 ind.
Ramberg, Jeløya, Moss 12.10 (NCL). 1 ind.
Rolvsøy krk. Fredrikstad 22.10 (KEV). 1 ind.
Sentrum, Askim 30.10-03.11 (PTA, TTA). 1 ind.
Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 31.10 (KEV). 1
ind. Langnes, Askim 15.11 (PTA).
SIBIRNØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
macrorhynchos
2004: 1-3 ind. Os, Halden 17.08-08.10 (KOL,
MOL).
KORNKRÅKE Corvus frugilegus
2004: 1 ind. Øra 25.02 (ESH). 1 ind. Elingårdskilen, Fredrikstad 18.03 (MGÜ). 4 ind.
Saltholmen, Råde 22.03 (TAA). 1 ind. Jeløya,
Moss 31.03 (MNI). 1 ind. Åledalen, Onsøy,
Fredrikstad 05.04 (IME). 1 2K Brattestø, Hvaler
08.04 (ALA, RHA). 1 ad. Patterød, Moss 18.04
(JRA). 1 2K Kogstadfjorden, Råde 18.04 (ADY,
PAJ). 1 ind. Lysakermoa 27.04 (PTA, TTA).
1 2K Vestvannet, Sarpsborg 29.04 (KEV). 1
ind. Oakhill, Rygge 01.06 (TAA). 1 ad. Melløsparken, Moss 23.07 (JDY). 1 ad. Akerøya
10.10 (KEV). 1 ind. Sentrum, Fredrikstad 21.11
(ESH). 2 ind. Mysen, Eidsberg 25.11 (IME). 1
ind. Verne Kloster, Rygge 08.12 (AHA).
SVARTKRÅKE Corvus corone
2004: 1 ind. Lysakermoa 29.08 (PTA, TTA). 1
ind.* Ørebekk, Fredrikstad 10-12.12 (PAJ,
PST, TFR).
STILLITS Carduelis carduelis
2004: 2 ad. + 2 juv. hekkefunn, Rødsparken,
Halden 01.07 (MOL). 2 ad. + 2 juv, hekkefunn,
Ørasletta, Fredrikstad 17.07 (THU).
POLARSISIK Carduelis hornemanni
2004: 1 ind.* Øra 26.12 (MPE, PAJ). 1 ind.*
Saltnes, Råde 28.12 (TVA).
FURUKORSNEBB Loxia pytyopsittacus
2004: 2 ad. + 3 pull. hekkefunn, Lisletorp, Rokke,
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Fig. 7. Polarsisik, Carduelis hornemanni, på foringsplass i Saltnes, Råde. Foto: Tore Vang

Råde 29.05 (RAA). 2 ind. Tomb, Råde 29.05
(RAA). 1M Oksrødkilen, Fredrikstad 30.05
(BAA). 1 ind. Arekilen, Hvaler 01.06 (KEV,
JRA). 1 ind. Lysakermoa 22.07 (PTA). 1 Ffarget N. Søster, Fredrikstad 30.07 (PAJ). 1 M
Lysakermoa 31.07 (PTA). 2 ind. Tomb, Råde
01.08 (RAA).

Halden 23.04 (AAN, MOL). 2 ad. + 1 pull. hekkefunn. Langmyr, Idd, Halden 08.05 (AAN).
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
2004: 1 ind. Rødsfjell, Halden 16.05 (JER, OST).
1 ind. Rokkevannet, Halden 16.05 (TST). 1 ind.
Kasekilen, Jeløya, Moss 23.05 (MNI). 2-4 ind.
Jeløy Radio, Moss 23.05-30.06 (MNI, AHA,
GFE). 1 ind. Kalnes, Sarpsborg 24.05 (TKJ).
1M Mønstervika, Trøgstad 25.05 (PTA). 1 M
Hærseterøya, Trøgstad 25.05 (PTA). 5 ind.
Mønstervika, Trøgstad 26.05 (SPE). 1 M + 1 F
Lysakermoa 27.05 (PTA). 1 ind. Rosnesstranda,
Kurefjorden 28.05 (RFR). Hekkefunn, reir med
egg, Lysakermoa 29.05 (JST). 2 ind. Saltnes,

KONGLEBIT Pinicola enucleator
2004: 8 ind. Visterﬂo, Sarpsborg 01.02 (LTP).
1 ind. Oksrødkilen, Onsøy, Fredrikstad 20.10
(BAA). 10 ind. Begby, Fredrikstad 01.11 (SEN).
2 MM + 1 F Rolvseidet, Degernes 13.11 (ØIA).
7 ind. Trømborgfjella, Eidsberg 16.11 (BAB).
1 F Kykklesrud, Askim 09.12 (SPE).
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KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
2004: 15+ ind. Heigård Rolvsøy, Fredrikstad
03.01-01.02 (KEV). 2 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad 29.02-11.03 (PST, LST). 1-5 ind. Feste,
Rygge 29.02-22.04 (RBO). 1 ind. rm. Torderød,
Jeløya, Moss 18.04 (PSR, JOR). 3 ind. Rødsparken, Halden 22.04 (MOL). 1 ind. Solli Brug,
Sarpsborg 24.04 (MGÜ). 2 ind. Boklunden,
Rygge 25.04 (ADY). 10 ind. Boklunden, Rygge
26.04 (RBO). 2 ind. Remmendalen, Halden
11.05-16.06 (MOL). 1 ind. Romsåsen, Askim
18.06 (PTA, TTA). 2 ind. Berg, Halden 21.0611.07 (GFE). 1 ind. Skipstadkilen, Hvaler 13.10
(KJO). 4 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad 12.11
(PST). 1 ind. Rød, Kråkerøy, Fredrikstad 13.11
(PAJ). 1 ind. Lisleby, Fredrikstad 03.12 (ALA).
1 ind. Kykkelsrud, Askim 09.12 (SPE, PTA). 5
ind. Feste, Rygge 19.12 (RBO). 1 ind. Eidsberg
st. Eidsberg 23.12 (JST).
HORTULAN Emberiza hortulana
2000: 1 M, Akerøya 08.05 (TAA, LPS, JRA).
2004: 1 M Akerøya 05.05 (JRA).

Rettelser:
Fjellerke publisert NIØ-2/2000 med dato
15.01.1999, skal være 15.01.2000.
Tundragås 2ad. + 2 juv. Skinnerﬂo, Råde 15.12
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.
Er ikke godkjent, og må behandles på nytt.
Ikke godkjente saker:
1997: Svarthalsdykker Podiceps nigricollis 2 ad.
Kurefjorden 10.08
2004: Enghauk Circus pygarus Blixøya, Våler
06.09
Busksanger Acrocephalus dumetorum Arneberghølen, Råde 11.06

Avventende saker:
2004: Sabinemåke Larus sabini 2 ind. Skjæløy,
Fredrikstad 17.12
Aftenfalk Falco vespertinus 2K+, Øra 28.04

Observatører:
AAN=Arnfred Antonsen, ADY=Arve Dyresen,
AGU=Andreas Gullberg, AHA=Arild Hansen,
AJO=Arild Johannessen, ALA=Asgeir Larsen,
AMK=Anne Marit Kolbeinsen,
ANI=Anette Nilsen, AOG=Anne Ognedal,
APE=Arild Pettersen, ARI=Anne Rising,
ARJ=Arnkjell Johansen, ASI=Anneli Sigvartsen,
ATH=Asbjørn Thune, AWI=Arne Whinter,
AØB=Arne Øberg, BAA=Birger Alfred Andersen,
BFR=Bjørn Frostad, BIR=Bjørn-Inge Rostad,
BMO=Bente Mohn, BOT=Bjørn Olav Tveit,
BPL=Bjørn Petter Løfall, CGU=Camilla
Gullberg, CJA=Christer Jakobsen, CTØ=Charlotte
Tønnesen, DBE=Dan Bendixen, EFO=Erik
Fossum, EIG=Eirik Grønningsæter, EME=Elling
Meum, EMI=Egil Michalsen, ESH=Egil Sankey
Hansen, ESØ=Eivind Sørnes, ETH=Edvin
Thesen, FJO=Finn Johansen, GBJ=Gunnar Bjar,
GFE=Grethe Feragen, GHA=Geir Hardeng,
GMO=Geir Mobakken, HHV=Håvard Hverding,
HJO=Henning Johansen, HKL=Hallvard Klepp,
HKO=Helge Kolbeinsen, HPG=Hans-Petter
Gulliksen, HVI=Håkon Vindenes, IME=Inger
Marie Eriksen, JBO=Jørn Bøhmer Olsen,
JBS=John Brynjulf Stenersen, JDY=Jostein
Dyresen, JEB=Jan Erik Berglihn, JEE=Jan-Erik
Eggen, JER=Johnny Eriksen, JIB=Jan Ingar
Båtvik, JIT=Jon Ivar Tjernshaugen, JMA=Jarl
Marius Abrahamsen, JNY=Jarl Nystrøm,
JON=Jon Olav Nybo, JOR=Jo Ranke, JRA=JanRune Asbjørnsen, JRG=Jørn Roger Gustad,
JTF=Jens Tøndel Fossum, KAJ=Kari Johansen,
KDA=Kjell Dahle, KEV=Knut Erik Vedahl,
KHA=Kjetil Hansen, KHE=KaiHermansen,
KHO=Kari Hollung, KIO=Kent Inge Olsen,
KJE=Kai Adelsten Jensen, KMY=Kendt Myrmo,
KSO=Kjetil Solbakken, LAN=Lena Andreassen,
LFL=Lennart Fløseth, LGM=Lars Gøran Moen,
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LJR=Lars Jørgen Rostad, LPS=Lasse Patrick
Simensen, LRK=Leif Roger Karlsen, LST=Line
Sture, LTP=Lars Thomas Poppe, MEG=Martin
Eggen, MGÜ=Morten Günther, MKL=Magne
Klann, MNE=Michell Nesstveit, MNI=Morten
Nilsen, MOL=Morten Olsen, MPE=Magne
Pettersen, MRH=Mathias Røed Hanssen,
MSU=Michael Sundstrøm, MVA=Morten Vang,
MVI=Morten Viker, NCL=Nicholas Clarke,
OBI=Ole Johan Bislingen, OJB=Ole Johan Borge,
OJH=Ole Jørgen Hanssen, OMA=Ole Morten
Anstensen, OSK=Ole Skimmeland, OST=Ole
Stensrud, OTA=Odd Tore Andreassen, OØB=Olle
Øborn, PAJ=Per-Arne Johansen, PES=Per
Stensland, PGY=Per Gylseth, PHE=Petter
Hermansen, PHV=Per Henrik Viker, PKL=Pål
Klevan, PKS=Per Kristian Slagsvold, PLE=Per
Lervik, POS=Per-Otto Suther, PSR=Peter
Sjolte Ranke, PST=Pål Sture, PTA=Per Tangen,
RAA=Rune Aae, RBO=Rune Botnermyr,
RDY=Ruth Dyresen, REI=Roar Eilertsen,
RFR=Roar Frølandshagen, RGB=Rune G. Bosy,
RHA=Rine Hanssen, RJK=Rolf Jørgen Kullerud,
ROL=Rune Olsen, ROO=Roar Olsen, RTO=Rune
Torgersen, RVI=Reidun Viker, RVK=Rolf Vidar
Kvæbek, RWI=Rune Wiggen, SAO=Svein Arne
Orvik, SEN=Stein Engebretsen, SFR=Synnøve
Fredriksen, SPE=Steinar Pedersen, SPR=Stein
Prang, SRU=Svein Rustad, TAA=Tommy

Andre Andersen, TAO=Tore Arne Olsen,
TFR=Tommy Fredriksen, THA=Tom Hansen,
THO=Tore Hoell, THU=Tore Hunn, TKJ=Tellef
Kjellesvik, TMO=Terje Moen, TOL=Thore
Olsen, TOO=Tor Audun Olsen, TOV=Trond Ove
Stakkeland, TRK=Trond Korsgård, TRS=Trude
Starholm, TRØ=Tone Røed, TST=Tor Strøm,
TSØ=Tor Sørlie, TTA=Toril Tangen, TVA=Tore
Vang, TWA=Truls W. Andersen, VBA=Vidar
Bakken, VBU=Vegard Bunes, ØHA=Øyvind
Hagen, ØIA=Øivind Andersen, ØLÅ=Øivind
Lågbu, ØSY=Øivind Syvertsen, ÅSF=Åge Sten
Fredriksen
Litteratur
Beaman, M.,Madge, S. &Olsen, K.M. 1998.
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellomøsten.
Gads Forlag. København.
De Smet, G. 2003. AERC TAC’s Taxonomic Recommendations. Online version: www.aerc.be
Johansen P-A. 2003. Ornitologiske observasjoner
i Østfold t.o.m. 2003 - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i
Østfold 23: 47 - 70.
Mjølsnes, K.R. et.al. 2006. Sjeldne fugler i Norge
i 2004. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for
fugl (NSKF). Ornis Norvegica 29: 68 - 109.

Gis bort!
Helt gratis: Eldre nr. av ”Natur i Østfold” 1982-, ”Østfold-Ornitologen” 1974-81, Rapportserien
”Østfold-Natur” 1977-, gis bort for å begrense lageret. Henvendelse: Geir Hardeng 69 24 71 22 eller
E-post: geir.hardeng@fmos.no
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Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2005.
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 Birger Alfred Andersen
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.
Styremøter:
Styret har hatt 4 møter. Blant de behandlede sakene var en midlertidig fravik av manøvreringsreglementet
for Vansjø og høringsuttalelser om verneplanen for Østfoldkysten og om Rygge ﬂyplass. Mulige
rekrutteringstiltak og planer om en lokalitetsguide for Østfold ble også tatt opp til diskusjon.
Landsmøtet:
Vi var vert til NOFs landsmøte på 5.-8. mai. Møtet blir holdt i Gamle Fredrikstad, med turer lagt til
Kurefjorden, Øra og Akerøya.
Prosjekter:
Vinterovervåking av sjøfugl ledes av Jo Ranke. I fjor var det 13. februar.
Koordinator for hekkefugletakseringen har vært Nicholas Clarke. Det er nå ﬁre som deltar i prosjektet,
som er en del av det nasjonale prosjektet ledet av Magne Husby.
Tidsskrifter
Natur i Østfold: Redaktør har vært Ola M. Wergeland Krog og redaksjonen er den samme som tidligere.
Et dobbeltnummer kom ut i 2005 og et nytt dobbeltnummer har nylig kommet. NiØ nr 1-2/2005 vil
komme ut nå på vårparten, også denne gangen i fullfarge.
Østfold-Natur: Redaktør har vært Geir Hardeng. I rapportserien Østfold-Natur er det i 2005 utgitt
2 nr.:
Nr. 40. Fugleobservasjoner i Østfold, fra Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitèn (LRSK)
i Østfold, 1972-2002. 229s.
Nr. 41. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 2000-2002. 52 s.
Rapportserien har kr. ca kr. 9.500 på sin konto.
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Naturfondet i Østfold:
Flg. søknader ble støttet i 2005:
- Kartlegging av ferskvannsmuslinger i Østfold.
- ØOF`s nye lokale på Øra
- Akerøya Orn. Stasjon
- Botanisk kartlegging v/ Østfold Bot. Forening
Fondet mottok en gave på 40.000- fra Nordre Østfold Naturvern.
Beholdning 31.12.05: Kr. 449.304Ekskursjoner: Vi har holdt de følgende ekskursjoner:
Januar
9.
29.

Kongeørntur til Berby, Halden
Havørnskåding, Øra

Mars
12.-13.Lista
April
10.
16.
24.

Funneshultssjö, Bohuslän
Fuglesangtur, Alby
Tur med Naturvernforbundet til Bjørnevågen

Mai
21.-22. Akerøya
September
3.
Kurefjorden
24.
Sjøfuglturen

Vi ﬁkk 10.000 kr i støtte fra Fylkesmannen til turene.
Moss og Omegn lokallag
Laget har hatt åtte medlemsmøte i Naturhuset på Alby, Moss. Det var uglelytting på Søndre Jeløy 18.
mars. Noe av medlemmene har ledet aktiviteter for barn innom Blekkulfs miljødetektiver. En fellestur
ble ordnet til Nordens Ark. Leieavtalen som fylkesmannen hadde med kommunen har opphørt, og
møtelokalet er nå Bytårnet skole (Naturfagavdelingen).
Fredrikstad lokallag
Det har i løpet av 2005 vært avholdt 2 styremøter. Vi startet opp med dugnadsarbeid i januar, hvor
elektrisk materiale ble innkjøpt for penger gitt av sponsorer. Innstallasjonsarbeidet ble utført av
yrkesskolen i Fredrikstad sammen med Storm Elektro, som også stod ansvarlig for arbeidet. Etter dette
ble dugnadsånden heller laber fram til nå, hvor klubbhuset innvendig praktisk talt er gjort ferdig. Den
30. juni kom den triste meldingen om at fugletårnet på Øra var påtent, og ble totalskadet av brann.
Tapet av tårnet ble et stort savn, og førte til at høstens Øradag ikke ble arrangert.
Kommune og forsikringsselskap har nå kommet på banen, og en gjenoppbygging er under arbeid.
Solsikkesalget som startet opp på høsten ble en stor suksess. Dette salget innbrakte sårt tiltrengte kroner.
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Noe av pengene ble brukt
til innkjøp av stoler til
lokalet. Vi har fått en brukt
PC av SG Arkitekter.
Fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling har vi
fått skap, bord og stoler,
hentet fra Naturhuset
Jeløya de nå har ﬂyttet
ut fra.
Det ble Julemøte
i Donkejongården,
Fredrikstad den 6.
desember.
LRSK har vært ledet av
Per-Arne Johansen.

Akerøya
Ornitologiske
stasjon

Konsetrert fugletelling i Kurefjorden den 3. september 2005.
Foto: Nicholas Clarke.

AOS har vært ledet av Christer Jakobsen. Det er et fåtall personer som holder liv i stasjonen, men det
resulterte i en ganske god vårsesong med drøyt 1200 merkede fugler. Vi har hjulpet lege Gunnar Hasle
med et doktorgradsprosjekt, hvor vi har sjekket alle fangede fugler for ﬂått, og samlet inn og registrert
ﬂåtten for ham. Dette for å ﬁnne ut i hvilken grad fugler er bærere av ﬂått med smittsomme sykdommer.
Siden vi har fått god økonomisk kompensasjon for dette, er økonomien for tiden meget bra.
På høsten var det dessverre heller dårlig satsing. Det er sterkt ønskelig å kunne få ﬂere inn i miljøet,
og forhåpentligvis kan en oppblomstring rundt miljøet på Øra slå positivt ut også for AOS.
Fuglemessig så var jo øyas første vannpiplerke på plass fra årsskiftet til midten av mars. Ellers,
fjellerke, kjernebiter, svartrødstjert, toppskarv, varsler, vendehals, øyas første enghauk og fjerde
aftenfalk, splitterne, lerkefalk, øyas første stripegås, dobbeltbekkasin, hauksanger, fjelljo, dvergdykker,
sædgås, kvartbekkasin for å nevne noen av de mest interessante artene.
Østfold Ringmerkegruppe har vært ledet av Jan Ingar I. Båtvik.
Fuglevakta har som tidligere vært ledet av Jo Ranke.
Andre aktiviteter
Nicholas Clarke representerte foreningen på familiedagen i Mossemarka, som ble arrangert av
Studieforbundet natur og miljø.
NICHOLAS CLARKE (SEKRETÆR)

(med innspill fra Jo Ranke, Christer Jakobsen, Åge Sten Fredriksen, Geir Hardeng, Ola M. Wergeland
Krog og Anne Rising)
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som justering av marger, tabulatorsteg, gjentatte
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kursiv, STORE BOKSTAVER) bør imidlertid
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inne i vanlig tekst, ikke på overskrifter ol.
Sammendrag
Det er påkrevd 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
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Navneregler
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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
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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
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1014 s.
Redigert bok
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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
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fra å skrive. Natur i Østfold har en egen
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med råd og veiledning.
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