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avd. Østfold og Østfold Botaniske Forening. De samarbeider med Østfold Entomologiske Forening om tidsskriftets
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Forsidefoto: Skjærpiplerke Anthus petrosus. Fuglen ble ringmerket som hann 23.09.2015 i Makkevika,
Giske, Møre & Romsdal. Den er senere sett i Vikerkilen, Hvaler både 11.12.2015, 23.02.2016 og
01.01.2017. Foto: Axel Emil Thorenfeldt.
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Virveldyr i Østfold på den norske rødlista
Atle Haga, Åsmund Fjellbakk, Geir Hardeng & Ottar Krohn

Haga, A., Fjellbakk, Å., Hardeng, G. & Krohn, O. 2016. Virveldyr i Østfold på den norske
rødlista. Natur i Østfold 35(1-2): 3-12..
Artikkelen gir en omtale av de virveldyr som hekker/yngler i Østfold og som er oppført på
Norsk Rødliste 2015. Bestandsstørrelse, utviklingstrekk, trusler/negative faktorer og aktuelle
forvaltningstiltak i Østfold vurderes. Av fugler på den norske rødlista hekker 41 i Østfold.
Av pattedyr yngler sju rødlistearter i fylket vårt. I tillegg har vi en fiskeart og to reptiler som
er rødlistet.
Atle Haga, Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg, e-post: atle.haga@ostfoldfk.no
Åsmund Fjellbakk, Geir Hardeng og Ottar Krohn, Fylkesmannen i Østfold,
Miljøvernavdelingen, Postboks 325, 1502 Moss

Innledning
Det er i årenes løp utarbeidet flere lister over truete
arter så vel i Norge som internasjonalt, såkalte
rødlister. Den første norske ble utarbeidet av
World Wildlife Fund Norge i 1974, og den siste
utarbeidet av Artsdatabanken kom i 2015.

«forekommer». Med utviklingstrekk menes her
endringer i løpet av de siste 20-25 år.
Naturmangfoldloven har flg. mål for bevaring
av arter: Målet er at artene og deres genetiske
mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine
naturlige utbredelsesområder (§ 5, våre
uthevinger). Internasjonale kriterier anvendes
ved utvalg av hvilke arter som kommer på
Rødlisten (Artsdatabanken 2015:8). Utvalget av
rødlistearter harmonerer nødvendigvis ikke med
Naturmangfoldlovens mål om artsbevaring. Vi
har i denne artikkelen ikke vurdert om noen arter
bør gis en annen rødlistestatus på fylkesnivå enn
på den nasjonale rødlisten, men kan gi et par
eksempler:
Storsalamander var sårbar (VU) på Rødlisten
i 2010 (Artsdatabanken 2010:417). På 2015-listen
fikk arten status nær truet (NT, Artsdatabanken
2015:18). Arten klarer seg godt i Norge sett under
ett, men har vist sterkt tilbakegang på Østlandet,
der dammer i jordbrukslandskapet og i urbane
områder stadig går tilbake. Dette gjelder ikke
minst i Østfold, der arten nå er borte fra Rygge.

Den første listen med status over truete
og sårbare fuglearter i Østfold forelå i 1977
(Hardeng 1977). En omfattende status over
truete virveldyr ble sammenstilt i fylkesmannens
miljøvernavdelings rapportserie i 1990 (Viker
1990).
I denne artikkelen gjennomgås status i
Østfold for virveldyr på den nye norske rødlista
fra 2015.For hver art som hekker/yngler i
fylket, vurderes bestandsstørrelse/forekomst,
utviklingstrekk, trusler/negative faktorer og
aktuelle forvaltningstiltak. Marin fisk er utelatt,
da forekomstene langs Østfold-kysten er lite kjent.
For en del fuglearter er antall hekkende par
usikkert, noe som fremgår av spennvidden i
bestandsanslaget. For noen andre virveldyr
tilsier kunnskapen at vi kun benytter begrepet
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Gaupebestanden i Østfold er liten og trolig i svak nedgang, med 0- 4 ynglinger pr år. Foto: Bjørn Aksel
Bjerke i Telemark januar 2016.

kategori på rødlisten etter overvåking i de ulike
landsdeler.
Kategoriene som benyttes i Norsk rødliste er
• RE - Regionalt utdødd
• CR – Kritisk truet
• EN – Sterkt truet
• VU – sårbar
• NT – Nær truet
Som grunnlag for vurderingene i Østfold er
benyttet alt tilgjengelig publisert materiale, særlig
Fylkesmannens miljøvernavdelings rapportserie,
Natur i Østfold og Østfold-Natur.
Likeledes er databasen Artsobservasjoner.
no gjennomgått. Når det gjelder fuglefaunaen,
blir det en mer omfattende omtale av hver art
i bokprosjektet «Østfolds fuglefauna», som er
under arbeid.

Årlig tap av lokaliteter for storsalamander i Norge
i tiåret 2005-15 var ca. 0,7 % (Dervo 2016). Artens
vedvarende tilbakegang på Østlandet harmonerer
derfor dårlig med Naturmangfoldlovens mål om
artsbevaring.
Hvitryggspett var nær truet på rødlisten
i 2006 (Artsdatabanken 2006:362), men ble
fjernet fra listen i 2010, til tross for at den da
nesten var borte fra Østlandet, og for lengst som
hekkefugl i Østfold (Hardeng & Krohn 2007).
Hvitryggspetten er nesten borte fra Sverige
(1-2 par). Arten klarer seg imidlertid bra i en
del utilgjengelige vestlandslier, og Norge har et
europeisk ansvar for å forvalte arten.
Til tross for en vedvarende sterk arealreduksjon
i sitt utbredelsesområde, kan altså arter bli plassert
i en lavere kategori på rødlisten enn tidligere
pga. de anvendte kriterier. Arter burde kun endre
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CR – Kritisk truet,

Trusler/negative faktorer: Dagens landbruksdrift,
ensidig mekanisering og slått.
Forvaltningstiltak: Landbrukstiltak; tidspunkt
for såing og slått, sette igjen mindre områder
uten slått.

2 arter hekker/yngler i Østfold
Åkerrikse, 5-25 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestanden kan variere noe med
klima, men generelt i tilbakegang.
Trusler/negative faktorer: Driftsmetoder i
landbruket, reduksjon av fuktenger, beitemark
og grasmarker pga. drenering og intensiv bruk.
Forvaltningstiltak: Tidspunkt og metodikk for
slått. Nasjonal handlingsplan er utarbeidet.

Makellterne, 200-500 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang
Trusler/negative faktorer: Predasjon fra mink,
gråmåke og svartbak, næringstilgang, ferdsel
og forstyrrelser
Forvaltningstiltak: Bekjempe mink

Ulv, 0-2 ynglinger
Utviklingstrekk: Stabil.
Trusler/negative faktorer: Forringelse av
genmaterialet, trafikkdød, irregulær felling
Forvaltningstiltak: Stramt regulert nasjonalt.

Gaupe, 0-4 ynglinger
Utviklingstrekk: Svak nedgang.
Trusler/negative faktorer: Irregulær felling,
påkjørsler.
Forvaltningstiltak: Stramt regulert nasjonalt.

EN – Sterk truet,

VU – Sårbar,

5 arter hekker/yngler i Østfold

18 arter hekker/yngler i Østfold

Myrrikse, 0-5 hekkende par
Utviklingstrekk: Liten bestand, noe årlig variasjon
pga. værforhold.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.

Skjeand, inntil 5 hekkende par
Utviklingstrekk: Hekker sporadisk.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.
Dvergdykker, inntil 5 hekkende par
Utviklingstrekk: Lite kjent (lett å overse).
Trusler/negative faktorer: Næringskonkurranse
med fisk.
Forvaltningstiltak: Kartlegge mulige forekomster,
bevare dammer mm.

Hubro, inntil 5 hekkende par
Utviklingstrekk: Stabil bestand.
Trusler/negative faktorer: Elektrokusjon og
kollisjon med kraftlinjer og strømnett. Inngrep
i hekkeområder og forstyrrelser i hekketiden.
Forvaltningstiltak: Sittepinner av plast på toppen
av kraftlinjestolper, jernbanestrømnettet
i innebygd kabel langs bakken. Hensyn i
arealplanlegging. Nasjonal handlingsplan
utarbeidet.

Horndykker, 0-5 hekkende par
Utviklingstrekk: Liten stabil bestand.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.

Vipe, 200-500 hekkende par
Utviklingstrekk: Markert tilbakegang særlig langs
kysten og på myrene.
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Sivhauk er en nykommer i Østfold-faunaen og bestanden er i svak vekst. Foto: Bjørn Aksel Bjerke i
Eidsberg juni 2014.

Sivhauk, 5-10 hekkende par
Utviklingstrekk: I svak vekst.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.

Sothøne, 25-50 hekkende par
Utviklingstrekk: Markant bestandsnedgang .
Trusler/negative faktorer: Biotopendringer/endret
vannkvalitet.
Forvaltningstiltak: Bevare våtmarkene, hindre
gjengroing.

Vannrikse, 10-25 hekkende par
Utviklingstrekk: Noe varierende bestand, avhengig
av vinterforhold.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.

Storspove, 30-50 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang.
Trusler/negative faktorer: Dagens landbruksdrift,
ferdsel og forstyrrelser på kysten.
Forvaltningstiltak: Tidspunkt for såing og slått,
sette igjen mindre områder uten slått.

Sivhøne, 5-10 hekkende par
Utviklingstrekk: Markert bestandsnedgang.
Trusler/negative faktorer: Biotopendringer/endret
vannkvalitet.
Forvaltningstiltak: Beskyttelse/istandsetting av
små dammer/vann (hindre gjengroing).

Hettemåke, 200-400 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang.
Trusler/negative faktorer: Predasjon fra og
konkurranse med gråmåke og svartbak.
Forvaltningstiltak: Skaffe bestandsoversikt i
innlandet, som følges noen år. Bekjempe mink.

6

Natur i Østfold 2016.indb 6

21.05.2017 14:08:58

NATUR I ØSTFOLD 35(1-2) 2016

Virveldyr i Østfold på den norske rødlista

Teist, 25-50 hekkende par
Utviklingstrekk: Stabil bestand (Heia, N. og S.
Søster, Struten, Missingen).
Trusler/negative faktorer: Mink, oljesøl.
Forvaltningstiltak: Bekjempe mink.

(minkfeller), påkjørsler.
Forvaltningstiltak: Riktig plassering av minkfeller
(unngå at ilder fanges). Faunakulverter
Skimmelflaggermus, forekommer, knyttet til
kulturlandskap og høye bygninger
Utviklingstrekk: Ukjent.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Lappugle, 0-2 par
Utviklingstrekk: Svak bestandsøkning.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte, evt. oppsetting
av hekkeplattformer.

Ål, forekommer spredt i hele fylket
Utviklingstrekk: Kraftig tilbakegang.
T r u s l e r / n e g a t i v e f a k t o r e r : T u r b i n e r,
vannreguleringer, vandringshinder for glassål
Forvaltningstiltak: Åletrapper.

Sanglerke, 500-1000 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang.
Trusler/negative faktorer: Gjengroing av
beitemark/åpen mark.
Forvaltningstiltak: Sette igjen mindre arealer i
kulturlandskapet (uten å så).

NT – Nær truet,

26 arter hekker/yngler i Østfold

Svartrødstjert, 0-5 hekkende par
Utviklingstrekk: Stabil forekomst.
Trusler/negative faktorer: Transformasjon av
gamle industrifelt.
Forvaltningstiltak: Inventering av gamle
industrifelt, havneområder m.m.

Snadderand, 0- hekkende par
Utviklingstrekk: Har hekket tilfeldig (Øra og
Kurefjorden)
Trusler/negative faktorer: Ukjent
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene

Rosenfink, 5-25 hekkende par
Utviklingstrekk: Tilbakegang.
Tr u s l e r / n e g a t i v e f a k t o r e r : G j e n g r o i n g
kulturlandskap, vierkratt mm.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Ærfugl, 500-700 hekkende par
Utviklingstrekk: Svak bestandsnedgang siste år.
Trusler/negative faktorer: Predasjon fra mink,
måkefugler og kråkefugler, ferdsel og
forstyrrelser i hekketiden.
Forvaltningstiltak: Bekjempe mink, mulig
strammere jaktregulering.

Oter, 0-3 ynglinger
Utviklingstrekk: Svak økning.
Trusler/negative faktorer: Påkjørsler pga.
vandringshinder.
Forvaltningstiltak: Faunakulverter under veger
som krysses.

Vaktel, 5-25 hekkende par
Utviklingstrekk: Store årlige variasjoner pga.
klimatiske forhold.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Ilder, 1-5 ynglinger
Utviklingstrekk: Stabil bestand.
Trusler/negative faktorer: Irregulær avgang

Toppdykker, 50-100 hekkende par
Utviklingstrekk: Svak bestandsnedgang.
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Fiskeørn, 50-70 hekkende par
Utviklingstrekk: Svak økning.
Trusler/negative faktorer: Ferdsel og forstyrrelser.
Forvaltningstiltak: Ferdselsforbud rundt
hekkeøyer, spare reirtrær ved hogst.

Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.
Vepsevåk, 20-40 hekkende par
Utviklingstrekk: Trolig stabil bestand.
Trusler/negative faktorer: Ødeleggelse av reirtrær.
Forvaltningstiltak: Spare hekkehabitatene ved
hogst. Nærmere undersøkelser om biotopvalg.

Lerkefalk, 15-30 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsøkning.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Nærmere sjekk av habitatkrav.

Hønsehauk, 50-100 hekkende par
Utviklingstrekk: Trolig noe nedgang.
Trusler/negative faktorer: Hogst i gammelskog,
skogsbilveger og forstyrrelser.
Forvaltningstiltak: Barskogvern samt retningslinjer
for skogsdrift- samarbeid skogeierlag m.m.

Dverglo, 5- 20 hekkende par
Utviklingstrekk: Stabil bestand.
Trusler/ negative faktorer: Gjengroing av
åpne felt i sandtak og annen skrotmark,
vannstandsreguleringer, ferdsel og forstyrrelser,
predasjon.
Forvaltningstiltak: Inger særskilte.

Hønsehauken forekommer i gammel skog over
hele fylket, men er sårbar for forstyrrelser. Foto:
Bjørn Aksel Bjerke i Eidsberg 2013.

Hare forekommer over hele fylket, men har vist
noe bestandsnedgang de senere årene. Foto:
Bjørn Aksel Bjerke i Eidsberg 2016.
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Tyvjo, 1 hekkende par
Utviklingstrekk: 1 par hekker fast (Tisler).
Trusler/negative faktorer: Predasjon fra mink,
gråmåke og svartbak, ferdsel og forstyrrelser.
Forvaltningstiltak: Hekkeplass på Tisler innenfor
fredet område med ferdselsforbud. Bekjempe
mink.

Tyrkerdue, 25-50 hekkende par
Utviklingstrekk: Tilbakegang fra toppårene på
1990-tallet.
Trusler/negative faktorer: Mattilgang vinterstid,
mindre spillkorn ved kornmøllene.
Forvaltningstiltak: Vinterforing.
Gjøk, 100-300 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang.
Trusler/negative faktorer: Klimaendringer,
samspill vertsfugler.
Forvaltningstiltak: Kartlegge bestanden.

Fiskemåke, 500-1000 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang, særlig ved
kysten. Blitt mer urban.
Trusler/negative faktorer: Predasjon fra/blir jaget
av gråmåke og svartbak.
Forvaltningstiltak: Viktig med eksisterende
ferdselsforbud i sjøfuglreservatene, bekjempe
mink.

Trelerke, 100-200 hekkende par
Utviklingstrekk: Stabil bestand.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte behov, men
merk nasjonal ansvarsart for Østfold.

Storspove er blant fuglene i kulturlandskapet som har vist en klar bestandsnedgang i Østfold.
Foto: Bjørn Aksel Bjerke på Lysakermoa april 2009.
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Skjeggmeisen er en nykommer i Østfold-naturen og hekker i en liten fast bestand, noe avhengig av
vinterforhold og overlevelse. Foto: Bjørn Aksel Bjerke på Øra desember 2015.
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Gulspurv, mer enn 1000 hekkende par
Utviklingstrekk: Svak bestandsnedgang.
Tr u s l e r / n e g a t i v e f a k t o r e r : E n d r i n g e r i
kulturlandskapet.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Sandsvale, 100-500 hekkende par
Utviklingstrekk: Markert tilbakegang i de fleste
sandtak.
Trusler/negative faktorer: Opphør av små
gårdssandtak med tilhørende gjengroing.
Forvaltningstiltak: Bestandskartlegging, mulig
restaurere igjengrodde «vegger» i sandtak,
hensyn i sandtak i bruk, dvs. ikke grave ut alle
vegger på en gang.

Sivspurv, 500-1000 hekkende par
Utviklingstrekk: Stabil.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte utover å bevare
våtmarkene.

Taksvale, mer enn 1000 hekkende par
Utviklingstrekk: Store kolonier i hovedsak
forsvunnet.
Trusler/negative faktorer: Mulig mangel på
hekkeplasser, beitedyr og gårdsdammer.
Forvaltningstiltak: Bestandskartlegging, ta vare
på gårdsdammer.

Hare, forekommer over hele fylket
Utviklingstrekk: Bestandsnedgang.
Trusler/negative faktorer: Vekst i revebestanden.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.
Storflaggermus, forekommer fåtallig langs
kysten
Utviklingstrekk: Ukjent.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Nattergal, 25-50 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestand varierer fra år til år.
Trusler/negative faktorer: Ukjent
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte
Gresshoppesanger, 0-5 hekkende par
Utviklingstrekk: Noe variasjon år til år
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Slettsnok, forekommer fåtallig under marin
grense, varmekjær
Utviklingstrekk: Stabil.
Trusler/negative faktorer: Ukjent.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Skjeggmeis, 25-50 hekkende par
Utviklingstrekk: Bestand varierer noe ut fra
vinterforhold.
Trusler/negative faktorer: Snørike vintre.
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte.

Storsalamander, forekommer i alle kommuner
utenom Hvaler, Rygge og Rømskog
Utviklingstrekk: Tilbakegang, forsvunnet fra
Rygge.
Trusler/negative faktorer: Gjengroing og
igjenfylling av dammer.
Forvaltningstiltak: Vedlikehold dammer, etablere
fangdammer, salamanderhotell.

Stær, mer enn 1000 hekkende par
Utviklingstrekk: Markert tilbakegang.
Trusler/negative faktorer: Mangel på næring
(reduksjon i husdyr og beitemark).
Forvaltningstiltak: Ingen særskilte (evt.
fuglekasser).
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Oppsummering
Til sammen er det 51 arter som hekker/yngler i
Østfold og som står på den norske rødlista.
Av disse 51 er
• 2 arter kritisk truet
• 5 arter sterkt truet
• 18 arter sårbare
• 26 arter nær truet
Av de 41 truete fugleartene er 13 knyttet til
våtmark, og beskyttelse og skjøtsel av våtmark
er derfor tiltak som vil gagne flest arter på lista.
Deretter kommer 9 fuglearter knyttet til
kulturlandskapet og 5 arter knyttet til skog.
Predasjon fra mink vurderes som en trussel
for 6 arter som hekker langs kysten, nemlig
ærfugl, teist, tyvjo, fiskemåke, hettemåke og
makrellterne. I tillegg er den en potensiell trussel
mot 9 arter som hekker langs vann og våtmark.
Planmessig bekjemping av mink er derfor et viktig
forvaltningstiltak.
I tillegg bør det prioriteres forvaltningstiltak
for de artene der Østfold har et særlig ansvar
pga. størst forekomst i vårt fylke i nasjonal
sammenheng, nemlig trelerke og sivhauk.
Utenom rødlista bør Østfold ha et særlig ansvar
for nattravn, der vårt fylke også har Norges største
bestand, samt hornulke som kun finnes i Norge i
Store Le.
Går man på underartnivå, er det to underarter
som er fåtallige og kunne ha rødlistestatus i
Østfold, nemlig
• Sørlig heilo
• Sørlig gulerle
Av øvrige arter på den norske rødlista finner vi
9 som ikke lenger hekker/yngler i Østfold, nemlig
• Lomvi
• Lunde
• Brushane
• Dobbeltbekkasin
• Hvitryggspett

• Rapphøne (nyere års hekkinger skyldes
utsettinger)
• Hortulan
• Kornspurv
• Bjørn
I tillegg er sørlig myrsnipe utdødd som
hekkefugl i Østfold
To arter til har hekket i Østfold i nyere
tid, nemlig stjertand og hauksanger, men de
forekommer så sporadisk at de ikke er tatt med i
denne oversikten.
Av pattedyrene kontrolleres bestandene av
ulv og gaupe av et stramt regulert nasjonalt
forvaltningsregime. I Østfold anbefales at tiltak
for oter og ilder prioriteres, siden begge er angitt
som sårbare. Faunakulverter under trafikkerte
veger for å unngå påkjørsler er et aktuelt tiltak
for begge artene.
Litteraturliste
Artsdatabanken 2006: Norsk rødliste 2006. 416 s.
Artsdatabanken 2010: Norsk rødliste for arter
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Dervo, B.K., Pedersen, C. & Bærum, K.M. 2016:
Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i
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Hardeng, G. 1977: Truede og sårbare fugle- og
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Myr og myrplanter på full retur i Ytre Østfold
Bjørn petter løfall

Løfall, B. P. 2016: Myr og myrplanter på full retur i Ytre Østfold. Natur i Østfold 35(1-2): 13-37.
Arealet av myr i Ytre Østfold, dvs. utenfor Raet mellom Moss og Halden, har kontinuerlig fått
hard medfart fra begynnelsen av 1800-tallet. I artikkelen er det gjort opp en inngrepsstatus for
de siste ca. 50 årene. Av til sammen 228, hovedsakelig små myrer, i følge Statens kartverks
kartlag N50 og N5, er 17 igjen. 17 myrer er i varierende grad redusert og 196 er helt borte i følge
flyfoto. Flere av myrplantene har gått sterkt tilbake. Det gjelder både såkalte fattigmyrsarter
og rikmyrsarter. Det gis en omtale av 30 arter.
Bjørn Petter Løfall, Bjørnefjellet 3, 1613 Fredrikstad, E-post: b.p.lofall@nhm.uio.no

I forbindelse med at jeg har arbeidet med å
kartlegge så mange karplantearter som mulig i
hver atlasrute, har jeg også forsøkt å finne såkalt
vanlige myrkarplanter i mine nærområder. Jeg
har brukt Norgeskart (www.norgeskart.no) for å
finne myrer, og har oppdaget at det i følge. kartet
skal finnes mange myrer i mine nærområder i
Fredrikstad. Når jeg skrur på flyfoto (= Norge i
bilder), så er imidlertid mange av dem ikke der
lenger.

av Henestangen deretter i en rett vest-østlinje
innerst i Heneskilen til Borgebunn. Herfra til
innerst i Borgebunn og rett linje til Isebakktjerns
nordre del, og utløpsbekken til Ågårdselva, og
fra Ågårdselva til Vestvannet. Langs Vestvannets
søndre strandlinje til sørenden av Vestvannet
til krysset fylkesvei 114 og 118. Deretter
fylkesvei 118 til Sandåker i Sarpsborg, så langs
fylkesvei 599 til krysset fylkesvei 599 og 22 ved
Herrebrøden i Halden. Så langs fylkesvei 22 til
brua over Tista i Halden sentrum og ut Tista. Alt
areal sør og sørvest for nevnte linje, med bl.a.
alle øyer i sjø sør for Jeløy, tilhører Ytre Østfold
i artikkelen. Hver kommune er igjen delt i 1-5
områder.

I følge Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
(Sabima), som har en kampanje for å bevare
myrene, er hver tredje myr i lavlandet borte. Men
erfaringen sier at situasjonen er verre jo nærmere
kysten man kommer. I artikkelen forsøker jeg å
gjøre en oppsummering av situasjonen for myr i
Ytre Østfold. Jeg gir en omtale av antall myrer ut
fra kart og i ulike soner i Ytre Østfold, samt en
omtale av noen karplanter som har sitt optimale
levested på myr.

Høydeforskjellen i undersøkelsesområdet er
fra havnivå opp til 168 m o.h., med Vesttorpfjellet
(168), Lindemørken (153) og Bislingen (153),
alle i Halden som de høyeste punktene. Vest
for Glommas hovedløp er det Stikkaåsen (149),
Sarpsborg, som det høyeste. Det er minimalt med
areal over 150 m o.h., og nesten alt areal ligger
under marin grense.

Undersøkelsesområdet «Ytre Østfold»
Avgrensningen av «Ytre Østfold» med
underområder er presentert i figur 2. Området
følger i hovedsak Raet fra Moss til Halden.
Nærmere angitt følger det Mosseelva fra utløpet
og opp til Vansjø, Vansjøs søndre strandkant til
innerst i Borgebunn i Råde, unntatt nordre del

Datagrunnlaget
For å finne myrene har jeg brukt kartlagene
N50 i målestokk 1:50 000 (mye det samme som
tidligere M711-serien som finnes på papir) og N5
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uproduktive områder når arealet er 5 daa eller
større. Når det gjelder impedimentområder langs
Østfolds kyst vil nok kravet 5 daa eller større
være gjeldende. For at et område skal klassifiseres
som myr skal arealet bestå av myrvegetasjon
med minst 30 cm tykt torvlag. Areal som holder
kravene til både myr og skog skal ha arealtype
myr. Det betyr at mange av myrfigurene på kart
nødvendigvis ikke består av åpen myr. I mange
tilfeller i Ytre Østfold består dette myrarealet ofte
av det vi kaller furumyrskog. Furumyrskog kan
være vanskelig å skille fra andre furuskogstyper
på flyfoto, men man finner ofte grøftesymboler i
form av blå, gjerne rette, streker på kartet, særlig
på N5-kartlaget. Da er furumyrskogen eller myra
grøftet ut.

i målestokk 1:5 000 (det samme som Økonomisk
Kartverk, forkortet ØK, fra midten av 1980-tallet)
og Norge i bilder. Det første ØK-kartverket fra Ytre
Østfold ble publisert i 1963 med flyfotogrunnlag
fra 1960. Kartverket oppdateres ikke jevnt, i
urbane områder og jordbruksmark oppdateres
mer eller mindre kontinuerlig. Her stemmer
svært ofte kartet med terrenget. I skogsterreng ser
man oftere at kartet ikke stemmer overens med
terrenget. Det er f.eks. ikke uvanlig at en utgrøftet
myr fortsatt er angitt som myr på kartet. Det er
lettere å finne tidligere myr i skoglandskapet enn i
kulturlandskapet på Norgeskart. Dette bekreftes av
Jostein Frydenlund, NIBIO (pers. medd.). Derfor
er det ideelt å bruke Norgeskart og sammenligne
med flyfoto fra ca. 2015 for å se hvordan det har
gått med myrene i skoglandskapet.

Tidligere undersøkelser om myrstatus i
Østfold
Wergeland Krog (2014) gjorde en kartlags- og
flyfotostudie av myrer i Østfold og AurskogHøland større enn 75 daa og vurderte deres status.
Her ble myrene delt i hovedklassene 1. Ugrøftet,
2. Nær ugrøftet og 3. Grøftet. Klassen grøftet ble
delt i A-C, hvor A er myrer med gunstig form med
partier som fortsatt har verdi, men arealene med
urørt myr er for små til å komme med i denne
kartleggingen. B kan være myrarealer som består
av flere små myrer, bundet sammen med myrhalser
og hvor en vesentlig del av arealet er grøftet. C er
benyttet der myra anses som tapt.
I Ytre Østfold fant han 8 myrer større 75 daa.
To er reservater, én i grøftet klasse A, én i grøftet
klasse B og 4 i grøftet klasse C. Wergeland Krog
(2014) vurderte ikke reservatene, men disse er
utvilsomt intakte myrer og er faktisk de eneste
intakte myrene i Ytre Østfold større enn 75 daa.

Det er særlig når man zoomer inn til N5nivå man finner kartsymbolet for myr. Jeg har
også forsøkt å skille myrer fra sumpmarker og
strandenger, som er angitt med samme symbol.
I følge Norgeskart finnes mange små myrer i
Ytre Østfold, men når man skrur på flyfoto (=
Norge i bilder) så oppdager man at svært mange
av de angitte myrene er grøftet til torvtekt eller
skogbruksformål. Jeg har også brukt historiske
ØK-kart hos NIBIO sin tjeneste Kilden – til
arealinformasjon (http://www.skogoglandskap.
no/kart/kilden). Her kan man studere ØK-kart fra
1963. Denne kilden er benyttet til å måle arealet
av den største myra i hvert av områdene som er
presentert i figur 1.
Det kan vel også diskuteres om myrsymbolet
alltid representerer en åpen myr og myrskog på
tykk torvmark i Østfold gjerne som furumyrskog.
Det kan vel hende at symbolet også omfatter
sumpmark og en del strandenger langs både
sjø og ferskvann. I de fleste tilfeller er disse
ignorert da jeg har antatt at dette ikke er åpen
myr eller myrskog. Det samme er gjort for antatte
sumpmarker langs større innsjøer, f.eks. langs
Vansjø.

Vernede myrer i Ytre Østfold
Bare en meget liten andel av de opprinnelige
myrene i Ytre Østfold er vernet. I følge nettstedet
Lovdata (www.lovdata.no) har jeg nedenfor listet
vernede myrer i Ytre Østfold. Totalarealet, samt
areal åpne myrflater, har jeg målt på Norgeskart.
Noen av de vernede myrene er ikke oppført i
Naturbase.

I følge håndboka «Klassifikasjon av arealressurser» (Bjørdal & Bjørkelo 2006), utfigureres
ikke myr før det er 2 daa eller større og i
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på kartverket, da de som regel er mindre enn 2
daa. Mange av disse er rikmyrflekker, særlig på
Asmaløy. Vest på Akerøya finnes det også ei lita
myr, ikke kartfestet av Kartverket.

Stordamsmyra naturreservat, Fredrikstad,
opprettet 22.12.1978. Reservatet er på 195 daa, og
i følge flyfoto er det åpne myrarealet ca. 82 daa.
Myra er hovedsakelig av fattig type. Verdien på
naturtypekartet er svært viktig.

Myrer på naturtypekart
Svært få myrer er kartlagt som naturtype i
Naturbase (kart.naturbase.no) pr. 31.12.2016 i
Ytre Østfold har følgende lokaliteter, rangert etter
verdi, unntatt overfor nevnte myrreservater:

Jørstadmyra naturreservat (Langmyr på
Norgeskart), Sarpsborg, etablert 22.12.1978.
Reservatet er på 300 daa, og i følge flyfoto er
det åpne myrarealet på ca. 120 daa. Dette er den
største vernede myra i Ytre Østfold og med størst
åpent myrareal. Myra er ei fattigmyr. Verdien på
naturtypekartet er svært viktig.

Thorbjørnrød i Onsøy, Fredrikstad, intakt
lavlandsmyr i innlandet, viktig.

Ilemyr naturreservat, Hvaler, opprettet 22.12.1978.
Reservatet er på 125 daa, og i følge flyfloto er det
åpne myrarealet på ca. 33 daa (egen beregning).
Myrvegetasjonen er av den fattige typen.

Kvernhusmyra på Kråkerøy, Fredrikstad, kystmyr,
viktig.

Kvernemyr naturreservat, Hvaler, etablert
16.4.2010. Reservatet er på 30 daa, og i følge
flyfoto er det åpne myrarealet knappe 6 daa
fordelt på to deler (egen beregning). Myrtypen
er av fattig type.

Linnestranda-Grønnbauen på Herføl, Hvaler,
rikmyr, viktig.

Spjærevarden NV på Spjærøy, Hvaler, intakt
lavlandsmyr, viktig.

Veummyra, Fredrikstad, intakt lavlandsmyr i
innlandet, lokalt viktig.
Moltemyra, Refsal, Fredrikstad (Borge), kystmyr,
lokalt viktig.

Små myrer er også vernet innenfor andre verneområder, hvor myr ikke er hovedverneformålet. I
Ytre Østfold har vi følgende:

Det er åpenbare mangler på naturtypekartet.
Det gjelder resten av Åkebergmosen, Råde,
som ble naturtypekartlagt av Wergeland Krog
(2012). Han delte myra i to verdikategorier
hvor den intakte delen fikk verdien svært
viktig og den grøftede østre delen lokal verdi.
Heller ikke naturtypekartleggingene fra Rygge
hovedflystasjon (Solvang 2004) ligger inne i
Naturbase. Her ble følgende myrer kartlagt:
Grevlingåsen N, Rygge, som lokalt viktig,
Grevlingåsen Ø, Rygge, som lokalt viktig, og til
slutt Flyplass Ø, Råde, som viktig.

Botnertjern naturreservat, Rygge. Her finnes det
myrkanter langs tjernet, spesielt i østenden som
hovedsakelig er av fattig type.
Kråkerøy-skjærgården naturreservat, Fredrikstad,
etablert 16.4.2010 med endringer 1.7.2013. På
Tjeldholmen er det ei lita myr på ca. 6 daa (egen
beregning). Myra er ei fattigmyr.
Vikertjern naturreservat, Hvaler opprettet
16.4.2010. Hovedformålet med reservatet er vern
av tjern/våtmark. Her finnes også små arealer
med myr.

Myrfrekvens i Østfold
Myrfrekvensen i Østfold har en naturlig variasjon.
Dersom landskapet ikke hadde vært utsatt
for inngrep, ville den ha vært som følger:
Myrfrekvensen avtar fra innland og ut mot
kysten og avtar med synkende høyde. Nedbøren
varierer med høyden, minst på Hvaler og størst
i høydedragene i Fjellaområdene, vest for
Haldenvassdraget. Dette gir økende humiditet med

Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler etablert
26.6.2009. Her finnes det en rekke små myrer. Av
det som er kartfestet som myr i følge kartverket, er
det et større myrområde sør på Spjærøy, nord for
Spjærevarden, hvor jeg har målt åpent myrareal
til ca. 25 daa. På Kirkøy finnes myra Moltemyr
(også kalt Prestemyra) som har tydelige spor etter
torvtekt. Ellers innenfor nasjonalparken finnes det
myrflekker som ikke er angitt med myrsymbol
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Fig. 1. Myrfrekvens i Østfold. Myrene er markert med rød farge. Den tykke blå streken markerer skillet
mellom Ytre Østfold og øvrige deler av fylket.
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myr selv om terrenget er hellende. Vi har ikke
slike i Østfold, det nærmeste vi kommer er
bakkemyrglenner som finnes sørøst i Østfold.
Det spås at menneskeskapte klimaendringer vil
gi fuktigere og våtere forhold også i Østfold i
fremtiden. Da kan det evt. gjenskapes myr dersom
man er villig til det.

økende høyde da nedbøren øker og temperaturen
synker.
Hardeng (1998) oppgir, basert på Løvset &
Nordby (1979), ca. 50 km2 myr av det totale
land- og ferskvannsarealet i Østfold på 2710
km2 under 150 m o.h. og 144 km2 myr over 150
m o.h. av totalt landareal på 1473 km2. Dette gir
en prosentvis fordeling av myr under og over
150 m o.h. på hhv. 1,8 % og 9,8 %. Imidlertid er
realitetene endret i dag. NIBIO oppgir i 2015 myr
til å være ca. 2,0 % av Østfolds samlede land- og
ferskvannsareal (se tabell 2). Uten å ha dekning for
det, antar jeg at myrarealet har gått mer tilbake i de
lavereliggende deler av fylket enn ellers etter ca.
1970 pga. menneskelig aktivitet. Dette kan delvis
støttes av NIBIO (tidligere Skog og Landskap) sitt
arealressurskart av 2015 som viser 0,03 % myr i
Rygge, 0,1 % myr i Fredrikstad og 0,2 % myr på
Hvaler, men jeg har ikke tilsvarende statistikk for
nevnte kommuner før den tid.
Landskapet i Ytre Østfold er langt mer bebygd
og oppdyrket enn innover i fylket. Uten at det
er godt dokumentert, er det rimelig å anta at
myrtapet prosentvis har vært større i Ytre Østfold
enn i resten av fylket. I følge en undersøkelse av
fuktmark i Rygge (Røsten 1986), var det der ca.
6000 daa myr omkring år 1800 som utgjorde 8,1
% av Rygge kommunes areal. Dette er ikke langt
unna dagens ca. 10 % myr i høydelaget over 150
m o.h. hvor det også har forsvunnet myr, men ikke
i så stort omfang som under 150 m o.h.
Øklands (1989) presentasjon av skjevfordeling
er nok også reell i et landskap uten menneskelig
påvirkning. Men siden høydelaget 0-150 m
o.h., som stort sett ligger under marin grense, er
både myr mer oppdyrket og urbanisert, hadde
forskjellen mellom høydelagene sikkert vært
mindre enn den fremstod i 1989. Dette kan støttes
av Røstens (1986) undersøkelse.
Etter siste istid har myrfrekvensen variert
med skiftende klima. I fuktige klimaperioder og
før mennesker kunne drenere, har myrarealene
økt, og så skrumpet inn i tørre klimaperioder.
Under svært fuktige forhold dannes også såkalte
terrengdekkende myrer, dvs. at det dannes

Status for myrene i Ytre Østfold
Nedenfor presenteres myrstatus i 20 avgrensete
områder i Ytre Østfold. Når det refereres til
Kartverket, vises til kartlagene N50 og N5
på Norgeskart. Kartlagene er ikke bestandig
samsvarende. I noen områder er det angitt
svært forskjellige utbredelse av myrene på de to
kartlagene. Når ikke utbredelsene overlapper, er
antall myrer opptalt fra begge kartlag. Finnes det
f.eks. to «myrfigurer» på N50 som ikke overlapper
med N5 sine tre, så blir summen av myrer fem.
Moss kommune
Mo 1: Fastlandet av Moss sør for Mosseelva. Har
i en lengre periode vært urbane områder. Ingen
myrer på kartet.
Rygge kommune
Ry 1: Rygge SV for E6. Det er kun to myrer i
området, et lite areal langs Botnertjernets østside
og noen øyer (trolig flytende), samt en rest av
Utgjerdsmyra på sørsiden av flyplassområdet.
Helt sør på Rygges fastland finnes en plass som
heter Grefsrødmyra. Denne er i dag skogkledd og
i følge ØK av 1963 var deler av området dyrket
mark. Utgjerdsmyra like sør for Rygge flyplass
ble grøftet ut i forbindelse med bygging av ny E6
og utlegging til næringsområde sør for den nye
veien. Myra var i følge ØK av 1963 på ca. 150
daa. I forbindelse med ødeleggelsen av resten i
relativt ny tid, ble dessverre ikke myrvegetasjonen
undersøkt.
Ry 2: Rygge NØ for E6. Her er det fire myrer
i følge Kartverket. I Kjellerødskogen var det to
små myrer, begge i sin helhet borte. Den største
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Fig. 2. Avgrensning av undersøkelsesområdet Ytre Østfold med underområder.
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var i følge N5-kartet på ca. 15 daa. Nordvest for
Fjell lå det en myr mot Vansjø som nå i sin helhet
er borte. Ved Grevlingåsen innenfor det militære
området ligger Stormosen som opprinnelig var
omkring 120 daa (inkludert litt i Råde kommune).
Av denne er det igjen bare mindre flekker av
myra som trolig ble benyttet til torvtekt. Under
en ØBF-tur i området 19.6.2014 ble det funnet
en del myrplanter.

synes på flyfoto. Drøye 700 m Ø for Fuglevik
fantes det en myr på ca. 5 daa som nå i sin helhet
er skogkledd.
Rå 2: Råde nord for E6. Her var det 11 myrer.
I østenden av flyplassens rullebane i Rygge/
Råde ligger det fortsatt ei lita intakt intermediær
myr. Myra ble besøkt i forbindelse med ØBFekskursjon 19.6.2014. Ved Vitteberget lå det også
ei lita myr som nå ser ut til å være borte. Sagmyra
er nå tilgrodd med trær. Ved Haugstenstøa lå
det en knapt 10 mål stor myr som nå er tresatt.
Ved Jonsten lå det ei knapt 30 daa stor myr
som nå er gjennomskåret av nye E6. NØ for
Nordby, sør på Henestangen ligger det fortsatt to
mindre myrer som ser ut til å være intakte. Like
øst for Missingmyr ligger Åkebergmosen som
var den desidert største myra i Ytre Østfold på
begynnelsen av 1960-tallet. Store deler av det
opprinnelige myrarealet er grøftet ut og lagt ut til

Råde kommune
Rå 1: Råde kommune S-SV for E6. Her var det i
følge Norgeskart 20 mindre myrer. Det viktigste
området er Rørfjell-Hafell-området med 18
mindre myrer. De to største var hhv. ca. 27 og
36 daa hvor den største på kartet kalles Dammyr.
Disse og 16 mindre myrer er i sin helhet grøftet
ut og tresatt, man finner heller ikke spor av på
flybildene at det har vært myrer her. NØ for
Saltnes lå det en ca. 20 daa stor myr som nå ikke

Fig. 3. Fra et intakt parti av Åkebergmosen som tidligere var den største myra i Ytre Østfold. Foto:
Ola Wergeland Krog.
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daa. Ingen av disse finnes lenger. Like nord for
Sprinkelet fantes Dammyr, som i dag er tilplantet
med fremmed granproveniens. Navnet finnes
fremdeles på Norgeskart. Dette var en klassisk
lokalitet hvor Elling Ryan (1849-1905) samlet en
rekke interessante og rødlistede moser og noen
karplanter som nå er sjeldne i Ytre Østfold. Den
største myra i søndre Onsøy var drøye 20 daa og
lå på sørsiden av Sprinkelet.

industriformål samt grøftet ut til skogproduksjon i
øst. Myrområdet er i dag delt i to adskilte enheter.
Opprinnelig var myrarealet her ca. 465 daa etter
ØK av 1963. I dag synes det å være ut fra flyfoto
kun ca. 65 daa upåvirket åpen myr igjen fordelt
på to områder som er det største gjenværende
myrarealet i Rå 2. Det ser også ut til å være ei lita,
intakt myr like nord for Åkebergmosen. I område
Rå 2 var det tidligere flere store myrer rett på
innsiden av Raet. På rektangelkart 10C Sarpsborg
utgave 1874, ser man tre omtrentlig like store
myrer på strekningen Karlshus – Missingmyr, hhv.
N-NV for dagens Karlshus, NØ for Råde kirke
og Åkebergmosen. Dette var de store ramyrene i
Østfold på slutten av 1800-tallet.

Fr 3: Hele tidligere Rolvsøy kommune og
Fredrikstad by mellom Glommas utløpsområde
avgrenset av Glommas hovedløp og Seutelva i
hele Fredrikstadmarka-området. Her var det 13
myrer hvor den største intakte er den vernede
Stordamsmyra på drøye 100 daa. Den største
var imidlertid Veummyra, hvor mesteparten er
grøftet ut, men et parti i vest og midt på finnes
det fortsatt myrrester igjen med myrvegetasjon.
Denne myra var på opprinnelig på ca. 150 daa og
var nok Fredrikstad største myr etter 1950. Sørvest
for Veummyra like øst for Bråten lå det også ei
myr på ca. 30 da som nå er helt borte. De øvrige
finnes det ikke spor av på flybildene.

Fredrikstad kommune
Fr 1: Nordre del av tidligere Onsøy kommune. Til
sammen var det 29 myrer hvor flertallet er mindre
enn 20 daa. I området vest for Elingårdskilen og
opp mot Saltnes var det åtte myrer. Alt er borte
med unntak av liten myrflekk mellom Saltnes
og Kallerød. I område sør for Rørfjell var det
ni myrer. De to største av dem var på hhv. ca.
45 daa ved Skogland og 60 daa Rostadmyra
(Langemyr). Alle myrer er historie med unntak
av en rest av Rostadmyra – mindre enn 1/5 del er
igjen. I området Onsøy prestegård og mot Ørmen
sæter var det fire myrer. Den største myra her var
ved Linderud på ca. 40 daa er fullstendig grøftet
ut og det er de tre andre også. I Elingårdskogen
viser kartet åtte mindre myrer. Den største var
Breidmosen, ca. 35 daa, som er grøftet ut, men
ser rester av den av flyfotoet. Fem andre myrer
er også grøftet ut. To små myrer sør i skogen ser
ut til å være intakt.

Fr 4: Hele tidligere Borge kommune og «gamle»
Fredrikstad kommune øst for Glomma. Her fantes
det 10 myrer. I tillegg kommer Sekkemyra, som
er gjennomgrøftet allerede i følge 1963-kart, og
Østre Myra. Av disse er bare en liten rest igjen
av Moltemyra sør for Tose Varde samt en mindre
myr sør for Refsahl. De to sistnevnte er på dagens
kartverk utfigurert som myr på ca. 20 daa, men
ser man på flyfoto, er det åpne myrarealet på de
største gjenværende myrene kun en liten del av
dette. Vi får håpe at resten av arealet er av typen
furumyrskog.

Fr 2: Søndre del av tidligere Onsøy kommune.
Her fantes det 22 myrer som hovedsakelig var
små. I området finnes kun igjen en liten rest nord
for Myrvoll, og den største intakte er ei lita myr
på sørsiden av Vetaberget på ca. 2 daa. Ellers er alt
borte i følge flybildene. Det myrtetteste området
var i skogområdet på sørsiden av Sprinkelet
med seks myrer, til sammen et areal på ca. 71

Fr 5: Hele Kråkerøya med øyer og holmer i tidligere
Kråkerøy kommune, inkludert Isegran, som var en
del av «gamle» Fredrikstad kommune. Her var det
fire myrer. To av dem synes i følge flyfloto å være
gjengrodd. Den siste og største som er drøye 2 daa
finnes SØ for Sandvika på Kråkerøys vestside.
Lokalt kalles den Kvernhusmyra, men har ikke
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navn på Norgeskart. Områdets største myr finnes
på Tjeldholmen innenfor Kråkerøyskjærgården
naturreservat. Denne intakte myra er på ca. 6 daa
i følge flyfoto og er gamle Kråkerøy kommunes
største myr i dag.

men er for små til å bli kartlagt som myr da de
gjerne er mindre enn 2 daa.
Hv 4: Kirkøy og Singleøya har, i følge Norgeskart
4 myrer. På Kirkøy, kun to små myrer hvor ei er
innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark, og tidligere
nevnte Moltemyr, vest for Skjærhalden, som har
et sterkt redusert areal. Ellers var det ei myr ved
Kasa som i følge flyfoto nå er dyrket mark. På
Singleøya var det to myrer som i følge flybilder
ikke finnes lenger.

Hvaler kommune
Landskapsforholdene på Hvaler består mange
steder av smale klover som er omgitt av fattig
barskog. Her kan det finnes små flekker med myr
som er så små at de ikke er utfigurert som myr på
Kartverkets kart.

Hv 5: På øyene Lauer, Herføl, Søndre Sandøy og
Nordre Sandøy fantes det ingen myrer, men siden
noen få myrarter på Artskart er kjent fra området,
finnes det sikkert noen ørsmå myrflekker som er
for små til å bli kartlagt som myr.

Hv 1: På Vesterøy, Papper og Seiløy og tilliggende
holmer, er det, i følge Kartverket, fire myrer:
Ilemyr (naturreservat), som er områdets største
myr, ei lita myr vest for Ilemyr; begge intakte. Ei
myr på Ramsvikberget er helt tilgrodd med trær. Ei
lita myr nord for Daumannskjær, SØ på Vesterøy,
er, i følge flyfoto, intakt.

Sarpsborg kommune
Sa 1: Sørvestre del av Sarpsborg kommune sør
for Vestvannet, Glengshølen og Sarpefossen. I
dette området fantes det 11 myrer. Lita myr ved
Hannestad og Langemyr ved Yven som begge
er grøftet ut, men noen myrrester kan finnes ved
begge. Haraldstadmyra ved Bjørnstad, og to
myrer i Visterskogen, er alle grøftet ut. Myr like
sør for E6 sør for Sykehuset Østfold Kalnes og
Langemyr ved Rabakken, er grøftet og stort sett
tresatt, men det ser ut til å være rester igjen på
flyfoto. Sistnevnte var den største myra i Sa 1 og
var ca. 140 daa, i følge ØK av 1963. På Stikkaåsen
er det, i følge Norgeskart, fire myrer som kalles
Venilmyrene. Den største ser ut til å være intakt
i sin helhet. De tre andre er det gjort inngrep i,
men åpen myr finnes fortsatt på de delvis grøftete
myrene. Disse ble besøkt av undertegnede høsten
2016. Liten myr vest for Isnes er grøftet ut, og er
i dag besatt med trær.

Hv 2: Spjærøy. Nord for Spjærevarden finnes et
ca. 750 m langt mer eller mindre sammenhengende
smalt myrområde som er intakt og regnes som éi
myr. Noe gjengroing i kantene langs fastmarka
finnes. Myra er omkring 25 daa og Hvaler
kommunes nest største myrområde. Området
ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Hv 3: Asmaløy og Akerøya har etter Norgeskart
seks myrer. Kvernemyr naturreservat og Vikertjern
naturreservat har hhv. en og tre små myrer. Det kan
imidlertid diskuteres om alle myrene i Vikertjern
naturreservat virkelig er myrer. To av dem ligner
kanskje mer på sumpmark. Ved Øvre Viker fantes
det ei lita myr på vestsiden av Vikerveien som nå
er skogkledd. Sør for plassen Attjuka finnes det
ei lita myr som sørfra er noe gjenfylt av masser.
Området ble besøkt av forfatteren i 2016 og må
vel heller karakteriseres mer som fattig sumpmark
enn myr. Ellers er det kjent fine små rikmyrpartier
på fra Landfastodden til innsiden av Vikerkilen og
på Fugletangen uten at disse er gitt myrsymbol på
noen av kartlagene. Disse er biologisk sett rike,

Sa 2: Sarpsborg kommune sør for E6 og øst for
Glomma, dvs. søndre del av gamle Skjeberg
kommune. Området hadde til sammen 22 myrer.
I Ullerøyområdet i Skjeberg fantes 15 myrer. Bare
ei lita myr vest for Blåkollen finnes igjen. Av de
som hadde navn som inneholder «myr/mose», er
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Historien er langt verre i lengere
tidsperspektiv
Hadde man sett i et lengre historisk perspektiv og
gått grundigere til verks og sjekket alt mot kart fra
omkring 1800, ville man sett at tapet er langt større
enn man får inntrykk av på nyere kart. Det finnes
kart fra denne perioden som har en målestokk
på 1:10.000 – 1:13.000 (se www.kartverket.no/
kart/historiske-kart/). Ved å se på et slikt kart, ser
man raskt at før i tiden var myr ganske vanlig i
Ytre Østfold. Man begynte å drenere ut myr for
oppdyrking på begynnelsen av 1800-tallet, med
størst aktivitet på 1850- og 1860-tallet (Østfold
landbruksselskap 1980). Dette er før noen
botanikere undersøkte myrene i Østfold bortsett
fra noen få unntak. Når vi så runder år 1900 får
man kunnskap og kapasitet til å senke myrer
og fuktmarker, og etter 1930 blir arbeidet mer
effektivt ved at grøfteplogen introduseres.

Langemyr og Bremosan grøftet ut. I følge ØK av
1963, var Bremosan, på ca. 75 daa, største myr i
området, men allerede den gang var det torvtekt
nord på myra, og den var delvis grøftet i sør.
På østsiden av Skjebergkilen var det sju myrer.
Her ligger Jørstadmyra naturreservat som er den
største gjenværende myra i Ytre Østfold på ca.
150 daa. De seks mindre myrene i området synes
stort sett å være borte med unntak av noen rester
av myr NØ for Rødskasa.
Sa 3: Sarpsborg øst for Glomma, fra Sannesundbrua
til Sarpebrua, østover langs veiene 111, 118 og 599
til Haldengrensa, denne sørover til E6 og denne til
Sannesundbrua. Området hadde 21 myrer. Her er
alle myrer grøftet ut, og det finnes knapt nok spor
av myr i Sa 3. I området omkring Syverstadvann
og Tulletjern var det flere myrer, men intet
finnes igjen, kanskje med unntak av noen mindre
myrkanter ved Syverstadvann og Tulletjern. Den
største myra i området var kanskje ei myr sør for
Tømmermoen som var på ca. 35 daa, men den var
allerede, etter ØK av 1963, utsatt for betydelig
grøfting.

Omkring 1800 fantes ca. 7000 daa med
fuktområder hvor ca. 6000 daa var myr i Rygge
kommune – dvs. ca. 8,1 % av kommunens areal
var myr. I 1985 antydes myrarealet å være ca. 500
daa (Røsten 1986). Figuren i nevnte arbeid (side
18) tyder heller på ca. 50 daa (min tolkning av
figuren). I følge arealressursstatistikk av 2015, har
Rygge kommune nå 24 daa myr. Fra ca. 1800 og
fram til i dag er altså avgangen av myr på 99,6 %.
Det er det man forsiktig kan kalle en fullstendig
utradering over tid av en naturtype på lokalt nivå.

Halden kommune
Ha 1: SV for Østfoldbanen, fra Sarpsborggrensa
til Sorgenfribukta ved Iddefjorden. Her var det
10 myrer, flest nord og nordøst på Røsnesåsen.
Ingen av disse finner man på flyfoto. Det er mulig
at det kan finnes noen smale myrkanter langs
Gørrtjernet. Den største myra i området var på
ca. 15 daa og lå ved Grevlingåsen.

Når man endelig hadde dyrket opp mesteparten
av fuktområdene i kulturlandskapet, begynte man
å se på myrene i skoglandskapet. I eksempelvis
Rakkestad kommune ble det i perioden 1951-94
grøftet ca. tilsvarende 16,7 km2 myr og sumpskog
hvor det antas at en del myr har blitt grøftet to eller
flere ganger (Wergeland Krog 2000). Dette må
man si er et relativt høyt tall da arealstatistikken
sier at det finnes ca. 11 km2 myr i Rakkestad i
2015. Slik har det sikkert også pågått i andre deler
av fylket. Med statlig velsignelse, dvs. økonomisk
støtte, har man gått inn og sørget for at myr lokalt
flere steder har blitt en truet naturtype.

Ha 2: Området mellom Østfoldbanen og veiene
599 og 22. Her fantes det 34 myrer. Av alle
disse finnes ei igjen, ei lita myr ved Svingen på
nordsiden av jernbanen, men noe redusert av
linjas utfyllinger. Det finnes også spor av ei myr
ved Bjørndalen, fra flyfotoet kan man se at det er
ei utgrøfta myr. Alle de andre finnes det ikke spor
etter på flybildene. Den største myra i området
var like NV for Flingtorp og var på ca. 100 daa.
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i Østfold om til «Enfold». Nesten all myr er
omgjort til plantasjeskog. Det har vært en
sammenhengende historie mot en monokultivering
av skoglandskapet. Her er det ikke mye rom
for et variert plante-, sopp- og dyreliv knyttet
til myr. Hadde det ikke vært for de vernede
myrene hadde historien nærmest vært helsvart.
Skogbruket sier de er en del av løsningen for å
redde klimaet. De får troverdighet den dagen de
slutter å grøfte sumpskog og restaurerer myrer.
Svært mye karbondioksid og metan ligger bundet
i jordsmonnet i sumpskoger og myrer.

Tabell 1. Oppsummering antall myrer (myrfigurer)
fra kartlagene N50 og N5, vurdert mot flyfoto fra
2015 gruppert etter visuell bedømming fra flyfoto
i intakt myr, myrareal redusert/sterkt redusert og
myr borte.
Område

Mo 1
Ry 1
Ry 2
Rå 1
Rå 2
Fr 1
Fr 2
Fr 3
Fr 4
Fr 5
Hv 1
Hv 2
Hv 3
Hv 4
Hv 5
Sa 1
Sa 2
Sa 3
Ha 1
Ha 2
Ytre
Østfold

Intakte

Redusert
areal

Helt borte

0
1
0
0
1
2
1
0
0
2
3
1
4
0
0
1
1
0
0
0

0
0
1
0
4
2
0
2
2
0
0
0
0
1
0
3
1
0
0
1

0
1
3
20
6
25
21
11
8
2
1
0
2
3
0
7
20
21
10
33

17

17

194

Trues av mange aktiviteter
Jordbruket har grøftet og senket myr til
dyrkingsformål. Det er ikke så lett å se dette av
Norgeskart på nett da dette synes å være et karttema
som oppdateres oftere enn i skogsterreng. Det har
imidlertid uten tvil foregått en slik virksomhet i
Ytre Østfold helt fram til våre dager.
For noen tiår siden drev man i Ytre Østfold
enkelte steder torvtekt. På de mindre myrene ble
dette fort lite lønnsomt da det i den første tiden
ble drevet med tanke på utvinning til bl.a. brensel.
Etter slik aktivitet ble torvtektmyrene lettere
tilgjengelig å grøfte til skogbruksformål.
Skogbruket er den største synderen de siste
50 år. De grøftet ut de aller fleste myrene i Ytre
Østfold som var igjen i skoglandskapet den
siste halvdelen av 1900-tallet. Fortsatt bedrives
grøfterensk og drenering i skog. Selv slik aktivitet
utenfor myrene har negativ effekt da den i flere
tilfeller senker grunnvannstanden i myrene i
nærheten.
Utbygging til næringsarealer som flyplass osv.
samt veibygging har også ført til reduksjon av
myrarealet i Ytre Østfold. Det var, inntil for noen
tiår tilbake, fine myrer langs E6. Eksempler er
Utgjerdsmyra, som er historie, og Åkebergmosen
som er kraftig redusert. Haraldstadmyra ved
Inspiria Science Center er snart historie.
Dessverre finnes det ingen god arealstatistikk
til ulike tider og langt tilbake, men Løvseth &
Nordby (1979) beregnet myrarealet i Østfold til å
være ca. 4,6 % myr i perioden 1964-1976. I 2015

Oppsummering av myrinngrepene
I tabell 1 er det gjort en oppsummering av status
for de 228 myrene som finnes på kartverkets
Norgeskart. Den viser at hele 194 av myrene er
borte.
Det er sørgelig å studere status for de små
myrene som en gang fantes i skoglandskapet.
Konklusjonen er at Ytre Østfold «leder
konkurransen» om å omgjøre skogslandskapet
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er arealet 2,1 % (Arealressursstatistikk av NIBIO).
Pga. at markslagskartleggingen er lite oppdatert
i skoglandskapet (Jostein Frydenlund i NIBIO,
pers. medd.), er det vel grunn til å frykte at det
reelle myrarealet er lavere enn 2,1 %. Avgangen
ser ut til å fortsette så lenge det ikke praktiseres
et forbud mot grøfting og at utbygginger fortsatt
forsyner seg av myrareal.

Det var meget spredte botaniske undersøkelser
i Ytre Østfold før enkelte fastboende, personer
begynte å botanisere på slutten av 1800-tallet,
anført av Elling Ryan. Den sene starten på
botaniseringen har medført at vi har liten eller
ingen informasjon om hva som fantes på myrene
i kulturlandskapet, da disse som oftest allerede var
drenert og dyrket opp før Ryan begynte å samle
planter. I Trondheimsherbariet ligger det f.eks.
materiale av dvergbjørk fra Tasken helt nede ved
Kråkstadfjorden, Råde, nettopp av Elling Ryan.
Han har dessuten samlet andre typiske og såkalt
«trivielle» myrplanter i Onsøy som nå mange
steder er umulige eller vanskelig å finne.

Såkalt «triviell» botanisk mangfold på full
retur i Ytre Østfold
Nedenfor presenteres et utvalg myrarter. Det er
ikke lett å definere hvilke arter, som kun vokser
på myr, som er ekte myrplanter. I kanten av sin
utbredelse kan en del arter gjerne avvike fra
det vi ellers ser og finner i andre naturtyper.
Spesielt arter som går inn i rikmyr kan også
finnes i beitepåvirkede fuktenger og strandenger
(se Blomgren et al. 2011), og overgangen
mellom f.eks. rike fuktenger og rike myrer kan
være krevende å avgrense. Rikmyr har gjerne
langt mindre torvmoser enn fattigmyr, og tykt
torvmoselag er det vi gjerne oppfatter som
myr. Jeg har under utvalget sjekket Norsk Flora
(Lid & Lid 2005) og notert de utvalgte artenes
habitatkrav.
Sveltstarr Carex pauciflora er en myrspesialist
og som hovedsakelig finnes i fattige, åpne
myrer eller myrkanter. Torvmyrull Eriophorum
vaginatum har en videre økologi og finnes
gjerne også i fuktig røsslyngfuruskog og i små
forsenkninger og fuktige søkk i knausfuruskog i
tillegg til myr.
Såkalte sensasjonsarter får stor oppmerksomhet,
men et ensidig fokus på nasjonalt sjeldne og
rødlistede arter medfører at vi mister mye
informasjon om floraen som helhet. Begrepet
«trivielle arter» er et svært uheldig uttrykk,
da dette bidrar til å gjøre disse artene mindre
interessante for kartlegging. Flere av de såkalte
«trivielle artene» har også gått sterkt tilbake. Noen
har kanskje har alltid vært sjeldne i Ytre Østfold,
men det er en antagelse. Det er sikkert at et stort
flertall av myrartene har gått sterkt tilbake pga.
stor reduksjon i myrareal i fylket generelt og i
ytre deler spesielt.

De siste tiårene har nok kanskje fattigmyrartene
gått mer tilbake enn rikmyrsartene. Det skyldes
at gjenværende små rikmyrsflekker ved kysten
ikke har vært økonomisk interessante å dyrke opp
eller plante til med skog. De er som regel omgitt
av impedimentmark, og områdene er for små å
dyrke opp. Dessuten er det nå vernet mer areal på
ytre kysten enn landet innenfor. På fastlandet lå de
gjenværende myrene i skoglandskapet, og de har
ligget svært lagelig til for grøfting i forbindelse
med skogproduksjon.
Informasjon om karplanter er hentet fra
Artskarttjenesten hos Artsdatabanken. Odd
Stabbetorp har lastet ned data fra Artskart og
laget kart for samtlige karplanter i Østfold.
Kartpresentasjonen i denne artikkelen er etter hans
floraatlas Østfold, datert 12.11.2016.
Jeg har sett på utbredelsen i grov målestokk,
på 5x5 km-ruter, hvor det i Ytre Østfold er 69
slike såkalte Atlasruter. Det er nok med én 1 m2
forekomst for å bli registrert i ruta, og selv om
den holder stand, kan den likevel ha gått kraftig
tilbake. Det hadde vært mer ideelt å ha 1x1 kmruter, men tidligere kartlegging har ikke vært
detaljert nok til å fortelle om utviklingstrender.
Jeg har også sjekket prikkartene i Artskart og
evt. supplert med observasjoner kun angitt i
litteratur. En viktig kilde i Artskart er museenes
krysslister. Tidligere tiders botanikere gikk først
hele dagen i felt for så å skrive krysslisten på
kvelden. For arter som man så «overalt» ellers
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kan fort ha kommet med på krysslistene uten at
de virkelig så den. Jeg har også sammenlignet
med utbredelsen i Bohuslän og har her benyttet
Blomgren et al. (2011) uten at dette er ytterligere
referert til under artspresentasjonene. Dette verket
som ofte inneholder to kart for hver art som er
aggregert til omkring 1970 (etter Fries 1971) og
kart for perioden hovedsakelig 1990-2000-tallet
- noe antatt, for det står ikke angitt i Blomgren
et al. (2011).

regelmessig langs kysten, og kartene viser ikke
tilbakegang.
Rundsoldogg Drosera rotundifolia er vel
fortsatt ganske vanlig i Ytre Østfold. Dette er
ikke en art som krever større areal med myr. Den
kan også klare seg med en liten torvmoseflekk i
f.eks. en barskog. Kartfiguren nedenfor viser at i
fem Atlasruter er det siste funnet før 1900. Men
vi får så langt anta at den klarer seg hist og her i
den relativt hardt drevne barskogen i Ytre Østfold,
men på finere skala enn 5x5 km har rundsoldogg
nok også gått mye tilbake.
Molte Rubus chamaemorus finnes, i tillegg til
på myr, også i fattige sumpskoger og furumyrskog.
Arten finnes spredt i undersøkelsesområdet, men
flere av funnene er eldre. Selv denne såkalt vanlige
arten synes å være på retur i Ytre Østfold. Av 18
Atlasruter totalt kjent, er den funnet i 12 etter år
2000. Langs Bohuslänskysten finnes den spredt
og tilsynelatende uten tilbakegang. Arten er f.eks.
aldri funnet fra den Atlasruta i Østfold med flest
registrerte hjemlige arter, nemlig sentrale deler
av Kirkøy, Hvaler.
Hvitlyng Andromeda polifolia er i nyere tid
en sjelden art i Ytre Østfold. Totalt er det fem
innsamlinger fra Ytre Østfold hvorav fire er fra
etter år 2000. Økt oppmerksomhet på å samle
så mange arter som mulig i hver kommune er
årsaken til flest innsamlinger etter år 2000. Arten

Karplanter på myr
Pors Myrica gale finnes, i tillegg til på myr, gjerne
i furumyrskog og langs myrtjern. Den er fortsatt
relativt vanlig i Ytre Østfold, men det er verdt å
merke seg at arten ikke er registrert i søndre del av
Onsøy etter år 2000 hvor det er flere funn tidligere.
Av totalt 35 Atlasruter er den er ikke funnet i ni
ruter etter år 2000.
Smalsoldogg Drosera anglica er kun kjent
fra seks lokaliteter i Ytre Østfold, hhv. Rygge
flystasjon (myr i NØ – innsamling), Åkebergmosen
i Råde (innsamling), Akerøya, Hvaler (innsamling
i 1966), Spjærevarden på Spjærøy, Hvaler
(observasjon i 1993), Herføl, Hvaler (observasjon
i 1934 – kanskje tvilsom), Røsneskilen, Sarpsborg/
Halden (observasjon i 1934 – kanskje tvilsom),
Fismedal – Rød – bukta v. Toreby, Halden
(observasjon). Hovedutbredelsen av smalsoldogg
synes her å følge Raet i Østfold. Den er forsøkt
funnet ved to anledninger på Stordamsmyra,
Fredrikstad, i 2015-16 med negativt resultat.
Ellers i Fredrikstad er den nevnt fra Nygårdsmoa
(Hanssen 1982), men jeg holder det for å være
en tvilsom observasjon og i tilfelle den eneste
observasjon av arten på strandeng i Østfold. I
Bohuslän er smalsoldogg sjelden langs kysten,
og den har gått tilbake i de ytre delene av länet.
Dikesoldogg Drosera intermedia vokser på
våt myr og på sandige strender med humus. Den
finnes spredt i Ytre Østfold på myr, men har vært
på retur flere steder. Etter år 2000 er det kun to
innsamlinger og observasjoner fra seks lokaliteter
i Ytre Østfold, og vi skal nå slite med å finne den
i de seks Atlasrutene, hvor det siste funn er fra
før 1950. I Bohuslän finnes dikesoldogg ganske

Kart 1-30. Utbredelse av diverse karplanter på
myr i Østfold etter Odd Stabbetorps Floraatlas
Østfold pr. 12.11.2016.
Tegnforklaring til artskart:
Belegg
Før 1900

Observasjoner
Før 1900
-

Før 1950

Før 1950

Før 2000

Før 2000

Etter 2000

Etter 2000
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Kart 1. Pors (Myrica gale).

Kart 2. Smalsoldogg (Drosera anglica).

Kart 3. Dikesoldogg (Drosera intermedia).

Kart 4. Rundsoldogg (Drosera rotundifolia).

Kart 5. Molte (Rubus chamaemorus).

Kart 6. Hvitlyng (Andromeda polifolia).
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er ikke samlet fra Hvaler, men tre observasjoner
foreligger fra hhv. Akerøya, Sør-Lauer og
ulokalisert på Søndre Sandøy. Det kan vel hende
at noen av disse observasjonene er tvilsomme.
Arten har helt sikkert gått tilbake i tråd med
myrgrøftinga. I Ytre Østfold er arten funnet i 18
Atlasruter hvorav 11 etter år 2000. I Bohuslän
synes hvitlyng å være spredt til sjelden langs
kysten både i fortid og nåtid. Tilsynelatende har
den gått fram her, men det kan heller skyldes mer
omfattende undersøkelser i nyere tid enn Fries
(1971) sine eldre undersøkelser.

har kanskje ikke tidligere botanikere heller brydd
seg om å dokumentere den i Ytre Østfold. Den
er kjent fra to Atlasruter hvor den også er funnet
etter år 2000. Sivblom synes å mangle langs
Bohuslänskysten også på eldre kart, hvilket støtter
at arten alltid har vært sjelden i Ytre Østfold.
Rome Narthecium ossifragum er sjelden i Ytre
Østfold, men kan likevel ha hatt framgang på de
intakte myrene/myrrestene igjen det siste tiåret.
Rome var f.eks. ikke kjent fra Stordamsmyra,
Fredrikstad, tidligere (Geir Hardeng og Odd
Stabbetorp pers. medd.). På samme måte som
klokkelyng går det en ubredelsegrense for arten
gjennom fylket, og den mangler i NV-Østfold,
se kartfig. På funnsteder i Skjeberg, som fra
Rønneldskogen i 1906, har den med stor sikkert
gått ut da det ikke finnes myr i dette området i dag.
Den er kjent fra åtte Atlasruter, derav seks etter år
2000. Den er i tillegg angitt fra Kirkøy, Hvaler,
samlet i 1842, men lokaliteten dekker mer enn en
Atlasrute og er derfor ikke angitt på kartet. Langs
Bohuslänskysten ser rome ut til å være spredt til
vanlig uten tilsynelatende tilbakegang.

Klokkelyng Erica tetralix har en utbredelsesgrense gjennom NV Østfold og har aldri blitt
funnet i Rygge og Moss. Ser en bort fra Ytre
Hvaler er det ikke spesielt mange funn etter 2000.
Den er ikke gjenfunnet i 8 Atlasruter etter 2000. I
Bohuslän er den angitt som vanlig i kart i begge
aktuelle tidsepoker, men til forskjell fra Østfold
har ikke klokkelyng noen utbredelsesgrense. Arten
er kjent fra 20 Atlasruter, og den er funnet i 12 av
disse etter år 2000.
Stortranebær Oxycoccus palustris ser ut til å
klare seg ganske bra. Siden den også kan finnes
i en noe fuktig furuskog, har den klart å stå imot
myrreduksjonen bra enn så lenge. Likevel er den
aldri registrert/funnet i deler av Rygge og Onsøy.
Det kan skyldes helt andre forhold enn at den aldri
har blitt sett der. Den er kjent fra 30 Atlasruter, og
den er funnet i 23 av disse etter år 2000.

Grasmarihand Dactylorhiza incarnata ssp.
incarnata tilhører riksmyrsartene, men kan også
gå inn i rikere, beitede fuktenger og strandenger. I
Østfold har den sin hovedforekomst langs kysten
og er herfra kjent fra 10 Atlasruter. Etter år 2000
er den kun funnet i tre Atlasruter. I Bohuslän er
den sjelden og gått svakt tilbake. Pga. av tvetydig
navnebruk hos Artsdatabanken presenteres ikke
kart.

Sivblom Scheuchzeria palustris er meget
sjelden i Ytre Østfold. Etter Ernst Kringen har
vi sivblom etikettert med lokaliteten Bjørndalen
uten kommunenavn. Jeg tror dette var en myr
i Bjørndalen nord i Fredrikstad. Materialet er
ennå ikke dataregistrert ved Naturhistorisk
Museum, Oslo, og vises derfor ikke i tilhørende
kart. Denne myra er grøftet ut i følge flyfoto. Det
finnes en stor og rik forekomst på Jørstadmyra
naturreservat, Sarpsborg. Ellers finnes en liten
forekomst av sivblom på sørsiden av Mosetjern
på Åkerbergmosen. Arten finnes nå bare fra to
lokaliteter i Ytre Østfold. Det er mulig at arten
alltid har vært sjelden i Ytre Østfold, men siden
arten er svært vanlig mange steder innover i landet

Smalmarihand Dactylorhiza majalis ssp.
sphagnicola var med sikkerhet kjent fra tre
lokaliteter i Ytre Østfold. Fra Slevik, Fredrikstad,
ble den samlet i 1903 av Elling Ryan, men det
finnes ikke aktuelle myrer i området lenger. Den
var tidligere kjent fra Stordamsmyra, Fredrikstad
(angitt som Langemyr på etiketten), hvor den sist
med sikkerhet er samlet 1976 av Asbjørn Moen.
Forfatteren har besøkt myra ved to anledninger,
men har ikke klart å gjenfinne den. Den er også
funnet på Kirkøy i 1945 av Kristian Andreassen
uten nærmere angivelse og har derfor ikke
kommet med på utbredelseskartet, men det er
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Kart 7. Klokkelyng (Erica tetralix).

Kart 8. Stortranebær (Oxycoccus palustris).

Kart 9. Sivblom (Scheuchzeria palustris).

Kart 10. Rome (Narthecium ossifragum).

Kart 11. Smalmarihånd (Dactylorhiza majalis ssp.
sphagnicola).

Kart 12. Myrflangre (Epipactis palustris).
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gjerne finnes langs tjern som har myrkanter og
myrpreget kantvegetasjon. Den er sist sett på
Vesterøy, Hvaler i 1953, i følge en kryssliste av
Nils Hauge. Kanskje er lokaliteten med størst
sjanse for gjenfunn Botnertjernet i Rygge, hvor
den ble samlet 1931 av Ole Solberg. Ellers er det
nærmeste funn fra Svarttjern nordvest i Sarpsborg
kommune fra 2016. Som i Østfold har myggblom
gått tilbake i Bohuslän og finnes nå knapt langs
kysten.
Duskmyrull Eriophorum angustifolium synes
fortsatt å være vidt utbredt i Ytre Østfold. Den
synes å klare seg på små, fuktige lokaliteter helt ute
på kysten, også på mindre holmer. Den kan også
gå inn i ferskvannspåvirkede øvre havstrandenger.
Den er aldri registrert i N Rygge, SØ Råde og
NV Onsøy. Det kan kanskje skyldes at ikke noen
har tatt seg bryet med å notere og registrere den.
Den må ha gått tilbake i skogslandskapet med
dreneringen av myrer, og gått tilbake på en finere
skala enn 5x5 km. Arten er kjent fra 38 Atlasruter

nærliggende å tenke på Arekilen. Smalmarihand
kan være borte fra Ytre Østfold, men det er vel et
håp om at den fortsatt finnes på Stordamsmyra.
Myrflangre Epipactis palustris var opprinnelig
kjent fra to lokaliteter i én Atlasrute, hhv. Arekilen
og Gråtersand. Den eneste gjenværende av
disse er Gråtersand, som får spesialskjøtsel
av vernemyndighetene. Funnet fra Torsnes i
Fredrikstad, som er registrert på Artskart, er
utplantinger i kulturlandskapet til Svein Åstrøm,
jfr. fig. 15. I Bohuslän har myrflangre forsvunnet
fra nordre halvdel av länet.
Myggblom Hammarbya paludosa har
sannsynligvis forsvunnet fra Ytre Østfold. Den
var opprinnelig kjent fra ni lokaliteter i seks
Atlasruter, hhv. én fra Rygge, to fra Fredrikstad,
deriblant Dammyr i Onsøy som er helt ødelagt,
fem fra Hvaler og én fra Sarpsborg. Det er kanskje
dristig å si at arten har forsvunnet, og den trenger
ikke nødvendigvis store myrer. Den kan like

Fig. 4. Liten samling myggblom Hammarbya paludosa på hell fra Svarttjern v/ Trestikkberget i Øvre
Tune, Sarpsborg 3.9.2016. Foto Bjørn Petter Løfall.
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Kart 13. Myggblom (Hammarbya paludosa).

Kart 14. Duskmyrull (Eriophorum angustifolium).

Kart 15. Breimyrull (Eriophorum angustifolium).

Kart 16. Torvmyrull (Eriophorum vaginatum).

Kart 17. Sveltull (Trichophorum alpinum).

Kart 18. Småbjørneskjegg (Trichophorum
cespitosum ssp. cespitosum).
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eneste funn fra Hvaler, av Leif Ryvarden i 1966
og Finn Wischmann i 1983. Forfatteren mistenker
at dette kan være en overtolkning av krysslister,
og tror mer på storbjørneskjegg T. cespitosum ssp.
germanicum, som er samlet ved seks anledninger
på Hvaler i åtte Atlasruter hvorav tre etter år 2000.
Langs Bohuslänskysten finnes eldre, spredte funn,
bl.a. inkludert Koster. Den har også her gått tilbake
i ytre strøk og finnes knapt nok langs kysten i dag.
Småsivaks Eleocharis quinqueflora finnes
gjerne i rikmyr, fuktenger og beitepåvirkede
strandenger. I Østfold har den sin hovedforekomst
langs kysten. Her er den kjent fra 15 Atlasruter
hvorav 10 etter år 2000. I Bohuslän har den gått
kraftig tilbake, men tilbakegangen er minst i
kystlandskapet.
Hvitmyrak Rhynchospora alba er klart i
tilbakegang selv om dette er en fattigmyrsart.
Den er kjent fra 22 Atlasruter og 13 etter år 2000.
Den er ikke registrert i ytre deler av Onsøy og
ytre deler av Skjeberg- og Halden-delen av Ytre
Østfold etter 2000. Historisk er det flere funn av
hvitmyrak på Hvaler. Det var overraskende få
funn under florakartleggingen på Hvaler i 2009,
bare tre registreringer. Det er også bare eldre funn
fra ytre deler av Onsøy. Langs Bohuslänskysten
er den mindre vanlig, og det er intet som tyder på
tilbakegang.
Brunmyrak Rhynchospora fusca har en
begrenset utbredelse i Ytre Østfold. Totalt er den
kjent fra 10 Atlasruter på Hvaler og søndre del av
Fredrikstad og Skjeberg. Den er funnet/gjenfunnet
i to av Atlasrutene etter 2000 av totalt 10. Langs
Bohuslänskysten oppgis den som ganske sjelden,
men kartene fra de to ulike tidsepokene vitner ikke
om tilbakegang.
Klubbestarr Carex buxbaumii er en rikmyrsart
som i Ytre Østfold totalt er kjent fra kun tre
lokaliteter i tre Atlasruter, hvorav én etter 2000.
Lokalitetene er Flyndreholmen, Fredrikstad i
1882; Arekilen, Hvaler i 1932, og Håbu, Hvaler i
2008. Trolig har klubbestarr alltid vært sjelden i
Ytre Østfold. I Bohuslän er klubbestarr knapt nok
funnet i kystlandskapet.
Kjevlestarr Carex diandra er en rikmyrsart

hvorav 30 etter år 2000.
Breimyrull Eriophorum latifolium er i Ytre
Østfold bare kjent fra Hvaler og Eløya, Rygge.
På Hvaler er den kjent fra flere lokaliteter i nyere
tid. Arten kan finnes på ørsmå rikmyrflekker som
ikke er angitt på N5 eller N50. Den er bare funnet
i én av seks Atlasruter etter år 2000. Breimyrull er
en art som har gått betydelig tilbake i Bohuslän,
også langs kysten.
Torvmyrull Eriophorum vaginatum er nok
fortsatt relativt vanlig i Ytre Østfold. Arten kan
gå inn i fuktige søkk i f.eks. knausfuruskog,
røsslyngfuruskog, grøfter m.m. Dens vide økologi
gjør at den fortsatt er vidt utbredt i Ytre Østfold. Vi
bør kanskje forvente å finne den i de Atlasrutene
den ikke er funnet i i Ytre Østfold. Likevel må vi
også anta for torvmyrull at den har gått tilbake en
del på finere skala.
Sveltull Trichophorum alpinum er kun kjent
fra én lokalitet, østenden av Rygge flyplass i Råde
kommune. Trolig har arten alltid vært sjelden i
Ytre Østfold. Det er vel ikke usannsynlig at den
fantes i myrer som for lenge siden ble omgjort til
dyrket mark, men det var før man begynte å samle
og etikettere funn fra fylket. I Bohuslän synes
sveltull sjelden til alle tider, men har gått tilbake.
Opprinnelig fantes to lokaliteter på kysten i følge
Fries 1971, men den er blitt funnet på to lokaliteter
etter 1990 i følge Blomgren et al. (2011).
Småbjørneskjegg Trichophorum cespitostum
ssp. cespitosum er kanskje overraskende for flere
en sjelden art i Ytre Østfold. Arten er ikke kjent
fra Rygge. Det finnes bare to observasjoner fra
Hvaler; ingen belegg finnes. Fra Fredrikstad
finnes kun to eldre belegg fra Slevik og et fåtall
nye observasjoner fra Onsøy og Rolvsøy, hvorav
noen få er fra 2016. Faktisk finnes kun fire belegg
fra undersøkelsesområdet, fra Slevik 1883,
Tvetemyr, Fredrikstad, 1894, Langkasa i Berg,
Halden, 1954 og Åkebergmosen, Råde, 2015.
Observasjoner etter år 2000 er det også kun få
av og da fra hhv. Rostadmyra og Veummyra,
begge i Fredrikstad, og fra Venildsmyrene på
Stikkaåsen, Sarpsborg. Imidlertid er det merkelig
med to eldre observasjoner fra Akerøya, som
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Kart 19. Småsivaks (Eleocharis quinqueflora).

Kart 20. Hvitmyrak (Rhynchospora alba).

Kart 21. Brunmyrak (Rhynchospora fusca).

Kart 22. Klubbestarr (Carex buxbaumii).

Kart 23. Kjevlestarr (Carex diandra).

Kart 24. Særbustarr (Carex dioica).
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etter 2000 som gjelder følgende ekstra lokaliteter:
Stordamsmyra, Fredrikstad; Ilemyr, Hvaler;
Alholmen, Hvaler (kanskje tvilsom); Fjell, Rygge.
På Kirkøy, Hvaler, og ytre deler av Onsøy er det
kun eldre funn. Totalt er den kjent fra 10 Atlasruter
hvorav seks etter år 2000.

som på kysten kanskje også går inn i rike, gjerne
beita fuktenger. Arten er kjent fra to Atlasruter av
totalt seks etter år 2000. I Bohuslän har arten hatt
en betydelig tilbakegang, også langs kysten hvor
den er mest utbredt.
Særbustarr Carex dioica sin utbredelse i
Østfold er hovedsakelig nordøstlig og langs
kysten. Arten er en myrart NØ i fylket, mens
langs kysten kan den også gå inn på strandbeiter
og beitede fuktenger. I Ytre Østfold er særbustarr
totalt kjent fra totalt 18 Atlasruter, og den er funnet
i seks ruter etter år 2000. Særbustarr har gått
kraftig tilbake i Bohuslän, men tilbakegangen er
minst i kystlandskapet.
Gulstarr Carex flava har i Østfold sin
hovedutbredelse langs kysten og NØ i Østfold.
Ellers er det spredt mellom forekomstene. I Ytre
Østfold er den kjent fra 13 Atlasruter og funnet/
gjenfunnet i sju av disse etter år 2000. I Bohuslän
er gulstarr sjelden i kystlandskapet og har vært i
tilbakegang der.
Hartmansstarr Carex hartmanii finnes i Østfold
stort sett langs kysten. I Ytre Østold er arten
funnet i seks av totalt ni Atlasruter etter 2000. I
Bohuslän beskrives hartmansstarr som sjelden og
har der også en kystutbredelse, men med en svak
tilbakegang.
Trådstarr Carex lasiocarpa finnes gjerne på
våt fattigmyr og myrkanter langs tjern. Den synes
i dag å være sjelden i Ytre Østfold, og de fleste
innsamlinger og rapporteringer er fra kyststripa,
mens den mangler fra innlandsrutene. Trådstarr
er kjent fra 15 Atlasruter, hvorav 10 etter år
2000: Botnertjern i Rygge, Åkebergmosen i
Råde, Elingårdskogen og Brevik i Fredrikstad,
Stikkaåsen, Vestre Voll, ved Syverstadvann og
Kålvika-Øketangen i Sarpsborg. I Bohuslän finnes
den spredt i kystlandskapet og øker i frekvens
innover i landskapet. Her er det ingen påviselig
tilbakegang.
Dystarr Carex limosa er en sjelden art i
Ytre Østfold. Den er bare samlet tre ganger
etter 2000: Kjellerskogen v/Huggenes, Rygge;
Åkebergmosen, Råde; Langmyr (Jørstadmyra),
Sarpsborg. Ellers er det noen få observasjoner

Sveltstarr Carex pauciflora er en fattigmyrsart
som er meget sjelden i Ytre Østfold. Det kan
hende den alltid har vært sjelden, men det får
vi kanskje aldri vite siden nesten alle aktuelle
lokaliteter er utradert. Det foreligger tre belegg
fra undersøkelsesområdet, hhv. fra Onsøy, uten
nærmere angivelse, og derfor ikke angitt på kartet,
Vetaberget i Fredrikstad, 2016 og Åkebergmosen
i Råde, 2015. For øvrig finnes det, kanskje
tvilsomme, observasjonerer fra Sponvika og
Lindemørken i Halden. Funnet ved Vetaberget i
2016 er det ytterste funnet av svelstarr i nyere tid.
Tidligere var det flere myrer sør for Sprinkelet, og
det virker merkelig at den ikke skulle ha opptrådt
på de myrområdene som var større enn myra ved
Vetaberget. I Bohuslän har den alltid manglet i
kystlandskapet. Den finnes imidlertid kystnært
nord i landskapet. Det tyder vel på at sveltstarr
alltid har vært sjelden i Ytre Østfold. Den er kjent
fra 3 Atlasruter etter år 2000 av totalt fire ruter.
Frynsestarr Carex paupercula finnes gjerne
på fattigmyr og fattige sumpskoger. Arten er
funnet i 19 Atlasruter i Ytre Østfold, og den er
funnet/gjenfunnet i 10 etter år 2000. I Bohuslän
oppgis den å være ganske sjelden i kyst- og
fjordlandskapet, og kartene viser en tilbakegang
i kystlandskapet sør i Bohuslän.
Ingen igjen å miste – resten må vernes
Dersom forvaltningen skal ta bevaring av
naturmangfoldet på alvor, er det helt nødvendig
å verne samtlige av de resterende myrene i
Ytre Østfold – spesielt siden mer enn 95 % av
myrarealet trolig allerede har gått tapt.
Myrer leverer en rekke økosystemtjenester
som lett blir neglisjert. De er flomdempere, vann
i landskapet i tørkeperioder, vannrenseri, og i
klimaspørsmål har man innsett at myrer har store
karbonlagre som frigjøres ved grøfting av dem.
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Kart 25. Gulstarr (Carex flava).

Kart 26. Hartmannsstarr (Carex hartmanii).

Kart 27. Trådstarr (Carex lasiocarpa).

Kart 28. Dystarr (Carex limosa).

Kart 29. Sveltstarr (Carex pauciflora).

Kart 30. Frynsestarr (Carex paupercula).
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svært krevende. Derfor bør man kanskje først
gjøre det på gamle torvtektmyrer hvor mye av
restaureringspotensialet fortsatt er til stede. På de
gamle torvtektmyrene har trær begynt å få fotfeste
ved at de gror mellom «myrgropene» hvor det er
tatt ut torv. Trær bør hogges ned, evt. ringbarkes.
De kan evt. fylles i gamle torvgraver og grøfter.
En bør unngå store, kostbare prosjekter. Her må
en ta tiden til hjelp, og det har jo tidligere gått
århundrer for hver myr som er dannet.

Faktisk binder myr mer karbon enn skog. Grøftes
myra, slipper luft til, torva begynner å råtne og det
dannes store mengder karbondioksid og metan
som lekker ut til atmosfæren.
I mer enn 100 år er det drevet monokultivering
av landskapet. Skog skal produsere mer
volum trevirke, kulturlandskap skal produsere
større volum mat. Dette går på bekostning av
økosystemtjenester og fører samlet sett til stort
tap av biologisk mangfold på lokalt nivå. I
skoglandskapet i Ytre Østfold er myr i ferd med
å bli historie. Det betyr også en reduksjon av
mangfoldet av andre artsgrupper som ikke er nevnt
i artikkelen. Resten av myrene må gis vern, og her
bør det ikke være nødvendig at aktuelle myrer skal
ha såkalte rødlistede arter for å bli vernet.
I noen områder av landet, spesielt i lavlandet,
har myrer blitt så sterkt desimert at det i en god
del kommuner bør nedlegges forbud mot grøfting
av myr og skoggrøfting/grøfterensk i en sone på
100 meter rundt hver myr.
Ved naturtypekartlegging, med tilhørende
retningslinjer, får ikke myr høy verdi før myra
er 50 daa eller større. Det finnes kanskje ikke
en funksjon i verdsettingssystemet som fører
til at verdien av intakte naturtyper i et område
øker når tilsvarende naturtyper i naboområder
går tapt. Dette må man ved naturtypekartlegging
eller tolking av slike data ta hensyn til når ulike
naturtyper verdsettes.
Jeg er derfor enig i verdsettingen av
Åkebergmosen gjort av Wergeland Krog (2012)
som har gitt den intakte delen verdien svært viktig,
mens en restaurerbar del har fått verdien lokalt
viktig. Når det gjelder den restaurerbare delen
burde man kanskje ha strukket verdisettingen til
viktig. Alle gjenværende myrer i Ytre Østfold bør
få verdien viktig eller høyere selv om arealet er
mindre enn 50 daa. Jeg ser dette også for myrer
som har lite areal, som Kvernhusmyra og ved
Thorbjørnrød i Fredrikstad.

Noen forslag til myrer som bør vurderes om de
egner seg til restaurering:
Stormyra, Rygge. Myra var opprinnelig på 120
daa i 1963.
Åkebergmosens østlige del, Råde. Siste rest av
Ytre Østfolds en gang største myr.
Rostadmyra i Fredrikstad. Opprinnelig et areal
på ca. 60 daa, dens beliggenhet i terrenget gjør den
trolig gunstig for restaurering.
Veummyra, Fredrikstad. En gang Fredrikstad
kommunes største myr.
Det er mulig at ødeleggelsen av noen av dem
har kommet så langt at det er for krevende å
restaurere dem, men til syvende og sist er det
viljen det står på, og man må akseptere at det vil
ta lang tid før det kan bli myr igjen.
Vi bør kartlegge alle myrarter i Ytre Østfold
Det vil være svært nyttig å få kartlagt floraen på
myr i Ytre Østfold, inkludert de som er i ferd med
å gro igjen. Det er ikke umulig å finne noen av de
artene som er nevnt her i artikkelen. Selv om det
kan være trist å gå på ødelagte myrer vil det være
verdifullt for framtida å få registrert det som finnes
der i dag før plantene forsvinner helt.
I Ytre Østfold er det like viktig å dokumentere
funn av alle myrarter, ikke bare de såkalte
rødlistede artene og rikmyrsarter. Hvitlyng, molte,
dystarr og småbjørneskjegg er såkalte vanlige og
dysses ned som trivielle arter som nå flere steder
kan være vanskelig å finne i Ytre Østfold. Denne
nedsnakkingen, også fra botanisk hold, er også
med på å ignorere og skjule tilbakegang av det
vi oppfatter som vanlige arter. Alt for lenge har

Restaurering av myrer
Situasjonen er så ille at myrer bør forsøkes
restaureres enkelte steder. I følge Sabima er det
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Tabell 2. Åpen myr i Østfold fra ulike kartlag og kilder fra Statens Kartverk og fra NIBIOs
Arealressurskart (AR) i prosenter og i areal i dekar, hvor AR5 er kartlag i målestokk 1:5.000 og AR50
er kartlag i målestokk 1:50.000.
Kommune
Østfold
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Daa etter St.
% etter AR5
Daa etter AR5 % etter AR50 Daa etter
kartverk
AR50
93 010
2,1
82 844
2,0
82 883
8 720
4,0
11 220
3,5
11 222
230
0,0
4
0,0
4
3 870
1,8
4 116
1,8
4 167
1 640
0,1
369
0,1
352
26 860
3,6
21 271
3,3
21 277
1 260
1,0
1 409
1,0
1 409
370
0,2
178
0,2
178
13 310
3,9
14 355
3,5
14 361
1 150
0,4
237
0,4
250
11 660
2,6
10 896
2,5
11 025
150
0,0
24
0,0
24
7 730
5,6
8 902
4,9
8 904
1 310
0,5
525
0,4
526
4 600
0,7
2 531
0,6
2 532
960
0,3
307
0,3
308
2 690
1,8
2 414
1,7
2 415
2 490
0,9
1 762
0,8
1 656
4 010
1,0
2 274
0,9
2 273

vi hørt uttrykkene «altfor vanlig», «kjedelig»,
«triviell», «det var bare en fattigmyr». Fortsetter
man de siste tiårs landskapsforvaltning, kan vi
slippe å si slikt for deler av fylket, fordi vi rett
og slett ikke vil finne dem igjen, bortsett fra i
reservatene. Vi har snakket ned de såkalt vanlige
artene for lenge, og slik språkbruk legitimerer
dessuten «grøft ut resten». Jeg hører det er noen
som strør om seg med begrepet «triviell» art,
både muntlig og i rapporter, uten at de selv har
definert hvilke det er. Jeg har til gode å se liste
over «trivielle» Østfold-arter.

Østfoldkommunene pr. 2015. Vi ser her tallenes
tale. Den kan være verdt å ta fram om noen år
igjen, og se hvordan myrene i Østfold forvaltes
de kommende år.

Sluttord
I tabell 2 ser vi status over myrareal i

Litteratur
Bjørndal, I. & Bjørkelo, K. 2006. Klassifikasjon av

Takk
Ola Wergeland Krog og Geir Hardeng har
kommentert manus. Førstnevnte har bidratt med et
foto av Åkebergmosen. Odd Stabbetorp takkes for
utbredelseskart som jeg har kalt Floraatlas Østfold
her. Henrik A. Torp har kommet med innspill og
lest korrektur.
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God forvaltning av IBAene våre – en prioritert oppgave
for NOF
Martin eggen & oddvar heggøy

NOF har en overordnet visjon om livskraftige
bestander av alle fuglearter i en sunn natur.
At ivaretagelse av norske Important Bird
and Biodiverity Areas (IBA) skal prioriteres
i arbeidet, er nedfelt i NOFs strategiske
plan 2014–2019. Her heter det at «NOF skal
arbeide for at norske IBA-områder (viktige
fugleområder) og naturvernområder skal
bevares og forvaltes på en bærekraftig måte».

Status for norske IBAer
NOF ga ut en rapport om norske IBAer i 2015, og
gjennomgangen her viser at vi har 76 IBAer på
fastlands-Norge og 17 på Svalbard og Jan Mayen,
altså totalt 93 stykker. Finnmark er fylket med flest
IBAer, etterfulgt av Nordland. I tråd med NOFs
strategiske plan har sekretariatet det siste året gjort
en hel del fremstøt for å gjøre konseptet kjent og
sikre ivaretakelse av IBAene:
• Våren 2016 fikk vi politisk gjennomslag for
bedre ivaretagelse av IBAer i Norge. Stortinget
vedtok at IBAer skal prioriteres i videre
vernearbeid for å sikre viktige hekke-, raste- og
overvintringsområder for fugler.

IBA-konseptet til Birdlife International
kom i gang i 1981. Det er identifisert over 10
000 slike områder over nesten hele verden. Til
sammen utgjør de et nettverk som regnes som
et absolutt minimum for å sikre den langsiktige
overlevelsen til ulike fuglepopulasjoner. Både
hekkeplasser, rastelokaliteter under trekket
og overvintringsområder er med. NOF er en
del av BirdLife International, og det er vi som
har ansvaret for opprettelsen og ivaretakelsen
av IBAer i Norge. Nylig har NOF gjort en
betydelig jobb med å stedfeste Norges viktigste
områder for naturmangfold med utgangspunkt
i fuglelivet. Ser man på oversikten over norske
IBAer, vil man raskt avdekke mange viktige
hekkelokaliteter for sjøfugl, som lunde og
storskarv, rasteplasser for kortnebbgås og
sangsvane, og overvintringsområder for havelle
og sjøorre. Vi kaller artene som medfører IBAstatus for et område for «triggerarter». IBAene er opprettet for dem. Her til lands er 38 %
av IBAene tilstrekkelig vernet. Vi opplever at
også vernede områder har forvaltningsmessige
problemstillinger knyttet til seg, mest i forbindelse
med ferdsel og forstyrrelse, men også arealinngrep
og arealforandringer.

• Vi har sendt brev til mange norske kommuner
om IBA-konseptet, med informasjon om at de
har slike områder i kommunen. Områder uten
tilstrekkelig vern er prioritert, og der vi har IBAvoktere er brevene sendt ut i samarbeid med disse.
• Vi har laget en rekke nettsaker om IBAer og
ulike utfordringer de står ovenfor.
• Vi har tatt kontakt med mange personer som
vi anser som egnede IBA-voktere. Nå har cirka
30 IBAer en IBA-vokter.
• Vi har laget en manual og annet skriftlig
materiale for IBA-vokterne våre.
• Vi har opprettet en Facebook-gruppe som
letter informasjonsarbeidet mellom IBA-voktere
og mellom sekretariatet og IBA-vokterne.
• Vi planlegger ytterligere offentlig infoarbeid,
blant annet publikumsvennlige skilt ved IBAene
med informasjon om områdenes betydning og om
IBA-konseptet.
• Det jobbes med å skaffe til veie midler som
kan bedre informasjonsmateriell og dekning av
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utgifter til IBA-vokterne.

Aktivitetene du velger å delta i som IBA-vokter
baseres på IBAet og egne interesser og ferdigheter.
I enkelte tilfeller vil enkeltpersoner eller lokallag
ha kapasitet, interesse og evne til å gjennomføre
mange ulike aktiviteter, men dette er naturligvis
lettere om et antall personer med forskjellige evner
og interesser sammen utgjør en gruppe av voktere.
Uansett hvilken innsats man velger å legge ned,
vil arbeidet og informasjonen som samles inn
være verdifull. Et minimum er likevel at området
besøkes én gang i året eller hyppigere, og at
trigger-artene overvåkes spesielt. IBA-voktere
forventes å rapportere resultater fra overvåkingen
til NOF minst én gang i året, og hvert år innen
årets utgang (31. desember).

Bli en vokter du også!
Rask hoderegning, med bakgrunn i tallene over,
tilsier at vi fortsatt mangler IBA-voktere for
mange områder. Noen IBAer ligger langt til
havs, eller er nokså utilgjengelig på andre måter.
Det betyr ikke at de ikke er viktig å overvåke,
men heller at det finnes utfordringer knyttet til
det. Det mangler imidlertid også IBA-voktere i
områder der det finnes mange aktive ornitologer,
etablerte lokallag og fylkesavdelinger. Det er
ikke slik at det bare skal være én vokter for hvert
IBA. NOFs sekretariat bør ha en kontaktperson
å kunne forholde seg til, men jo flere personer
som samler informasjon, følger med og snakker
om IBA, desto bedre. Har du, eller ditt lokallag,
et IBA i nærområdet, oppfordres du/dere til å
bli IBA-voktere for området. Knapt noe er mer
meningsfullt enn å være vokter for et globalt viktig
naturområde!

Et sentralt poeng her er spekteret i aktiviteter
man kan gjøre som IBA-vokter, og hvor viktig dette
er. Som utgangspunkt for turer, sosiale aktiviteter,
læring, for positivt informasjonsarbeid, for
fuglevernarbeid og samarbeid med sekretariatet er

Horndykker Podiceps auritus. Foto: Håvard Eggen.
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konseptet unikt, og passer godt for lokallagsarbeid.
Vi håper alle lokallag ønsker å være med der det
finnes IBAer i områder de dekker, og at mange
medlemmer melder sin interesse direkte på IBA@
birdlife.no

Det betyr at hver og en av oss har verdifulle
områder der vi bor. Oppfordringen om å være
voktere for dine områder, også der det ikke
finnes IBAer gjentas derfor her. Tips ditt lokallag
eller din fylkesavdeling dersom du mener
naturkvalitetene i dine områder er truet. NOF har
mange dyktige folk i sin portefølje, og det gjøres
mye godt fuglevern over hele landet. Imidlertid
er det et problem å få oversikt over alle store og
små inngrep som planlegges og utføres. Altfor
ofte kommer man for sent på banen. I noen saker
kunne mye skade ha vært begrenset med tilførsel
av riktig kunnskap tidlig i prosessene. Her har alle
medlemmer i NOF en kjempeoppgave med å være
varslere, og bidra med lokal kompetanse. Ta i bruk
NOFs unike nettverk. NOFs natuvernrådgiver
sentralt, Martin Eggen, kan kontaktes på martin@
birdlife.no, eller på telefon 905 65 108.

Det meste her i livet er ikke IBAer
IBAene våre omtales gjerne som globalt
viktige områder. Så lever du kanskje med den
realitetsoppfatningen at det finnes uhorvelig viktig
natur også utenfor de 93 norske IBA-områdene.
Det har du selvsagt helt rett i. Bortfall av fuglers
leveområder eller negative påvirkningsfaktorer
i form av bl.a. forstyrrelser og forurensning,
er ensbetydende med lavere fuglebestander.
Når fuglenes hekkeplasser forsvinner ettersom
arealene de benyttet forandres, vil det i de fleste
tilfeller bety et redusert antall fugler. Sjelden
står det ledige, gunstige områder og venter på
dem et annet sted. Lavere hekkesuksess, lavere
kroppskondisjon og høyere voksendødelighet
følger av stadige forstyrrelser, lavere kvalitet på
leveområdene og forurensning.

Jaktfalk Falco rusticolus. Foto: Håvard Eggen.
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International Bird and Biodiversity Areas (IBAer) i Norge.
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Olav Skulberg - vann, mangfold og naturvern
Geir hardeng & Atle haga

Ved Solbergfoss i Spydeberg/Askim, den
øverste av kraftstasjonene i Glomma nedstrøms
Øyeren, påviste Olav i 1970 nærmere 60 arter
kiselalger. De lever fritt i Glommas vannmasser.
Dypt nede i kraftstasjonsbygget her har Olav sitt
tredje “skjulested”, et romslig “krypt-kontor”
uten vinduer, bestående av en skrivestue og
et akvatorium. Alger, krepsdyr, snegler, litt
elvemose, en bjønnskjeggtue og noen tuer med
myrplanten rome, som også er vanlig på mange
Østfoldmyrer, trives i forsøksrennene med
strømmende, friskt vann fra Glomma.
I senere år har Olav og Randi bidratt i forskning
ved Universitetet i Oslo på en farlig sauesykdom,
alveld. Den er særlig utbredt på Vestlandet.
Sykdommen er knyttet til romelokaliteter.
Myrmark med slik vegetasjon huser ofte et mer
eller mindre slimdannende algesamfunn, betegnet
glye, oppkalt etter blågrønnalgen Nostoc. Rome
beites av sau, og planten er i seg selv ikke direkte
giftig. Men blant mikroalgene i glya vokser arter
med giftproduserende blågrønnalger som kan
gi leverskader og fototoksisitet med dødelige
følger. Det er trolig disse stoffene som forårsaker
sykdommen alveld, noe som særlig rammer lam.

Skal du raskt få tak i Olav Skulberg, er ikke mail
eller mobil tingen. Men på hustelefonen avtalte
vi et møte hjemme i Lyserenveien, like nord for
togets stoppested i Spydeberg, en novemberdag i
2016. Her så Olav verdens lys i 1930, og han er
bosatt i nabohuset til sitt fødested, sammen med
sin kone Randi.
Randi og Olav Skulberg
Randi og Olav Skulberg forsker i vannets
mikrokosmos, med et utall av organismer, særlig
planktonalger og ikke minst blågrønnalger, eller
mer presis kalt cyanobakterier. I 2008 beskrev
Olav også en ny blågrønnalge for vitenskapen,
Prochlorothrix scandia. Randi og Olav har
hjemmekontor i boligen: Randi med dataskjerm;
på Olavs rom lå et halvferdig, sirlig ført blyantmanus om sibirlerk i Norge den dagen vi var der.
Olav er “rent analog” og savner ikke TV. Han lar
seg heller ikke drive med av tidens jag og mas.
Tiden er der bestandig, er et av hans visdomsord.
Olavs første assistent på NIVA (Norsk institutt
for vannforskning), var Randi Asbjørnesen, også
hun fra Østfold. Hun ble Olavs uunnværlige
kollega, medhjelper og senere ektefelle. Fremdeles
reiser de noen dager i uka med tog og T-bane til
NIVA i Oslo, der de også har en arbeidsplass.
Da vi dro fra Spydeberg til Kanalmuseet på Ørje
sammen med Olav møtedagen, støtte vi på Randi
fra Oslo-toget, på vei hjem fra NIVA.

Vannforskeren
Etter en trygg barndom med oppdagerferder i
Spydebergnaturen, gikk Olav ut fra Askim gymnas
i 1949. Han studerte realfag/naturvitenskap ved
Universitetet i Oslo, med kjemi, geologi, zoologi
og botanikk. Her hadde han kjente professorer som
bl.a. Olaf Holtedahl (geologi), Rolf Nordhagen
(botanikk) og Trygve Braarud i hydrobiologi
(vannbiologi). Alger ble Olavs spesialområde.
Olav avtjente 18 måneders verneplikt ved

Isolering og rendyrking av mikroalger for å kunne studere og forske på dem - er et
fagfelt Randi og Olav har utøvet. En nasjonal
algekultursamling på NIVA, der rene stammer av
mange arter holdes i kultur, ble grunnlagt.
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Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), der han
arbeidet i en forskergruppe med nervegasser.

Vansjø eller til innsjøene i Haldenvassdraget.
Det eneste Østfold-vassdraget som han ikke har
jobbet med, omfatter Boksjøene-KornsjøeneEnningsdalselva, helt sør i fylket.

Etter universitetsstudiet besøkte han
flere vannforskningssentra i Europa. Under
ett års studieopphold ved EAWAG i Zürich
eksperimenterte han med modell-elver for
undersøkelse av miljøfaktorer og økologiske
virkninger. I følge instituttsjef Kjell Baalsrud på
NIVA, gjorde dette han velkvalifisert til å ansettes
ved instituttet. NIVA har hele livet vært Olavs
arbeidsplass som forsker og seniorforsker. Han
hadde ansvaret for hovedområdet biologi under
oppbyggingen av NIVA i pionertiden etter 1958.

Forskning på giftproduserende blågrønnalger
har vært vesentlig i Olavs faglige virksomhet.
Eksempler på oppgaver er husdyrdød på Jæren
(Frøylandsvannet) forårsaket av Microcystis,
årsaker til dårlig drikkevannskvalitet (lukt/smak
av geosmin) og eutrofiering (næringsrike sjøer).
Hans første publikasjon i 1956 i Fauna het da
også Vannblomst av blågrønnalger som årsak til
forgiftning av dyr og mennesker.

Tiårene etter krigen med gjenreisning av Norge
og tiltagende miljøbevissthet utover på 1960- og
70-tallet, førte til mange forskningsprosjekter
på NIVA, hvor Olav var sentral eller deltok.
Eksempler på oppgaver er forurensning og
prosesser i renseanlegg, vannkvalitet i Indre
Oslofjord, næringsstoffer til Mjøsa/Glomma,

Foruten tallrike NIVA-rapporter har han publisert
ca. 250 avhandlinger i norske og internasjonale
fagtidsskrifter, bøker og konferanserapporter.
Lister over hans publikasjoner gjennom 60 år,
1956 - 2015 (29 s.), og en oversikt over hans
NIVA-rapporter, foreligger per 2016.

Olav Skulberg på kontoret i Solbergfoss kraftstasjon i Glomma 2016. Foto: A. Haga.
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Naturvern og geologi
Fire år før Miljøverndepartementet ble etablert,
utarbeidet Skulberg sammen med Bjørn Rørslett
i 1968 NIVA-rapporten Vern av naturlige
næringsrike innsjøer i Norge, med 5 Østfoldobjekter, bl.a. Arekilen (Hvaler), Gjølsjøen
(Marker) og Skinnerflo (Råde/Sarpsborg/
Fredrikstad), som senere ble naturreservater.
På 1970-tallet var Skulberg en av ildsjelene
mot planer om regulering av Femunden, der vann
skulle overføres til Glåma i Østerdalen. Olav og
Randi har hytte i Fuggdalen på kjølen nord for
elva Mistra. De ønsket et stort skogområde på
egen grunn reservatfredet her tidlig på 1980-tallet.
Langt senere ble det en realitet.
I naturvernsammenheng har Olav i mange
år vært en ankerperson i Naturvernforbundet i
Nordre Østfold. Noen saker han kjempet mot, var
lokaliseringen av en mulig storflyplass i Hobøl
på 1980-tallet, som endte med utbyggingen på
Gardermoen, og landskapsvern, særlig Hylliåsen.
For tiden arbeider han for å unngå et massedeponi
og en utvidelse av et steinbrudd i ravinedalsystemet
ved Skjærsaker-Heli-Giltvedt i Spydeberg. Olav
regner dette som et natur- og kulturhistorisk
område med nasjonal samfunnsverdi.
Ikke i noen annen bygdebok i Østfold enn i
bøkene om Spydeberg er landhevningen med
strandflyttingen etter istiden, med fordums marine
snegler og muslinger, så godt beskrevet, takket
være Olav Skulberg. Olav arbeider for tiden også
med fenomenet stromatolitt, som verken er en
bergart eller et mineral, dannet trolig hvor aktivitet
av blågrønnalger inngår.
Sogneprest i Spydeberg og senere i Eidsberg,
Jacob Nikolai Wilse (1735-1801) regnes som
Østfolds første store kulturforsker. Han drev
også undersøkelser innen naturfag, meteorologi,
medisin og agronomi. Wilse utarbeidet bl.a.
Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over
Spydeberg (1779). Olav Skulberg har fremmet
kunnskap om Wilse, og var aktivt med da Stiftelsen
Spydeberg prestegård kjøpte prestegården i 2007
med betydelig offentlig støtte. Olav har særlig
engasjert seg i å sette i stand hageanlegget og

dammene slik de var på Wilses tid. Han betegner
prestegården som en stor kulturskatt.
Til tross for høy alder er Olav imponerende
sprek. Mens forfatterne stønnet noe for å få på
seg skobeskyttere ved besøket i Solbergfosslaboratoriet, gikk Olav ubesværet hjelpende
ned på huk. Engasjementet og hukommelsen
er som i unge år. Olav har da vært usedvanlig
heldig og privilegert, som han sier det selv. Jeg
bor på mitt fødested i Spydeberg, og to av tre
barn med familie bor på samme tomt. Jeg har
en enestående kone som passer på meg og som
har vært helt avgjørende for alt jeg har arbeidet
med og publisert. - Så er da også Olav selv en
usedvanlig omgjengelig og inkluderende person.
Kanskje er det noe i ordtaket om at snille gutter
får som fortjent?

Olav Skulberg på feltarbeid i 1970.
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Olav Skulberg ved Glommas bredd i Spydeberg. Foto: Vidar Skulberg.

Veslemosen, Spydeberg. Prøvetaking av
bunnsedimenter for fossilundersøkelser.
Foto: Vidar M. Skulberg.

Levende laboratorium med Glommavann i
Solbergfoss kraftstasjon. Foto: A. Haga.
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Spennende fisker i våre farvann 4, breiflabb Lophius piscatorius
L. 1758.
Jan Ingar I. Båtvik

Båtvik, J.I.I. 2016. Spennende fisker i våre farvann 4, breiflabb Lophius piscatorius L. 1758.
Natur i Østfold 35(1-2): 46-52.
Breiflabb oppleves som en grov rovfisk. Mange tilpasninger gjør dens spesielle utseende svært
funksjonelt. Mange myter og fordommer mot å anvende denne fisken til noe som helst finnes i
historien, men i dag regnes den som en delikatesse og omsettes for høye priser. I Østfold synes
det ikke som det fanges så store mengder av denne fisken, men sikre tall mangler. Utenfor
våre kyster ble det imidlertid fanget et eksemplar i 2014 som er en av landets største, verdt å
omtale. Fisken var 152 cm lang og veide 76,5 kg. Fiskens hode ble dessverre ikke ivaretatt
selv om lovnader og avtale om tid for henting ble inngått.
Jan Ingar I.Båtvik, Høyskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

og mere velsmagende end pighajens [pigghå].
Ved Agger har man dog nu overvundet afskyen
og begyndt at spise den» (Krøyer 1838-40:14).
Krøyer (1838-40:448) forteller videre om breiflabb
at «Den har altid vakt opsikt og forbavselse med sit
hæslige og besynderlige udseende … Det uhyre,
med frygtelige tænder væbnede gab, de mange
hudlapper eller frynser på hoved og krop, pandens
lange føletråde, bugfinnernes beskaffenhed o.s.v.
tjener til at fuldstændiggøre det eventyrlige
og skrækindjagende i dens ytre.» Andre steder
henviser Brøndegaard (1985:295) til litteratur som
omtaler breiflabb i samme retning som: «Anvendes
aldeles ikke, fiskerne frygter dens gab», « ..hos oss
finner den ingen anvendelse», « .. denne fisk er i
sit udseende en af de ejendommeligste og tillige
hæsligste i den danske fauna», «.. et grimmigt
asen, denne skidentbrune bundfisk, strittende med
piggede rygfinner». Verdt å merke seg, i kontrast
til dagens syn på breiflabb og dens anvendelse, er
opplysningen fra Danmark hos Spärck (1928:82)
som hevder at «i Sydeuropa spises den, hos os er
den uden økonomisk Værdi».’
Fra mer hjemlige forhold finner vi mye av
det samme synet og holdningene til denne

Som mange dyr og planter i havet, er breiflabben
en av de mer underlige. Pen kan vi vel ikke si den
er, men fascinerende er den så absolutt. Studeres
dens liv og oppførsel nærmere, forstår vi at den
er spesielt tilpasset lurejakt og med en kamuflasje
som gjør den omtrent usynlig der den kan ligge
urørlig i flere døgn.
Skremmende utseende
Våre forfedre hadde god kjennskap til denne
underlige fisken da den finnes omtalt i alle fall
tilbake til 1700-tallet, trolig tidligere. Den ble
også gitt ulike navn slik oppsiktsvekkende arter
gjerne får. Brøndegaard (1985:295) forteller
om navn som havtaske (1700), bredflab (1763),
havtorsk (1787), sødjævel (1802), havskrue
(1838) og marulk. Sjekker vi Artsdatabanken
(ADB 1) for norske navn på denne fisken, finner
vi: Havtaske, marulk, sjødævel, storkjeftkonge,
ulke og breikjeft, hvor flere av navnene kjennes
igjen fra vårt naboland Danmark.
Fiskens utseende forårsaket historisk at man
intuitivt ikke ville benytte denne til mat. Fra
Danmark fortelles at «Havtasken vrages som
regel, endog af fiskere, skjønt kødet er hvidt
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Breiflabb Lophius piscatorius er en underlig fisk med et utseende som hos mange vekker frykt. Dens
mange særtrekk gjør den svært godt tilpasset og høyt spesialisert et liv i havet hvor den kan oppnå
høy alder og vekt. Bemerk den forreste strålefinnen på hodet som fungerer som fiskestang. Tegning:
B.O.Nyström i Pethon 2005:249.

fisken. Moen & Svendsen (1999:452) skriver at
«Breiflabb betød ulykke. På grunn av sitt rufsete
utseende ble breiflabb lenge regnet som ufisk. Det
fortelles at fiskere i det forrige århundre fryktet
denne fisken så mye at de aldri tok den ombord i
båten. Fisken var synonym med ulykke, og mang
en fisker skyndte seg på land etter å ha stiftet
bekjentskap med vederstyggeligheten».

et bytte å komme ut igjen om det skulle havne i
kjeften på en breiflabb. I tillegg lurer den til seg
nysgjerrige fisker ved at den forreste strålen på
ryggfinnen er flyttet ganske langt fram på hodet.
Denne stangen er bevegelig og med en skinnfille
i enden, som en fiskestang med agn. Kommer et
egnet bytte for nær, kanskje for å studere denne
underlige konstruksjonen, kan breiflabben bykse
fram og svelge den nysgjerrige før den får reagert
på noe som helst. Temmelig effektivt, før den igjen
faller til ro, delvis nedgravd i mudder og sand,
i vente på neste mulighet. Dersom byttet er lite
nok, trengs heller intet byks framover. Det er nok
med å plutselig åpne gapet som da vil suge til seg
byttet uten at dette rekker å reagere før alt brått blir
mørkt. Breiflabben kan faktisk ligge slik i ro i flere
døgn om foregående bytte var av en viss størrelse.
Fordøyelsen tar sin tid, og det er lite som haster
i breiflabbens tilsynelatende bedagelige hverdag
med lite behov for mye næring. Den trenger bare
foredle og spisse kompetansen på å bykse fram
eller finslipe ferdigheten med å brååpne gapet hver
gang de nysgjerrige i havet kommer tilstrekkelig
nær denne breikjeftete skapningen.
I mer nøkterne ordelag har breiflabben en

Om breiflabben har skapt mange fordommer,
er den i dag en høyt oppskattet matfisk som
betales med høy kilopris. Fortsatt er det slik at
hodet sjelden følger med i fiskebutikken, trolig
for å skåne sarte sjeler. Mange kan ha en bit fram
til en realitetsorientering om at dens utseende
faktisk er høyst spesialisert, spennende og
temmelig fantastisk i sin funksjon på havbunnen
og selvfølgelig helt frikoblet fra hvorvidt kjøttet
kan spises eller ei.
Det er riktig at halve fisken består av hodet. Her
fins mange tenner, både gripetenner i kjeven og
andre tenner lenger inne. Disse er hengslet og kan
vendes innover, slik som gane- og tungetennene
i kjeften på ei gjedde Esox lucius. Da tennene
butter imot andre veien, er det svært vanskelig for
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På innsiden av gjellelokket hos breiflabb Lophius piscatorius kan det ofte sitte små ektoparasitter som
suger slim og overflateceller fra verten. Disse smådyrene er sterkt omdannete krepsdyr som ofte har
lange eggsekker i tynne bånd, slik som denne som trolig er Caligus curtus, en hoppekreps (copepode)
som blant andre går på breiflabb. Foto: Båtvika, Frøya 22.2.2008, Jan Ingar I.Båtvik.
og ble gjenfanget ved Island, så trolig er dens
bevegelsesevne undervurdert. Breiflabben finnes
fra Island og Finnmark til Middelhavet. Det finnes
seks arter i samme slekt på vår klode, fem ved
Atlanterhavets kyster, utenfor Afrika og Amerikas
østkyst, og èn i Stillehavet. Breiflabbfamilien
(Lophiidae) inneholder fire slekter med til sammen
25 arter (Pethon 2005, Kullander m.fl. 2012, SNL
2012).

smal kropp, blir ca. 1 m lang, men kan bli inntil 2
meter. Bukfinnene er fortykkete og ligner poter, og
brystfinnene har armlignende skaft. De tre forreste
strålene av første ryggfinne sitter langt fremme, er
bøyelige og bevegelige, og den forreste har en lys
hudflik som fungerer som lokkemat. Maten fanges
eksplosjonsaktig når noe kommer tilstrekkelig
nær. Breiflabben spiser naturlig nok mest fisk, men
tar også blekksprut, krepsdyr, hvor også relativt
store hummer inngår, og i tillegg sjøfugler om
den får muligheter (Kullander m.fl. 2012:248).
Det finnes bilder av breiflabb som forsøkte å ta
en stokkand, men som mislyktes i dette da fisken,
ifølge avisoppslaget, ikke var stor nok (Enerstvedt
2009). Fisken selv er godt kamuflert da fargen
er mørk, marmorert i brunt, og langs munn og
sider henger det frynsete hudfliker. Under er den
melkehvit.
Breiflabben er ingen god svømmer, den mangler
svømmeblære og beveger seg sakte og sjelden
over lengre strekninger. Likevel er det kjent at
en merket breiflabb svømte fra Shetlandsøyene

Gyter på store dyp
Breiflabben er en bunnfisk som finnes fra fjæra
og ned til mer enn 2000 m dyp. Fisken oppsøker
dyp på mer enn 1000 meter i gytetiden. Hannene
blir kjønnsmodne i 6-årsalderen, ved en lengde
på omkring en halv meter, mens hunnene ikke
blir kjønnsmodne før ved 14 års alder og med en
lengde på omkring 90 cm.
Under gytingen, som foregår på dypt vann
fra februar til juli, klebes eggene sammen i et
60–90 cm rødfiolett, bredt bånd som kan bli 10
m langt, og som man kan finne drivende i sjøens
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overflate. Slike band kan inneholde mer enn en
million egg. Slike bånd ser vi svært sjelden langs
våre kyster, da breiflabben for det meste gyter
vest for de britiske øyer og ute i norskerenna
hvor det er tilstrekkelig dypt. Larvene klekkes
etter ca.120 dager. Da er de ca. 4,5 mm lange. De
lever pelagisk (lever i de frie vannmasser) til de
er omkring 60-80 mm lange, før de søker bunnen
for å forbli en fryktet bunnfisk (Pethon 2005:250,
Kullander m.fl. 2012:249).
Et annet interessant fenomen ved breiflabben,
er at det var fra denne fiskens bukspyttkjertel at
den senere nobelpristager Alexander Fleming
i 1920-årene klarte å isolere insulin, som et
nødvendig hjelpemiddel i behandlingen av
diabetes (Humbel 1963, Pethon 2005:250).

hele livet, og store fisker må derfor være svært
gamle, kanskje over 60-70 år. Moen & Svendsen
(1999) antyder store fisker på 60 kilo, men skriver
at de kan bli større enn dette. Leter man i noe
som kalles International Fishbase, og som virker
å tendere i retning av noe seriøst, finner man
offisiell rekord for breiflabb på 57,7 kg (Caruso
1986, link 2).
Videre finnes det en hovedoppgave fra
Universitetet i Bergen som kan fortelle at “Den
største hunnfisken i materialet var på 134 cm, men
den lengste hunnfisken Havforskningsinstituttet
har registrert var på 180 cm, og den tyngste var
på 79 kg. Det finnes altså individ som er større
enn det som det har blitt tatt prøver av på Møre
og på forskningstoktene i Nordsjøen” (Dyb 2003,
fra Link 3).
Avisene vet å fortelle om store, gjerne underlige
fisker i ny og ne, kanskje særlig i ferietider hvor
det kan være lite annet å skrive om enn såkalte
agurknyheter. Om store breiflabber finnes enkelte
oppslag, flere med angivelig nøyaktig vekt, mens
for andre kjempefisker er vekten bare anslått
og dermed lett å dra i tvil. Generelt er avisene
lite flinke til å anbefale folk å veie fiskene sine
nøyaktig eller også at mange av slike rekordfisker
har interesse for forskning og til museale,
naturhistoriske samlinger. Derfor er bare slike
kjemper unntaksvis ivaretatt.
Verdens største breiflabb ble veid til 99,4 kg,
ifølge Bergens Tidende 9.2.2010 (Bordvik 2010),
og som ble gjentatt i Verdens Gang samme dato
(Fosse 2010). I dette tilfellet ble både hodet og
ryggbeinet ivaretatt av Havforskningsinstituttet,
ifølge avisene. Fisken ble tatt i garn utenfor
havneanlegget i Leknes, nord for Bergen. «Med
denne har to hobbyfiskere fanget den største
breiflabben som noen gang er registrert i hele
verden. Dette er fiskestørrelser vi bare har hørt
rykter om tidligere. Ingen breiflabb har vært
større, verken i Norge eller på verdensbasis», kan
forsker og bestandsforvalter Otto Bjelland ved
Havforskningsinstituttet fortelle, ifølge oppslaget.
Så skulle det gå bare to år før neste sensasjon
om stor breiflabb havnet i avisene. Den 7.1.2012

Fiske og fangst
Breiflabben ble tidligere bare tatt som bifangst,
særlig i trål- og linefiske, men også som sportsfisk.
Etter 1990 har det imidlertid utviklet seg et
direkte fiske etter breiflabb med stormasket garn
på Mørekysten og på Vestlandet. Fangsten økte
fra rundt 700 tonn årlig i 1960-årene til å variere
mellom 2000 og 5000 tonn utover på 2000-tallet.
Etter 2010 er det innført strenge restriksjoner
på yrkesfisket av breiflabb med geografiske
restriksjoner, begrensninger i maskevidde på
garn og med minstemål på 60 cm (Pethon 2005,
SNL 2012).
Fangstene har gått betydelig ned de siste år,
selv om innsatsen har økt, slik at fiskerne selv har
anbefalt Fiskeridirektoratet å innføre ytterligere
begrensninger på fisket både av norske, men også
utenlandske fiskere, i håp om å forvalte bestanden
bedre (brev av 22.10.2014, link 1). Mesteparten av
fangsten i Norge går til eksport, ettersom fisken i
dag har gått fra å være en ufisk til å bli betraktet
som en delikatesse som omsettes for høy pris, men
altså uten hode.
Størrelse og vekt
Det er få handbøker om fisk som antyder noe om
breiflabbens totalvekt. De fleste nøyer seg med å
antyde lengdemål på opptil 2 m, men ikke hva en
slik størrelse kan bety i vekt. Fisken vokser trolig
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kunne både Kvinnheringen, og flere andre medier,
melde om en fisk som veide 115 kg og med en
lengde på 1,80 m. Denne var tatt i torskegarn på
bare fem meters dyp utenfor Høylandssundet i
Kvinnherad (Grønningen 2012). Verdens Gang
melder fra samme fangst at bare hodet veide 64
kg (Estensen & Moltubak 2012). Bare hodet veier
altså omtrent halvparten av hele fiskens vekt, i alle
fall i dette tilfellet.
Så dukket det opp en fisk som kan ha veid opptil
120 kg, ifølge Karmøynytt (Hesseberg 2016).
Ifølge oppslaget var det en enslig(?) hobbyfisker
og en kokk som, 25.2.2016, dro i land en breiflabb
i Åkrafjorden, øst for Bømlo og Stord. Fisken ble
imidlertid partert før de kom i land slik at de ikke
fikk veid den skikkelig, men rogna alene skulle
ha veid 43 kg. Ifølge oppslaget uttalte fiskeren
at: «Jeg gremmer meg over at jeg ikke fikk veiet
den skikkelig».
Slike kjempestørrelser er det bare hunnfiskene
som oppnår da hannene blir betydelig mindre. En
kan også stusse over at flertallet av disse synes å
ha blitt fanget tidlig på året, i januar eller februar,
sågar med betydelige mengder rogn. Dette er
jo tider man burde forvente at slike kjemper
oppsøker store dyp ved inngangen til gytetiden
som ifølge litteraturen starter ved disse tider. Det
kan se ut til at mange av de store hunnfiskene
oppsøker grunne områder, trolig for å fete seg
opp, i forkant av denne betydelige vandringen til
store, mørke havdyp der gytingen foregår. Vi får
derfor kjennskap til en og annen av disse kjempene
på denne tiden. Det høres sannsynlig at under lek
og gyting i stummende mørke, med enormt trykk
nede på over tusen meters dyp, så er det ikke
matauk man er mest konsentrert om.

opplevelser.
Denne gang hadde de fått inn en spesielt
stor breiflabb, fanget av Anders Jahrman og
Trond Røstad utenfor Østfoldkysten, og levert i
Engelsviken samme dato. Fisken ble imidlertid
fraktet videre til Fiskecentralen i Oslo hvor den
skulle tjene som utstillingsobjekt. Jeg fikk derfor
aldri sett denne fisken. Etter telefonkontakt
med fiskerne, og påfølgende e-post fra meg, av
21.5.2014, ble vi enige om at Magne Paulsen,
ved Fiskecentralen i Oslo, skulle ta vitale mål av
nærmere anviste detaljer. I tillegg skulle de også
fryse ned hele mageinnholdet, litt av leveren og
hele hodet, inklusive brystfinnene, når fisken etter
hvert ville falme som utstillingsobjekt. Fisken
skulle også avfotograferes, gjerne med fiskerne
sammen med fisken, og som jeg skulle få tilgang
på. Vi fikk komme nærmere tilbake til aktuell
dato for henting av disse restene til Høyskolen i
Østfold. Vi så for oss å søke etter ektoparasitter
(copepoder utenpå fisk) også hvor flere arter er
kjent at kan feste seg på innsiden av gjelleveggen
i hodet hos breiflabb (Encke1l 1980), jf foto. Vi
ville også i ettertid renske hodet for bløte deler
og ivareta skjelettet som en kuriositet ved skolens
samlinger og som objekt for utstillinger.
Magne Paulsen kunne gi følgende mål av denne
fisken (e-post av 27.5.2014):
- vekt: 76,5 kg.
- lengde fra snute til halefinnespiss: 152 cm.
- største bredde med utstrakte brystfinner: 122 cm.
- lengden på fiskestanga på hodet, dvs den
lengste strålefinnen på hodet: Her ble alle tre
enkeltstående strålefinner målt, den innerste målte
24 cm, den midterste 34 cm og selve fiskestanga
ytterst målte 15 cm, men kan ha vært brukket da
skinnfilla ytterst manglet.

Fisken utenfor Østfold
I Oslofjorden er det få beretninger om spesielt
store breiflabber. Et unntak er en fisk som kom
inn til Brødrene Skogen i Engelsviken 20.5.2014.
Hos disse brødrene har jeg en stående avtale
om at de kontakter meg dersom spesielle fisker
eller andre sjødyr som kan oppfattes som sjelden
vare. Brødrene, som driver fiskeutsalg der ute,
kan jeg således takke for mange opplysninger og

- hodets bredde fra øye til øye: 24 cm.
Her løfter Trond Røstad, en av fiskerne, opp
kjeften på den rekordstore breiflabben Lophius
piscatorius fra Oslofjorden på 76,5 kg. Foto: Fra
Fiskecentralen i Oslo 22.5.2014, Anders Jahrman.
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– Kvinnheringen 7.1.2012 (https://www.
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/s/1-1245635-5872985).
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– Karmøynytt 25.2.2016 (https://hnytt.
no/2016/02/25/verdens-storste-breiflabb/).
Humbel, R.E. 1963. Isolation of insulin from
the fish, Lophius piscatorius, by gel filtration.
- Biochemical and Biophysical Research
Communications 12(4): 333-338. New York.
USA.
Krøyer, H.N. 1838-40. Danmarks Fiske, Bd 1. –
Triers. København. 616 s.
Kullander, S.O., Nyman, L., Jilg, K. & Delling,
B. 2012. Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar.
Chordata: Actinopterygii. – Nationalnyckeln
till Sveriges flora och fauna. Artdatabanken,
SLU. Uppsala. 517 s.
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Koppels forlag. København. 568 s.

Så ble hodet på 15 kg frosset ned sammen med
mageinnhold og en del av leveren. En takk til
Paulsen som tok seg tid til å svare tilfredsstillende
på mine spørsmål.
Så langt, så vel. Senere utpå året, da jeg skulle
komme og hente hodet, mageinnhold og lever
til Høyskolen i Østfold, ja, så hadde en nidkjær,
uopplyst og egenrådig medarbeider kastet hele
klenodiet på sjøen. Vi fikk derfor aldri verken sett
eller ivaretatt dette sjeldne eksemplaret, som trolig
er den største, kjente breiflabben som er fanget
i Oslofjorden, etter det jeg har klart å bringe på
det rene.
Referanser
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Volume 3. - Unesco, Paris.
Dyb, J.E. 2003. Bestandsstudie av breiflabb
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Signum, Lund. 685 s.
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Estensen, M.B. & Moltubak, R.D. 2012.
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Våre ville husdyr 4, sølvkre Lepisma saccharina, utseende,
forekomst og ugjerninger.
Jan Ingar I. Båtvik

Båtvik, J.I.I. 2016. Våre ville husdyr 4, sølvkre Lepisma saccharina, utseende, forekomst og
ugjerninger. Natur i Østfold 35(1-2): 53-56.
Sølvkre Lepisma saccharina er kjent av mange som et sølvglinsende insekt uten flygeevne. Det
tilhører orden børstehaler, hvor vi i Norge kjenner tre arter, som alle bare kan leve innendørs.
Sølvkreet fraktes rundt med våre flyttelass, postgang, boksamlinger og klær. Det er rapportert
nord til Troms. Det kan gjøre skade i samlinger av bøker, papirer og frimerker som oppbevares
litt fuktig, likeledes i matskap, skuffer, klesskap, varmekablete bade- og kjellergulv og i
gulvsprekker og under matter. Likevel regner vi ikke med sølvkre som et særlig betydelig
skadedyr hos oss. Sølvkreet er svartelistet i kategori LO - lav risiko.
Jan Ingar I.Båtvik, Høyskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

forhistorisk tid (Mourier 1995:65).

Det finnes en liten, ganske kjapp liten tass på ca.
en centimeter som ikke ligner mye på insekter,
men som likevel er et slikt. Den er åpenbart lyssky
også da den får det travelt med å gjemme seg når
den blir oppdaget i et matskap, blant tallerkener
eller i sprekker på bad med murvegger. Så er den
sølvglinsende å se til, temmelig hemmelighetsfull
og for så vidt ganske tiltalende. Lange antenner har
den foran og tre haletråder bak. Det er et sølvkre
vi har sett.

Et primitivt (opprinnelig egenskap) trekk er
at børstehalene klekkes som små kopier av de
voksne og foretar opptil 20 hudskifter i løpet av
livet samtidig som de vokser. Det gjør ingen andre
insekter. Om noen ledd skulle gå tapt fornyes
disse ved hvert hudskifte, også enestående blant
insektene. Sølvkre-hunnen legger 20-100 egg per
år på godt bortgjemte steder. Nyklekte unger er
2 mm lange og blir ikke kjønnsmodne før etter
mellom 90-120 dager, avhengig av temperaturen,
etter det 8. hudskiftet. Sølvkreet kan bli 2-4 år
(Mehl 1989).

Systematisk plassering
Nei, førsteinntrykket gir ingen åpenbar assosiasjon
til et insekt, snarere et kjapt tusenbein eller noe i
den retning. Men insekt er det da det finnes seks
bein hos sølvkreet slik alle velutviklete insekter
har. Klassen insekter deles inn i mange ordener,
og vårt sølvkre havner naturlig nok blant de
ordener som ikke kan fly. Sølvkreet og lignende
insekter plasseres i orden børstehaler – Zygentoma
(tidligere kalt Thysanura). Børstehalene regnes
som en svært gammel og primitiv orden på
vår klode med en historie tilbake et par hundre
millioner år. Dagens børstehaler er da bare et
fåtall av den tallrike variasjonen vi synes å ane i

Fra gammelt av ble det bare regnet med èn art
innomhus i Europa (Schøyen 1876:59), mens i
dag kan Artsdatabanken (ADB 1) fortelle at det er
registrert to arter til i familien Lepismatidae hos
oss, alle innendørs og med lignende levevis som
vårt velkjente sølvkre.
Den ene er Thermobia domestica som mangler
norsk navn hos ADB, men er kalt ‘fyrkre’ på norsk
i annen litteratur (Mourier 1995). Den trives under
varmere omstendigheter og tåler tørrere forhold
enn sølvkreet. Den trives i bakerier, fyrrom, på
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Sølvkre Lepisma saccharina er ganske vanlig å treffe på i kroker der man ikke har vært på en stund. Det
kan være i klesskap, fuktige kjellere med varme, bad med varmekabler i gulvene og tilstrekkelig med
sprekker å gjemme seg i, eller klanskje aller helst i matskap og boder. Det er nattaktivt og lyssky, og
det får gjerne litt panikk og beveger seg raskt vekk når det oppdages. Foto:Tyttebærtangen, Kråkerøy
21.4.2014, Jan Ingar I.Båtvik.

Så kjenner vi vel til de børstehalelignende
steinsprettene Petrobius sp. fra fjæra om vi snur
litt på større steiner ikke langt fra sjøen. Disse
spretter rundt og passer derfor godt til sitt norske
navn. Steinsprettene er plassert i egen orden,
hoppebørstehaler Archaeognatha med tre arter.
Disse lever i vill tilstand i vår natur, men har ellers
en del til felles med børstehalene innendørs.

varmekablete gulv og i gartnerier. Fram til 1970
var arten bare kjent èn gang her i landet (Stanek
1970:30), mens Mehl (1976:12, 1989) angir en
fast bestand i landet etter 1970 i varme rom da
fyrkreet trives best ved 32-38o C.
Den andre er nyoppdaget i Norge så sent
som i 2013, og er kalt skjeggkre Ctenolepisma
longicaudata, en mer bustete variant av sølvkreet
vi har bodd sammen med i århundrer. Skjeggkreet
er også noe større, og det kan leve i opptil 7 år. Den
er ansett å gjøre større skader enn vårt mer vante
sølvkre da den ikke er så følsom overfor fuktighet
som sølvkreet. Den kan dermed oppholde seg
i større grad i tørre stuer og varme rom enn
sølvkreet (Vestheim 2014). Skjeggkreet har
allerede rukket å spre seg fra Tromsø til Lindesnes
på ca. tre år. Dette forteller en del om hvor lett
disse dyrene faktisk er i stand til å spre seg på tross
av manglende flygeevne. Det er vi mennesker som
sørger for å spre slike dyr som blindpassasjerer
med alt vi styrer med av postgang, flyttelass,
containerskip og all annen fraktevirksomhet i
tillegg til at vi skaper tilstrekkelig varme, fuktighet
og matrester i våre boliger for slike småtasser.

Levevis og utbredelse
Sølvkreet er ikke egentlig bundet til noen bestemte
matvarer. Det er kjent at det tar til takke med
mange fødeemner fra småsmuler av brød og
tørre kjeks eller frukt, men de vil kanskje helst ha
noe søtt. I gamle dager ble sølvkreet derfor kalt
‘sukkergasten’ (Schøyen 1876).
Sølvkreet følger kulturen da det ikke kan
leve ute det fri i Nord-Europa. I tillegg har det
tilsynelatende svært dårlig spredningsevne da det
ikke har noe stadium hvor det kan fly eller følge
vannstrømmer slik mange andre insekter kan. Det
er dermed henvist til å bli med på loppemarkeder,
omsettes under auksjoner eller følge med flyttelass
i menneskenes omskiftelige tilværelse. Dette er
åpenbart tilstrekkelig da sølvkreet er kjent nord til
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Sølvkreet Lepisma saccharina regnes normalt ikke
som noe plagsomt skadedyr. Imidlertid er det glad
i limet på bøker og kan også fordøye cellullosen
i papir. Det kan derfor gå ut over ustemplete
frimerker med limet i behold om de får holde på
en stund. Fra Mourier m.fl. (1975:106).

Bodø, ifølge Mehl (1989), mens ADB angir funn
også i Troms. Jeg vil tro disse dyrene er sterkt
underrapportert da folk flest har sett dem, i alle
fall de som har levd en tid, men har aldri kjent
behov for å melde fra om disse vanlige husdyrene.
Sølvkre som skadedyr
Det er normalt liten dramatikk rundt sølvkreets
liv og virke. Flere beskriver dens framferd som
”Nogen egentlig Skade forvolder den skældent”
(Spärck 1928:194). Generelt omtales i dag
sølvkreet som et husdyr som har ”liten betydning
som skadedyr, og må i hus snarere betraktes som et
sjenerende irritasjonsmoment” (Mehl 1989). For
140 år siden var oppfatningen litt annerledes da
Schøyen (1876:60) skriver at disse sølvglinsende,
nattaktive insektene ”begnaver de forskjelligste
Ting, såvel ullendt Tøi som Linned, Silketøier,
Papir, Læder og blive saaledes skadelige og
besværlige. Navnet ’Sukkergast’ har insektet faaet
af den Grund, at det ogsaa gjerne lægger sig op i
Sukker og gnaver paa dette.”
ADB (1) har plassert sølvkreet på Svartelisten
i kategori LO - lav risiko, mao ikke så svært

Det er tydelig at sølvkreet Lepisma saccharina
har vakt oppsikt blant våre forfedre. Særlig etter
at biologene begynte å ta i bruk et forbedret
forstørrelsesutstyr i sin beskrivelser og tegninger.
Her er en ganske god illustrasjon av dette raske
og glinsende insektet, tegnet i 1665, hvor mange
detaljer er blitt med, som små hår og tydelige
fasettøyne (Hooke 1665:206).
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Forlag. Oslo. 544 s.
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http://www.viivilla.no/kjokken/skadedyr-pakjokkenet/skjeggkre-til-norge/ (lest 5.2.2017).

skadelig eller invasiv. Når den nå er i stand til å
spise cellullose og papirlim, kan den ikke regnes
som så helt uskyldig. Det er jeg også ganske
sikker på at han som eide frimerkesamlingen på
illustrasjonen er enig i. Om det er papiret eller
limet bak disse ustemplete merkene sølvkreene var
mest tiltrukket av, er usikkert, men begge deler er
fordøyelig hos disse skapningene.
Som eventuell bekjempelse av disse dyrene,
er anbefalt å tørke ut aktuelle levesteder, bruke
støvsugeren godt samt fryse ned støvsugerposen
umiddelbart. Videre bør man tette sprekker, unngå
kondens samt forbedre ventilasjonen (Mehl 1989).
Uansett kan vi neppe hevde at disse dyrene
forvolder noen større skade i dag, da hadde det
vært mer snakk om dem i media. Snarere er det
slik at de oppleves hyggelige å treffe på, f.eks. på
hytta, hvor bildet er tatt, med sine blanke oversider
og elegante og kjappe måte å bevege seg på. Men
de bør holde seg unna frimerkesamlinger!
Referanser
A D B ( A r t s d a t a b a n k e n ) 1 . h t t p : / / w w w.
artsdatabanken.no/Taxon/87820 (lest 5.2.2017).
Hooke, R. 1665. Of the small Silver-colour’d
Book-worm, in: Micrographia: Or some
Physiological Descriptions of Minute Bodies
made by Magnifying Glasses. With Observations
and Inquiries thereupon. s. 206, 208-210. –
Printed by Martyn & Allestry. London. Innled.
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Dvergålegras Zostera noltei Hornem., kjennetegn,
skillekarakterer fra andre ålegras og utbredelse i Østfold
Jan Ingar I. Båtvik

Båtvik, J.I.I. 2016. Dvergålegras Zostera noltei Hornem., kjennetegn, skillekarakterer fra andre
ålegras og utbredelse i Østfold. Natur i Østfold 35(1-2): 57-71.
I dag regner vi med at vi har tre arter ålegras i Norge. Ved siden av det store og vanligste
ålegraset Zostera marina, har vi smalålegras Z.angustifolia og dvergålegras Z.noltei. Disse
skilles på karakterer som bladbredde/-lengde, antall nerver i bladene, bladspissens utforming,
bladslirene, blomsterstanden, lengden på arret i forhold til griffelen og på hvorvidt frøet har
rifler eller ei. I tillegg er økologien forskjellig. Dvergålegras er det absolutt sjeldneste av de
tre. I Norge er denne arten i dag en ‘prioritert art’, sammen med seks andre planter, som betyr
at den har et sterkt vern. Arten er kjent fra 23 lokaliteter i Norge, og hvorav 13 i dag regnes
som intakte. I Østfold er dvergålegras dokumentert fra fem lokaliteter, hvor tre er intakte, to i
Råde og en i Fredrikstad kommune. Dvergålegras er rødlistet som EN – sterkt truet.
Jan Ingar I.Båtvik, Høyskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Beskrivelse og anvendelse av ålegras
Slekta ålegras Zostera ble opprinnelig beskrevet
av Linnè selv. Han hadde problemer med å plassere
denne i sitt berømte, men nå foreldete, botaniske
system da det tok lang tid før han fikk kjennskap til
dens blomstring. Om dette skriver Blomgren m.fl.
(2011) om Linnès oppdagelse av blomstene hos
disse sjøplantene: ”Först uppgiven från Marstrand
av Linnè. Han noterar at arten kallas TÅNG av
befolkningen och tilläggar: Denna växt fants så
allmän på sjöbotnen, der hafvet war grundt, som
någonsin mossan på bärgen.’ Till sin förtjusning
upptäckte han blommor på växten och kunne där
determinera Charactern på et nytt genus, och
altså upfylla den brist, jag måsta kännas wid, då
jag utgaf Floram Sveciam, där jag förmådde föra
alla mig bekanta Swenska wäxter til sina genera,
utom denna enda (Linnaeus 1747).”
Vår hjemlige biskop Gunnerus (1772:2,141)
har, i sin Flora Norvegica, omtalt ålegras som en
alge med utbredelse helt nord til Finnmark. På
norsk kalles denne marhalm eller havhalm, mens
i Trøndelag (Nidaros) ble den kalt Aalegræs eller
Siøgræs, og i Kristiansandsområdet gikk den

under navnet madløg (matløk) eller bare Tang,
ifølge biskopen, som ikke synes å ha fått med seg
Linnés oppdagelse at dette ikke er en alge, men en
karplante. Navnene havhalm, sjøgress og matløk
tyder på at ålegras ble benyttet til dyrefôr, men
også som gjødsel i jordbruket, som taktekke eller
sågar som materiale til å lage gjerder, tradisjoner
som er beskrevet flere steder fra våre naboland
(Lindman 1901-05:52, Brøndegaard 1987:13),
men også i våre tradisjoner. Høeg (1976:682) kan
opplyse at folk i Torsnes ”skaffet seg tidligere en
liten biinntekt ved å samle tare [Zostera], tørke
den og selge den sekkevis i Fredrikstad, hvor
byfolk brukte den i madrasser”. Han forteller
videre at folk slo ålegraset med ljå på lavvann,
gjerne fra båt. Ettersom det da flyter opp, var det
lett å sanke.
Bruk av ålegras hadde betydelige dimensjoner
i f.eks. Danmark. Brøndegaard (1987:13) forteller
at det i 1914 ble samlet anslagsvis 8 millioner tonn
tørket ålegras! Samtidig fins det anslag på at det
den gang var ca. 6860 km2 med ålegrasenger rundt
de danske kystene. I årene 1933-52 gikk bestanden
av ålegras dramatisk tilbake da en infeksjon tok
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Tre arter ålegras
Senere studier av denne slekta har vist at vi har
tre arter ålegras her i Norden, det vanlige ålegraset
Zostera marina, og som Linnè beskriver i sitatet
over, smalålegras Z. angustifolia og dvergålegras
Z. noltei. I driftsmaterialet inne ved land kan
man i Østfold, i Krogstadfjorden i Råde eller
ved Skjæløy i Onsøy, finne alle disse tre artene
sammen.
De tre skilles i flere karakterer, ikke minst
på størrelsen. Andre viktige skillekarakterer er
bladets bredde og lengde, antall nerver i bladene,
bladspissens utforming, blomstenes oppbygning
og plassering, bladslirene, frøenes utseende samt
voksestedet.

knekken på store bestander, noe som gikk ut
over det viktige reke- og ålefisket i Danmark.
Totalutbredelsen av ålegrasenger i Danmark ble
anslått i 1941 til bare 540 km2, som et resultat av
denne infeksjonen, altså en tilbakegang på 92 %
(Brøndegaard 1987 l.c.).
Smitten spredte seg over hele verden. Alle andre
marine arter som vokser opp i ålegrasengene, eller
arter som beiter ålegras, f.eks. ringgås Branta
bernicla og svaner Cygnus sp., gikk betydelig
tilbake samtidig som mange fisker, som har sine
yngelstadier i skjul av ålegraset, fikk en markert
tilbakegang (Milne & Milne 1951, Kirkman 1978,
Giesen m.fl. 1990, Burdick m.fl. 1993).
Man har trodd at sykdommen skyldes en
soppsykdom (Fægri 1958:23, Brøndegaard
1987:13), men undersøkelser i ny tid har vist at det
var et encellet dyr, en protozo kalt Labyrinthula
zosterae som forårsaket infeksjonen (Short m.fl.
1987). I dag regner vi med at ålegrasbestandene
globalt har tatt seg opp igjen, dog ser det ut som
om tidligere populasjoner ikke har reetablert seg
overalt, f.eks. på Vestlandet (ADB 1).

Bladenes utforming
Bladenes bredde og lengde utgjør raskt en
god indikasjon på hvilken art det kan handle
om. Det finnes imidlertid et visst overlapp, og
dessverre er det slik at grensetilfeller er enkle å
finne. Så kan det være slik at ålegras Z. marina
kan ha unge individer som til forveksling passer

Kjennetegn

Ålegras
Z.marina

Smalålegras
Z.angustifolia

Dvergålegras
Z.noltei

1. Bladbredde/lengde

3-10 mm
20-120 cm

2 (1-3) mm
15-40 cm

1 (0,5-1,5) mm
5-20 cm

2. Antall nerver i
bladene
3. Bladspissens
utforming
4. Blomsterstanden

5-7 (9)

3 (5)

1 (3)

Oftest jevn, butt spiss

Ofte med lite hakk

Rikt forgrenet,
Åpen slire
Arr dobbelt så lange
som griffel
Riflet overflate,
3-3,5 mm
1-5 (10) m dyp hele
kysten, spredt i nord

Forgrenet,
Åpen slire
Arr og griffel like
lange
Riflet overflate,
2,5-3 mm
Normalt grunnere enn
Z.marina., nord til
Finnmark

Hakk i spissen
(utrandet)
Ugrenet,
Lukket slire
Arr og griffel like
lange
Glatt overflate,
1,5-2 mm
Fjæra til ca. 1 m,
Oslofjorden, Agder og
Hordaland

5. Blomstene
6. Frøenes utseende
7. Utbredelse,
voksested

Tabellen viser viktige skillekarakterer mellom de tre ålegrasartene vi har i Norge. Ofte må en
kombinasjon av karakterer benyttes for sikker identifikasjon.
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Bildet til venstre viser ålegras Z.marina med inntil 7 nerver i bladet (Hrb O), i midten ser vi smalålegras
Z.angustifolia med normalt 3 markerte nerver (Jeløy 21.10.2012). Til høyre ser vi en-nervete blader
ved siden av kantnervene, samt søkket i bladspissen, typisk for dvergålegras Z.noltei (Saltholmen,
Råde 27.6.2014). Foto: Jan Ingar I.Båtvik.

Slik kan bladspissen se ut hos disse tre artene. Ålegras til høyre har normalt intet hakk i spissen, men
den er butt. Det kan ofte finnes hakk hos smalålegras i midten, men gjerne med totalt 5 nerver, inklusive
kantnervene. Dvergålegras til venstre har bare èn midtnerve og sjelden uten hakk (fra Moeslund m.fl.
1990:69).
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Blomstene, blomsterstanden og frøene
Om man leter litt i driftsmaterialet ved land
eller studerer fastsittende ålegras, vil man gjerne
oppdage de underlige blomsterstandene. Studerer
man proporsjonene i disse, kan man få hjelp til
sikker artsbestemmelse.

best med målene av smalålegras. Slike kan være
ubestemmelige slik at man må eventuelt komme
tilbake senere i sesongen i håp om en sikrere
bestemmelse.
Antall nerver i bladene er ofte en god karakter,
men også her finnes et lite overlapp slik at tvil kan
oppstå mot yttergrensene.

Det store ålegraset har rikt forgrenete
blomsterstander, bladslirene er åpne, og arrene
er omtrent dobbelt så lange som griffelen. Den
siste karakteren er ikke så lett å se da deler av
griffelen skjules inne i blomsterstanden slik at
griffelen er lengre enn det man umiddelbart ser.
Det smale ålegraset har langt mindre forgreninger
i blomsterstanden, bladslirene er også her åpne,
men griffel og arr er omtrent like lange til
forskjell fra foregående. Dvergålegras har lukkete
bladslirer, ikke, eller svært sjelden, forgrenet
blomsterstand, og arr og griffel er like lange, som
hos smalålegras. Bladslirene og blomsterstanden
viser normalt ganske enkelt om man har funnet
dvergålegras så fremt man finner blomster.

Bladspissen er også normalt forskjellig hos
disse tre artene, og er en av de mest tydelige
karakterene i et sterilt stadium. Smale blader med
hakk i spissen, og med bare èn midtnerve, tyder
på dvergålegras.
Lengde og bredde på bladene er også temmelig
forskjellige hos disse tre artene. Hos den største
er bladene angitt å være fra 3-10 mm brede og fra
20-120 cm lange, mens hos den smale er bladene
fra 1-3 mm brede og 15-40 cm lange. Hos dvergen
er bladene 0,5-1,5 mm brede og 5-20 cm lange
(Moeslund m.fl. 1990:68, Lid & Lid 2005:876).
Så bladenes størrelse utelukker ikke forvekslinger.

I blomstring er det normalt enkelt å se forskjell på de rikt forgrenete blomsterstandene som kjennetegner
særlig det store ålegraset Z. marina (t.v.), mens smalålegras Z.angustifolia (i midten) har også forgrenete
blomsterstander, men ikke så tydelig som hos storebror marina. Dvergålegras Z. noltei (t.h.) har
ugrenete blomsterstander. Foto: (t.v.) Flåtaviken, Onsøy 23.6.2011; i midten Drøbaksundet 1.9.2012,
begge Jan Ingar I.Båtvik; (t.h.) fra Hrb O 20881, Brøndøen 9.8.1896.
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Blomstene sitter på flate skudd innesluttet
i en slire. Inne i sliren sitter en hannblomst og
en hunnblomst ved siden av hverandre uten
blomsterdekkblader (mangler beger og krone).
Flere slike kan sitte over hverandre, og hannog hunnblomstene bytter plass annenhver gang
oppover.
Blomstene består av bare èn fruktvei, med
todelt arr, og hunnblomstene modnes før
pollenbærerne slik at egenpollinering og innavl
unngås til en viss grad. Hannblomstene består
av èn pollenbærer med 2 mm lange, trådformete
pollenkorn som dermed lettere kan fanges opp av
arret. Pollineringen skjer nede i vannet (Lindman
1901-05:52).

Blomstene er enkjønnet, men sambo. Kjønnene
sitter annenhver gang oppover det flate skuddet
godt gjemt i knoppleiet inne i slirene. Til venstre
har hunnblomstene så vidt begynt å blomstre,
mens hannblomstene, til høyre, blomstrer noe
senere, begge Z. marina. Foto: Flåtaviken, Onsøy
23.6.2011, Jan Ingar I.Båtvik.

Frøene er også med og gir god hjelp for å finne
hvilken art vi har funnet. Både den store og den
smale arten har riflete frø, mens dvergens frø har
helt glatt overside. Størrelsen er også normalt
forskjellig da den største har frø som er 3,0-3,5
mm lange, den smale har frø som er 2,5-3,0 mm,

Hunnblomstringen hos ålegras kan gi en god indikasjon på hvilken art man har for seg. Hos blomstrende
ålegras Z.marina (t.v., Flåtaviken, Onsøy 23.6.2011), er arrene vesentlig lenger enn griffelen, omtrent
dobbelt så lange. Hos smalålegras Z.angustifolia (i midten, Jeløy 21.10.2012) og dvergålegras Z.noltei
(t.h., Skjæløy 6.9.2014)) er arr og griffel omtrent like lange. Bemerk at griffelen går en bit inn i strået
som omslutter blomstene. Foto: Jan Ingar I.Båtvik.
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Både vanlig ålegras Z. marina (t.v.) og smalålegras Z. angustifolia (midten) har riflete overflate på
frøene, mens dvergålegras Z. noltei (t.h.) har blanke, glatte frø. Størrelsen på frøene er også normalt
forskjellig hos disse tre artene. Foto: Hrb O, Jan Ingar I.Båtvik.
denne også finnes hos oss. Denne tvilen gjentas
i Gyldendals Store Nordiske Flora som viser en
utbredelse for smalålegras i Norden bare kjent
fra Danmarks kyster (Mossberg & Stenberg
2007:756). I Blytts (1861:374) gamle, norske
flora, og hos Nordhagen (1940:41), nevnes den
smalbladete varianten, men bare som en variant.
I 7. og siste utgave av Lids flora, er smalålegras
inkludert som en reell art og med utbredelse langs
norskekysten helt nord til Finnmark (Lid & Lid
2005:876). Interessant er det å se at tidligere
omtalte Blytts flora har et tilleggsbind, fullført av
sønnen Axel Blytt etter farens bortgang. Her er
den smalbladete varianten av ålegras med, formen
angustifolia, med egen omtale og kjent utbredelse
nord til Tromsø, Varanger og Porsangerfjorden
(Blytt & Blytt 1876:1278).

og den lille har frø som er 1,5-2,0 mm lange. I
grensetilfellene skilles frø fra dvergålegras lett ut
med sin blanke, uriflete overside, se bilder.
Utbredelse i Norge
Det største og vanligste ålegraset i Norge vokser
fra omkring 1-10 ms dyp, avhengig av siktedypet
på stedet. Det er utbredt langs hele kysten helt nord
til Finnmark, men blir langt sparsommere i nord.
Smalålegras vokser oftest betydelig grunnere,
gjerne innenfor foregående. Det er også utbredt
til Finnmark, men sjeldnere i nord. Tryggheten
om at denne bør behandles som egen art, er av
relativt ny dato her i landet. Eldre utgaver av
Lids Flora nevner ikke smalålegras i det hele
tatt da disse plantene ble ansett som småplanter
av Z. marina. Det er først i 5.utgave at dette
taksonet overhodet nevnes i vår største flora,
Lids Flora, men uten utbredelse eller omtale i
bestemmelsesnøklene (Lid 1985:552). I Elvens
6. utgave av samme flora (Lid & Lid 1994:695)
nevnes en smalbladet type ålegras fra England
og Danmark, men med usikkerhet om hvorvidt

Dvergålegras er en sjelden plante hos oss. Den
ble tidligst omtalt som norsk etter at Axel Blytt
påviste den ved på ‘Brøndøya’ i Oslofjorden i
19.8.1895, «på grundt vand og i stor mængde,»
ifølge etiketten på belegget <21.8.1895, hrb O
20887>. I Norge var den lenge bare kjent herfra

62

Natur i Østfold 2016.indb 62

21.05.2017 14:09:25

NATUR I ØSTFOLD 35(1-2) 2016

Dvergålegras - Zostera noltei

før Jens Holmboe fant den på Stord og Huglo i
1922 (Holmboe 1922). Senere ble arten påvist
både i Vestfold (fra Holmsvika i Sande i 1923,
senere på fire andre steder i fylket), i Rogaland
(Hafrsfjord i 1997 og senere flere steder i fylket)
og i Østfold.
Oppsummert kan vi si at dvergålegras i Norge
er kjent fra tre områder: Oslofjorden, Rogaland
og Sunnhordland. Utbredelsen er slik sett
boreonemoral. Fraværet av arten på Sørlandet, i
nemoral sone, har trolig sammenheng med at det
mangler egnete voksesteder da strandsonene der
preges av bratte berg (Lundberg & Rydgren 1994,
Lundberg i Miljødirektoratet 2014).

Museum i Oslo <Hrb O 20879, BG 12173>. Om
dette funnet skriver Holmboe (1930:143-144):
“Rambergbukta på vestsiden av Jeløya, pinsen
1926. I den nordlige del av bukta ligger der et
lite skjær som ved en lav stenvoll er forbundet
med selve Jeløya, ..vokser her på begge sider
av stenvollen”. Dvergålegras er senere samlet
herfra 4.8.1933 <Hrb O 20878> og 7.8.1933
<Hrb O 20880>, begge av Holmboe. Det siste vi
kjenner til av dvergålegras fra dette området, er
et belegg fra nordsida av Rambergbukta hvor det
sto mange eks. på 20 cm dyp ved en liten holme,
ifølge etiketten. Funnet ble gjort 25.8.1962 av
Bjørn Rørslett <Hrb O 197067, O 312387>. Rune
Aae og jeg var her i 1996, men kunne ikke finne
igjen dvergålegras fra området. I dag er det bygd
en steinmolo utover i området, og ingen funn av
dvergålegras er kjent herfra etter 1962.
Så fant Eilif Dahl dvergålegras i Reierbukta,
også på Jeløy, i august 1935. Herfra er det bare

Utbredelse i Østfold
I Østfold ble dvergålegras først gang påvist
omkring Flantorsk i Rambergbukta på Jeløy
7.8.1926 av Jens Holmboe. Det fins belegg etter
dette funnet både i Bergen og ved Naturhistorisk

Rambergbukta slik det ser ut i dag. Flantorsk ligger litt til venstre for midten av bildet ute i sundet hvor
det tidligere fantes dvergålegras Z.noltei på flere sider av dette skjæret. Dvergålegras er imidlertid
ikke påvist her etter 1962. Foto: 3.2.2016, Jan Ingar I.Båtvik.
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Så dukket den opp i relativt store mengder
i driftsmaterialet inne ved land innerst
i Krogstadfjorden. Det var forfatteren som
ble oppmerksom på dette. Belegg ble tatt
2.9.2002 og sendt Naturhistorisk museum
i Oslo <Hrb O 267062> og senere <Hrb O
309710>. I driftsmaterialet fantes også rikelig med
smalålegras. Nå var det lenge usikkert hvor store
arealer som dvergålegras vokste på i denne fjorden
da det er svært gjørmete å gå med langstøvler på
stor fjære i Krogstadfjorden med delvis kvikkleire
flere steder. Med utgangspunkt i det store innslaget
av dvergålegras i driftsmaterialet hver høst ved
land, måtte det være ganske store forekomster i
fjorden.

gjort dette ene funnet, og som finnes belagt ved
NHM i Oslo <Hrb O 20877>. I dag er Reierbukta
oppgrunnet av jordavrenning fra landbruket og
driftsmateriale fra havet, med lite håp om å finne
igjen dvergålegras.
Det finnes også andre opplysninger om funn
av dvergålegras i fylket, men som ikke har
latt seg dokumentere. En hovedoppgave ved
tidligere NLH, Ås (nå NMBU) fra 1973, viser
en markering i Tronvikbukta på Jeløy, men som
trolig er en forveksling med Rambergbukta
(se Båtvik 1992:192). Videre finnes et notat på
artsobservasjoner hvor dvergålegras er omtalt fra
Nordre Kirkøy på Hvaler fra september 2015, men
som ved ettersøk i november samme år ikke har
latt seg verifisere.

En ganske god inventering ble gjort, sammen
med professor Anders Lundberg fra Universitetet
i Bergen, både fra gummibåt og ved vassing
der bunnen var god nok til det, høsten 2016.
Yttergrensene for utbredelsen av dvergålegras
ble således ganske nøyaktig kartlagt fra
Skjæløy til innerst i Krogstadfjorden. Det var
mudderområdene på sørøstsiden av fjorden som
ble undersøkt mens i nord og nordvest synes det
som om bunnen er for løs til vekst av dvergålegras.

I Krogstadfjorden
Det skulle gå mange år mellom de dokumenterte
funnene av dvergålegras, med påfølgende
mislykkete ettersøk etter arten rundt Jeløya, før
den igjen ble påvist i fylket. Dvergålegras ble
derfor ansett som usikkert forekommende i fylket
eller antatt utgått i mange år (Iversen 1990:143,
Engan 1996:64).

Utbredelsen av dvergålegras Z. noltei i Krogstadfjorden slik den ble registrert høsten 2016. De
grønne markeringene danner flere steder et polygon hvor det ble registrert dvergålegras også mellom
markeringene. Kart laget av A.Lundberg etter feltarbeidet 19.8.2016. Kartet til høyre over samme
område er hentet fra ‘flyfoto Norgeskart’.
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Ved Saltholmen
Ved innløpet til Krogstadfjorden, på samme side
som de rike forekomstene av dvergålegras ble
registrert lenger inne i fjorden, ligger Saltholmen
og Skjæløy. Her går også kommunegrensa mellom
Råde og Fredrikstad.

I dette området er det liten avrenning fra
landsiden da jordbruksaktivitet ikke påvirker
dette området i særlig grad. Nå kan behov for
mudring eller andre endringer i båthavna skape
ugunstige forhold for vekst av dvergålegras. Store
deler av arealet ligger imidlertid innenfor Skjæløy
naturreservat, og som vi får håpe fører til at
bestandene blir ivaretatt for framtiden (Bjar 2014).

I bukta nordøst for Saltholmen ble dvergålegras
oppdaget av forfatteren i 2014 og senere samlet
under florakartleggingen i regi av ØBF samme år
<Hrb O 309287> og senere. Enkelte år står den
ganske fin og temmelig grønn i denne grunne
bukta, mens andre år, som høsten 2016, var den
vantrivelig og nedslammet, se foto.
Nord for Skjæløy, Onsøy
Sør for Saltholmen ligger Skjæløy i Fredrikstad
kommune. Her ble riktig fine bestander av
både dvergålegras og smalålegras oppdaget
av forfatteren 6.9.2014. Området ble nøyere
undersøkt høsten 2016, hvor det kan synes
som om bestandene hadde endret seg noe
sammenlignet med 2015, men fortsatt svært gode
og livskraftige forekomster her. I 2015 ble det
registrert dvergålegras også lenger øst og på begge
sider av den smale tungen fra Steinene og østover.

Enkelte år kan bestandene her virke temmelig
nedslammet av sedimenter som frigjøres ved
vind og uvær, et tiltagende problem langs hele
Østfoldkysten. Slike bestander synes å være i
rask retur da ingen fotosyntese kan fungere godt
under slike forhold. Foto: Splittbilde, i bukta ved
Saltholmen, Råde 18.8.2016, Anders Lundberg.

I denne bukta ved Saltholmen finnes fortsatt
dvergålegras Zostera noltei. Bunnen består av bløt
leire og kan enkelte år være vanskelig å vade i for
å sjekke bestanden. Gummibåt med vannkikkert vil
i tillegg være mer skånsomt for skjøre jordstengler
av dvergålegras. Foto: 7.2.2016, Jan Ingar
I.Båtvik.

Bestandene nord for Skjæløy sto svært fine
også i 2016 med friske bestander i god vekst på
sedimenter av fast leire med sand. Foto: 18.8.2016
Anders Lundberg.
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I dag kjenner vi altså til tre lokaliteter, ganske
nær hverandre i Østfold, Krogstadfjorden, nordøst
for Saltholmen og området nord for Skjæløy.
Ved økt innsats er det ikke usannsynlig at denne
uanselige arten kan finnes flere steder i fylket.
Forekomstene i Østfold blottlegges normalt
aldri ved fjære sjø, slik som er vanlig fra
Vestlandets forekomster og delvis bestandene fra
andre siden av Oslofjorden (Lundberg 2009). Med
unntak av ekstremfjære innerst i Krogstadfjorden,
hvor det ble sett tendenser til blottlagt dvergålegras
i 2016, finnes våre bestander normalt på mellom
en desimeter til nær en meters dyp, også ved
lavvann.

tilhørende omrøring i muddermassene og som
sedimenteres utover nedslagsfeltet. Dette regnes
som en av de største truslene for vekst og vern av
dvergålegras (Lundberg i Miljødirektoratet 2014).
Innerst i Krogstadfjorden mudres det i
båthavna en gang i mellom. Dette kan tenkes
å spre sedimenter utover fjorden til ulempe for
dvergålegras. Krogstadfjorden har i tillegg tilførsel
av vann fra Møllebekken, som går gjennom
intensivt drevet jordbruksareal, hvor høstpløying
kan gi betydelig tilskudd til nedlamming og
sedimentering i hele fjorden.
Uten inngrep på land kan likevel nedslamming
være et problem på grunn av mer uvær og vind
med tilhørende bølgevask. Det er trolig dette
som er tilfellet ved Saltholmen hvor arten
tilsynelatende er blitt redusert ganske betydelig.
Økende uvær med tilhørende bølgevask har
endret mange strandsoner til ulempe for mange
strandplanter her i fylket.

Trusler
Dvergålegras står normalt på så grunt vann at
det er utsatt for alle inngrep og aktivitet som
skjer i strandkanten. Både jordbruksavrenning,
høstpløying, kaianlegg, veibygging og alle former
for utfyllinger, vil påvirke vekstvilkårene for
vannplanter som dvergålegras. Ofte må båthavner
mudres for å gi bedre dybde for stadig større
båter, nye spuntvegger bankes ned i bunnen med

Et annet, kanskje undervurdert problem, er de
periodevis store mengder med vannfugl som beiter
på jordstenglene av dvergålegras. Normalt vokser

Utbredelsen av dvergålegras Z. noltei i Krogstadfjorden slik den ble registrert høsten 2016. De grønne
markeringene danner flere steder et polygon hvor det ble registrert dvergålegras også mellom markeringene. Kart laget av A.Lundberg etter feltarbeidet 19.8.2016. Kartet til høyre over samme område
er hentet fra ‘flyfoto Norgeskart’.
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Mudring og nedbanking av spuntvegger i båthavner vil skape en betydelig frigjøring av sedimenter som
kan endre bunnforholdene der det vokser dvergålegras. Dette er en av de større truslene mot denne
sårbare arten. Foto: Krogstadfjorden Båthavn, Råde 25.4.2008, Jan Ingar I.Båtvik.
bade i, og det er neppe mange som vil kjøre på
grunne områder med propellen nede i slikt mudder
utover rene uhell.

plantene så grunt at svaner og gjess på lavvann
ganske greit kan komme til å påføre betydelig
beiteskader på vannplanter. Fra Vestlandet
spekuleres det i om beiting, mest fra knoppsvane
Cygnus olor, kan være den direkte årsak til at
enkelte bestander av dvergålegras i dag ikke kan
gjenfinnes (Fadnes 2010:284-285, Lundberg i
Miljødirektoratet 2014:19).
I Krogstadfjorden kan det særlig under
trekktidene være store bestander av gjess i
fjorden, mens gjennom hele sommeren kan
svaner oppleves beitende fra Skjæløy i sør til
Krogstadfjordens gruntområder i nord.
Trusler fra badende og kjøring med
påhengsmotor på grunt vann, er også momenter
som nevnes som aktuelle problemer for
dvergålegras (Lundberg i Miljødirektoratet 2014).
I Østfold synes ikke disse truslene som særlig
faretruende da bestandene av dvergålegras gjerne
finnes på muddersedimenter det er lite aktuelt å

Vernet som prioritert art
Naturmangfoldloven § 23 gir oss anledning
til å prioritere enkeltarter som ett av de nye
virkemidlene for å ivareta sjeldne arter og miljøer
her i landet. Per 22.7.2016 har Miljødirektoratet
valgt ut 13 prioriterte arter i Norge, hvorav
syv planter. Fire av disse finnes i Østfold:
Honningblom Herminium monorchis, dragehode
Dracocephalum ruyschiana, rød skogfrue
Cephalanthera rubra og dvergålegras.
I kriteriene for å få slik spesiell beskyttelse
gjelder at:
- arten og dens genetiske mangfold
ikke er ivaretatt på lang sikt og arten ikke
forekommer i levedyktig bestand i sitt naturlige
utbredelsesområde (§ 5 i naturmangfoldloven)
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i sitt naturlige habitat her i landet, jf, 1. punkt.
I dag regner vi med 13 intakte lokaliteter av
totalt 23 her i Norge, og med verdens nordligste,
kjente forekomst for dvergålegras i Bergsevjo
i Strandebarm, Hordaland, på 60° 17’ n.br.
(Lundberg i Miljødirektoratet 2014).
For punkt 2 stemmer det heller ikke særlig
bra da Norge er en utpost for utbredelsen av
dvergålegras på kloden. Dvergålegras har en vid
utbredelse i Europa. Den er kjent fra vestkysten
av Sverige (Bohuslän og Halland), Danmark
og langs den tyske nordkysten i SchleswigHolstein. Langs den tyske nordkysten regnes
arten som svært sjelden. Dvergålegras er ikke
kjent lenger øst i Østersjøen der det trolig blir
for lite salt. Den fins i Storbritannia og langs
hele vestkysten av fastlands-Europa, innover
på nordsiden av Middelhavet, i Svartehavet og

- arten har en stor del av sin utbredelse eller
genetiske særtrekk i Norge
- det er internasjonale forpliktelser knyttet til
arten
Videre står det at «Når en art er vedtatt
som prioritert art, er alle uttak, skade eller
ødeleggelse av arten forbudt. Hver prioritert art
får sin egen forskrift og egen handlingsplan»
(Miljødirektoratet 2016). I tillegg opplyses det
at forskriften gjelder også for eventuelle ikkekartlagte og ukjente forekomster, dvs at lokaliteter
som i dag ikke er oppdaget, umiddelbart havner
inn under samme verneforskrift i det øyeblikk de
oppdages.
Mht de tre kriteriene som er satt opp for at en
art skal oppnå prioritering, så kan det vanskelig
sies at dvergålegras ikke har levedyktige bestander

Både Saltholmen og gruntområdene i indre deler av Krogstadfjorden er viktige beiteområder for svaner
og gjess. Det er usikkert i hvor stor grad disse påvirker bestandene av dvergålegras, men at det skjer
en reduksjon er ganske sikkert. Foto: Saltholmen, Råde 4.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
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fjæra finner vi dvergålegras. Arten er i Norge i dag
rødlistet som EN-sterkt truet (ADB 2).

i Kaspihavet. I tillegg er den utbredt i SørøstSibir, Sakhalinhalvøya og omkring Japan, men
forekomstene i Øst-Asia anses av flere å være
en egen art Z. japonica (Hultèn & Fries 1986:62,
976).

En takk til Bjørn Petter Løfall for hjelp med
innsyn i Naturhistorisk museum i Oslo av
kollekter med dvergålegras.

Om internasjonale forpliktelser, jf. punkt 3,
er det i omtalen av dvergålegras satt opp enkelte
viktige, økologiske funksjoner der dvergålegras
finnes. Her nevnes viktige oppgaver i det marine
økosystemet som at arten bidrar til å ta opp
overskudd av næringsstoff i sjøen, den utvikler
oksygen i havet slik andre med fotosyntese,
den rensker og forvandler forurensning til grønt
plantemateriale, den utgjør, sammen med de andre
ålegrasene, et viktig oppvekststed for en rekke
marine organismer, ikke minst fiskeyngel og
fungerer som en viktig bølgebryter. Norge ønsker
derfor å verne om sine ålegrasenger, og øverst i
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Vakre trebukker i Østfold 4, vever Lamia textor (L.1758)
Jan Ingar I. Båtvik

Båtvik, J.I.I. 2015. Vakre trebukker i Østfold 4, vever Lamia textor (L.1758). Natur i Østfold
35(1-2): 72-76.
Vever er en oppsiktsvekkende trebukk med sin størrelse, helmørke overside, rolige framferd
og maskuline proporsjoner, lett å kjenne igjen da den er alene i sin slekt Lamia. Den er knyttet
til vier, selje og osp hvor larvene gnager mest i røttene. I Norge er den utbredt på Østlandet
og følger kysten opp til Sør-Trøndelag. I Østfold nevnes funn fra kommunene Aremark,
Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Trøgstad og Våler fra til
sammen 18 lokaliteter. De eldste eksemplarer her er fra 1965, men arten er i litteraturen tidligere
kjent fra Østfold. Veveren er ikke rødlistet i Norge.
Jan Ingar I.Båtvik, Høyskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Den største og mest selvsikre trebukken (fam.
Cerambycidae) jeg har støtt på i Østfold, er
veveren Lamia textor. Den kan ikke forveksles
med noen annen trebukk i norsk natur med sitt
mørke utseende, sakte fremadskridende gange,
bukkelignende antenner og med liten tendens til
å ta til vingene om man kommer den nær med
fotoapparat eller lupe for å studere den nærmere.

dermed kalles monotypisk da det er bare denne
ene arten i slekten.
Artsepitetet textor var med i Linnès originalbeskrivelse og betyr en vever på latin med
utgangspunkt i verbet texo som betyr å veve
eller flette (Ehnström & Holmer 2007:238).
Trebukkens evne til å omdanne ved til fiber, kan
ligge til grunn for dette valget på denne bastante
billen. Det norske navnet, vever, stammer åpenbart
fra dette latinske epitetet. Ellers har navnene
seljebukk og vierbukk også vært benyttet på dette
dyret etter dens levesett (Båtvik 1999). Nå er
toflekket seljebukk benyttet på Oberea ocullata,
en annen trebukk, så det navnet er delvis opptatt,
men vierbukk burde gå bra. Svenskene kaller da
også denne trebukken vidjebukk (Ehnström &
Holmer 2007), og som er et vel så passende navn,
etter min mening.

Etymologi, navnets opprinnelse
Linnè (1758:392) beskrev veveren opprinnelig
som Cerambyx textor, men denne slekten ble
etter hvert ganske stor og mangfoldig slik at det
opplevdes naturlig for Fabritius (1775:170) å
danne en ny slekt for denne spesielle trebukken.
Han overførte derfor denne arten til en ny slekt,
Lamia, og som er latin for heks eller spøkelse.
Hvorfor dette syntes som et naturlig valg eller
aktuell sammenligning, er for meg uklart, men
det kan ha sammenheng med at om man tar den
opp og klemmer litt på den, kan den bite ganske
kraftig slik at fingrene hvitner. Slike overraskelser
kan muligens gi assosiasjoner til spøkelser som
også gjerne kan finne på uventete ting. Den er for
øvrig alene i denne slekten på vår klode, og som

Kjennetegn
Med sine opptil 3,2 cm, er veveren den største
trebukken i fylket, i alle fall den tyngste. Den
grønne moskusbukken Aromia moschata er anført
med inntil 3,4 mm i lengde, men denne er mye
slankere enn veveren.
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dårlig til, enten i kanten av en myr eller på steinete
mark i ulendt terreng. Det er også oftest å se slike
larveangrep i relativt tynne siderøtter av trærne
som angripes, normalt 3-5 cm i diameter. Veveren
er en av få trebukker som graver i ved og røtter
under bakken. Disse røttene kan uthules ganske
kraftig etter hvert slik at de blir omtrent som et rør.
Hos Ehnström & Axelsson (2002:290) finnes et
bilde av hvordan røttene blir seende ut der larver
av vever har angrepet osperøtter.

Overfladisk er veveren helsvart med ruglete
dekkvinger, men ofte med spredte, lyse småflekker.
Ser vi på den med en lupe, vil vi oppdage at de
lyse flekkene er hårtufser som stikker opp i et
uregelmessig mønster på dekkvingene, dog
ikke alltid iøynefallende. Studerer vi den enda
nøyere, vil vi oppdage at oversiden er besatt med
kort, grå behåring, i alle fall nyklekkete og unge
imagos (utviklete kjønnsindivider). Brystskjoldet
(pronotum) har kraftige tagger på kanten, en på
hver side, og med en rekke grove punkter. I forkant
er det en tydelig gul ring, som består av gyldne hår,
i kontrast mot det mørke hodet. Hodet bøyer brått
nedover slik det er hos mange trebukker. Antenner,
kjever og bein er svært kraftige. Det første
antenneleddet er særlig kraftig, og øynene går i
en smal sirkel rundt antennefestet. Dette utseendet
kan vanskelig forveksles med noen annen trebukk
her i landet. Kjønnene er like, men hunnen har
noe kortere antenner enn hannen. Hos hunnen
er disse knapt så lange som dekkvingene, mens
hannens antenner når et par antenneledd lenger
enn dekkvingenes lengde (Hansen 1966:112).

Larvene lever i trerøttene i opptil 4 år (3 år er
vanligst) før de forpuppes og klekkes til imago fra
mai og utover fram til september. Forpuppingen
skjer inne i trestammen ved basis av denne eller
nede i rota (Bílý & Mehl 1989:136). Ved fullgått
løp innfor forvandlingen, er larven gjerne 40 mm
lang og 8 mm bred, hvit og beinløs. Flygehullet
ut er sirkelrundt (Ehnström & Holmer 2007:238).
De ferdig utviklete billene spiser fortsatt bark
og ved av de samme treslagene som larvene
favoriserte før metamorfosen. Det er også sett at
imago kan krype oppover disse treslagene og spise
grønne blader som en variasjon i kosten. Selv om
denne trebukken er temmelig stor, kan den være
vanskelig å se. Den sitter ofte helt stille på bakken,
og med sin mørke farge, går den lett i ett med jord
og pinner den ofte omgir seg med. Men kryper
den på lyse flater, f.eks. over fjell, blir den langt
lettere å oppdage. Det fortelles at om man rister
på bakken eller i vissent løv hvor den kan sitte og
gjemme seg, kan den lage gnisselyder og dermed
gi seg til kjenne. Dette har jeg aldri opplevd, men
skal være oppmerksom på ved neste møte med
denne kraftige karen.

Levevis
Som for svært mange biller, er det larvestadiene
som egentlig er livet, mens det voksne stadiet
(imago) er kjønnsgenerasjonen med paring,
egglegging og snarlig død. Hos veveren kan det
se ut til at imago kan overleve en og annen vinter
da svært slitte eksemplarer kan opptre tidlig på
året, formodentlig våknet etter en slags vinterdvale
(Ehnström & Holmer 2007:238). Jeg har selv
sett slik både med skader i kitinskallet eller med
manglende antenner og bein.
Normalt legger de voksne eggene ved rota av
vier- og seljekratt Salix sp. og på popler og osp
Populus sp. Larvene gnager seg snart inn i veden,
mest i røttene under bakken, og kan forårsake
skader på disse. Unntaksvis er den også observert i
bjørk Betula sp. (Hansen 1966:113). Fra Danmark
fortelles at larver fra vever har gjort betydelig
skade i plantasjer av kurvpil Salix viminalis, men
visstnok mest i Sør-Europa (Ehnström & Holmer
2007:238). Ofte angripes røttene på trær som står

Utbredelse
Vever er kjent i Middelhavslandene, dog ikke
tallrik, og opp gjennom Baltikum til midt i
Finland, i Sverige opp til Norrbotten. I Danmark
opptrer den mest kystnært. Den er også kjent på
De britiske øyer (Bílý & Mehl 1989:136). Her
i landet er den noe sørøstlig, men følger kysten
til Sør-Trøndelag (Ehnström & Holmer 2007). I
Skandinavia regnes arten som livskraftig, men den
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Fig. 1. Vever Lamia textor er lett å kjenne igjen på sitt bastante utseende med ruglete, helsvart overside
og kraftige antenner og bein. Med sine trege bevegelser er den velegnet til å studeres på nært hold,
noe den ikke affekteres av. Likevel kan den bite om du klemmer på den i hånden, slik mange trebukker
kan. Foto: Hvaler, Tisler 28.4.2012, Jan Ingar I.Båtvik.
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Torstein Kvamme er lagt inn som finner, men
innsamlingen er av Per Tangen (= P.Buertange)
ifølge etiketten på eksemplaret (og som jeg har
sett og har bilde av)>.
7. Bråtane, Bråtanetjern, Prestebakkemosen, ett
ind., krypende. 4.9.2016. Morten Olsen & Kjell
Mange Olsen. <Fotodok. AK 15334355>.
Hobøl
8. Gaupesteinmarka, ett eks., innsaml. 30.7.2012.
Anne Lene Aase. <Priv.saml.>.
Hvaler
9. Asmaløy, ett eks. 21.6.2010. Egil Michaelsen.
<Fotodok.>.
10. Tisler, 28.4.2012, oppdaget på en botanikktur der med Østfold Botaniske Forening på en
stein utenfor et av de velholdte husa der ute
som benyttes som sommersted. Ca. 15 meter
unna stedet finnes en betydelig bestand av ørevier Salix aurita og gråselje S.cinerea, begge
vertsplanter for denne trebukken. Eksemplaret
ble så vidt vites ikke samlet, men fotografert av
mange, bl.a. Stein Kristian Martinsen (link 2),
Egil Michaelsen (link 3) og forfatteren.
Rakkestad
11. Engsmosen S, to ind. i paring eller lignende.
15.7.2015. Per Buertange & Torill Stubberud.
<Fotodok. AO/AK 12842850>.
Råde
12. Rørfjell, langs skogstien, eksemplaret er
ganske slitt og med et inkomplett ytre, hvor
midtbeinet på høyre side er borte samt brudd i
pronotum – trolig et overvintret eks. 28.5.1994.
Jan Ingar I.Båtvik. <Priv.saml.>.
Sarpsborg
13. Kurland, fiskedammene, ett eks. 15.6.1998.
Thor Jan Olsen. <Priv.saml.>.
14. Tune, Skivdal, krypende, ett eks. NHM.
5.7.1998. Roar Frølandshagen. <AO/AK
105296>.
15. Trøsken, Harehjellen, ett eks. 10.9.2009. Thor
Jan Olsen. <Priv.saml.>.
16. Vansjø, ett eks. gikk over grusveien i sola.
20.6.2011. Dag Øivind Ingierd. <Fotodok,
(link 1)>.

er høyt rødlistet f.eks. i Polen (Aasgaard 2003:26).
Kjente forekomster i Østfold
I Østfold er det gjort en del funn av denne
karakteristiske trebukken, men få er å finne i de
Naturhistoriske samlinger på Tøyen, noen flere
på Artsobs/Artskart, og sikker enda flere i private
samlinger bare eierne kjenner til. Jeg har besøkt
samlingene ved Zoologisk Museum på Tøyen
12.2.2012, avfotografert kollekter fra Østfold, og
disse gjenfinnes på Artskart.
Følgende er funnet for veverens forekomst i
Østfold, her presentert alfabetisk, kommunevis
(AO er forkortelse for Artsobservasjoner; AK
betyr Artskart; NHM betyr Naturhistorisk
Museum, Oslo; Priv.saml. betyr privat samling
og som vel på sikt er tiltenkt NHM):
Aremark
1. Aarbu, ett dødt eksemplar, innsaml., 24 mm.
2.7.2016, Bård Andersen. <Fotodok., AO/AK
4934467>.
Fredrikstad
2. Fredrikstad. Kråkerøy, Kjøkøy Fort, fra bebyggelsen og ned til sjøen på sørsiden, 40 moh,
liten inntørket dam, en større salamanderdam og
ellers mer eller mindre tørre bergknauser med
engvegetasjon, også noe skog ned mot sjøen, ett
eks. innsaml., Biofokus. 3.6.2010. Kjell Magne
Olsen. <AK 140208>.
3. Kvernhusbekken, på en naturfaglig tur med lærerne på Frederik 2. vgs, på sti langs bekk. Et noe
medtatt eksemplar med intakte bein minus ett,
som er halvt, samt at høyreantennen er brukket.
9.9.2011. Jan Ingar I.Båtvik. <Priv.saml.>.
4. Onsøy, Merrapanna naturreservat, ett ind.,
innsaml. NHM, 29.5.2014. Ole J.Lønnve. <AK
375058>.
Halden
5. Prestebakke, ett eks., NHM. 1.7.1965. Sigmund
Tvermyr. <AK 140060>.
6. Rokke, sør for Langtjern, ett eks., NHM.
22.5.1993. Per Tangen. <AK 140065, hvor
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Trøgstad.
17. Trøgstad Fort, ett eks. 15.8.2005. Thor Jan
Olsen. <Priv.saml.>.
Våler.
18. Svinndal, ett eks., innsaml., NHM. 17.6.1986.
Bjørn Arve Sagvolden. (Funnet ligger inne to
ganger hvor det ene feilaktig er plassert på
Dillingøya i Moss kommune <AK 11912>,
mens det andre, og som er identisk etikettert,
er plassert korrekt i Våler kom. <AK 139122>).

Nationalnyckeln till Sveriges flora och
fauna CY91. - ArtDatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet. 302 s.
Fabritius, J. C. 1775. Systemae Insectomologiae.
– Flensburgi et Lipsiae. 832 s.
Hansen, V. 1966. Biller XXII Træbukke.
Larverne ved Sv.G.Larsson. – Gads forlag,
København. 228 s.
Lindroth, C. H. (red.) 1960. Catalogus
Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. –
Entomol. Sällskap. Lund. 478 s.
Linné, C. von 1758. Systema Naturae, ed. 10. –
Holmiae. 824 s.
Link 1: https://www.miljolare.no/data/ut/
album/?a_id=908870&bi_id=58374&al_
id=12662#albumstart
Link 2: http://gaupestein.blogspot.no/2012/09/
vierbukk-lamia-textor.html
L i n k 3 : h t t p : / / w w w. c y l e x . n o / r e v i e w s /
viewcompanywebsite.aspx?firmaName=egil
+michaelsen+egils+markblomster&company
Id=11351608

Den eldste opplysningen av disse er Tvermyrs
innsamling fra Prestebakke i 1965. Vever
må ha vært kjent fra Østfold tidligere da
Lindroth (1960:366) har med Østfold som
finnested for vever i sitt berømte verk om
billenes utbredelse og forekomst i Fennoskandia.
Opplysninger her er derfor formodentlig basert
på litteraturopplysninger, en litteratur som synes
vanskelig søkbar og dermed lite tilgjengelig,
og som jeg derfor ikke har brukt mye tid på å
fremskaffe. En takk til Egil Michaelsen, Thor Jan
Olsen og Anne Lene Aase for tillatelse til å benytte
upubliserte funn som per dato bare lever en skjult
tilværelse i deres private samlinger.
Referanser
Aasgaard, K. 2003. Regional Red Data Lists
and invertebrates in the Nordic countries. Proceedings of INCardiff 2003. JNCC Report
367. Cardiff. 94 s.
Bílý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles
(Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia
and Denmark. – Fauna Entom. Scand. 22. Brill.,
Leiden - New York –København - Köln. 204 s.
Båtvik, J.I.I. 1999. Seljebukk, tung, stiv og
atletisk. Trebukker i norske skoger nr. 9. Skogeieren 13/99:24-25.
Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i
bark og ved. – ArtDatabanken, SLU. Uppsala.
512 s.
Ehnström, B. & Holmer, M. 2007. Skalbagger:
Långhorningar, Coleoptera: Cerambycidae.

Fig. 2. De kraftige antennene hos veveren Lamia
textor er plassert slik i hodet at øyet blir som
en tynn sigd rundt antennefestet. Her ses også
godt den gyldne hårringen mellom brystskjoldet
(pronotum) og hodet. Foto: Hvaler, Tisler
28.4.2012, Jan Ingar I.Båtvik.
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Planter på rømmen i Østfold 5, kardeborre Dipsacus fullonum L.
Jan Ingar I. Båtvik

Båtvik, J.I.I. 2016. Planter på rømmen i Østfold 5, kardeborre Dipsacus fullonum L. Natur
i Østfold 35(1-2): 77-83.
Kardeborre er en fremmedart i Norge innkommet med ballast, på avfallsplasser og som
hagerømling. I Østfold ble den omtalt første gang i 1912, på ballast fra Sarpsborg. Senere er
den kjent fra kommunene Eidsberg, Halden, Hvaler, Hobøl, Moss og Rygge på til sammen
åtte lokaliteter. Arten hører opprinnelig hjemme rundt Middelhavet, Vest-Asia og Nord-Afrika.
Kardeborre har en rik historie innen konfeksjonsindustrien, med sine piggete blomsterstander,
og som legemiddel i tidligere tider, dog neppe her til lands. Arten omtales på fremmedartslisten
som en plante som ikke oppfattes som noen trussel mot stedegen norsk natur.
Jan Ingar I.Båtvik, Høyskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

kan samles vann i. Her kan det finnes lindring for
tørste struper enten man har sukkersyke eller ei.
Dette finner vi beskrevet hos grekeren Pedanius
Dioskorides (20 - 90 e.Kr.) fra år 70 og gjentatt hos
den samtidige romeren Gaius Plinius Secundus
(23 - 79 e.Kr.) i sin Historia Naturalis fra ca. år
77 (Corneliuson 1997:202, Osbaldeston 2000).

Alle som kjørte langs E6 mellom Råde og Moss
i 2015, bemerket trolig en høyreist plante i flere
eksemplarer med underlige klubber i enden av
piggete stilker med motsatte blad. Nå skal man
vel ikke anbefale å stoppe langs E6, men folk
med motortrøbbel kan ikke annet enn stoppe langs
veien der slikt oppstår. Det kan vel også hende at
biologer bare må stoppe når noe spennende ligger
i veien eller ses i veikanten. Særlig farlig er det
vel heller ikke om man kjører godt ut på kanten
eller delvis utenfor veien med god oppmerksomhet
på annen trafikk. Den spesielle planten, på den
aktuelle strekningen, er en skikkelig raritet. Her
står nemlig noen eksemplarer av kardeborre
Dipsacus fullonum.

Fullonum er latin flertall av fullo som betyr en
som stamper klær, dvs en som elter og knar tøy slik
at det lettere skal ta til seg farge. Her siktes det til
at fruktene ble benyttet til å karde ull og tøy med
for å rufse opp fibrene i tøymaterialet før farging
(Corneliuson 1997:243). Det germanske navnet på
arten, kardeborre eller kardtistel, og mange andre
lignende navn, henviser til denne piggete frukten
som i mange hundre år har vært i bruk til karding
av ull (Corneliuson l.c., Lagerberg m.fl. 1958:17).
Nordhagen (1940:622) er inne på det samme ved
at han skriver «Frukthoderne brukes til å karde ull
med og innføres fra utlandet til Norge; de driver
ikke sjelden i land fra lastebåter på strandkanter
sørpå.» Han nevner for øvrig intet spesifikt om at
arten er kjent her i Østfold.

Etymologi, navnets opprinnelse
Dipsacus kommer fra klassisk gresk dipsakos,
som er det samme som diabetes, sukkersyke.
Lidelsen sukkersyke innebærer at en ofte kjenner
på en påtagelig tørst. Navnet gitt denne planten
mener man har sammenheng med at kardeborre
har motsatte, stengelomfattende og sammenvokste
blader på stilken, og som danner en lomme det

Som en kuriositet kan nevnes at Schübeler
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(1886:608) forteller at de gamle klassikere,
Dioskorides og Plinius, ikke syntes å kjenne til
blomsterhodenes anvendelse som karderedskaper.
I alle fall er ikke denne egenskap ved disse
plantene omtalt i deres skrifter. Her nevnes
imidlertid at piggsvinskinn ble benyttet som
karderedskap den gang, og der det fantes piggsvin
foregikk det en betydelig handel av skinn til dette
bruk.

ullstoffer som trengtes å fluffes opp.
I Sverige synes ikke dyrkingsforsøk av
kardeborre å ha vært særlig omfattende da
Nyman (1867:73) bare anfører «Förvildad på et
par ställen i Skåne» som eneste omtale av denne
arten. Nyman er for øvrig svært interessant å
lese da en mengde detaljer om bruk og overtro
er tatt med for svenske forhold i historisk tid i
hans beretninger. Svenskene har likevel åpenbart
kjent til denne bruken da arten har fått navnet
borretistel, karrborre, klädvävfarkarborre og
lignende navn i svensk litteratur fra midt på
1600-tallet og framover (Lyttkens 1981:1644).
Kardeborre kan imidlertid umulig ha vært mye i
bruk i Sverige da Svensson (1893:533) bare helt
summarisk nevner denne planten, uten anvendelse
eller omfanget av eventuell dyrking, i sin bok om
kulturvekster i vårt naboland.

Dyrking i Norge
Lagerberg m.fl. (1958:17) nevner at kardeborre
dyrkes mange steder i Europa som nytteplante
i bearbeidelsen av ullstoffer. Hos Brøndegaard
(1987:210) finnes en lengre utredning om når
denne dyrkningen tiltok i Danmark, hvor stor
omsetningen var, og delvis hvor produktene
ble sendt. Det fortelles at planten ble dyrket i
Danmark, til bruk som kardeplante, allerede
i slutten av 1790-årene. Kardeborre som ble
importert fra Tyskland og Holland hadde imidlertid
bedre kvalitet, da disse hadde stivere pigger enn
hva danskene lyktes med i sin produksjon. Fram
til i alle fall 1959 hadde kardeborre temmelig
stor betydning i Danmark for tilrettelegging av

Fig. 1. Slik kunne en karde se ut med hodene fra
kardeborre Dipsacus fullonum festet sammen med
trelister og tauverk. Fra Dansk Folkemuseum,
Brede (fra Brøndegaard 1987:210).

Fig. 2. Langs E6 gjennom Moss fantes åtte
høyreiste eksemplarer av kardeborre Dipsacus
fullonum sommeren 2015. Foto: E6, Moss
8.9.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

78

Natur i Østfold 2016.indb 78

21.05.2017 14:09:36

NATUR I ØSTFOLD 35(1-2) 2016

Planter på rømmen i Østfold 5, kardeborre

Europas bruk av kardeborre skapte også
oppmerksomhet her i landet, men lite tyder
på at disse plantene var i noe særlig bruk til
kardeformål hos oss. Høeg (1976) nevner f.eks.
ikke kardeborre i det hele tatt i sitt omfattende
verk om planters anvendelse og tradisjoner her
i landet. Schübeler (1886:608), som for øvrig
var en foregangsmann i Norge ved å dyrke
fremmede arter for å se på anvendbarhet, trivsel
og overlevelse av kulturplanter hos oss, forteller
at kardeborre bare ble forsøkt dyrket i Botanisk
Hage på Tøyen hvor den trivdes svært godt. Han
forteller at frøene ble modne først i september,
og at plantene ble opptil 2,50 meter høye. Vi
kan vel da dra en forsiktig konklusjon om at
kardeborre som nytteplante neppe kan ha gitt
særlige spredninger ut i vill norsk natur hos oss.
Det er nok snarere som tilfeldig blindpassasjer,
i ballast og som forvillet hagevekst vi har dens
opprinnelse hos oss.

mye på en kurvplante (Asteraceae) da blomstene
normalt er samlet i en flat kurv med kurvdekkblader
som støtter under, slik vi kjenner det hos
kurvplanter. Imidlertid er det flere forhold som
skiller disse familiene. Hos kardeborrefamilien
er bladene motsatte, mens dette er unntaket
blant kurvplantene, dog kjenner vi solblom
Arnica montana og griseblad Scorzonera humilis
som slike unntak fra Østfold. I blomstene
finnes skikkelige begerblader, mens begeret
hos kurvplanter regnes som fnokken som sprer
nøttene. En ferdigblomstret løvetann ser ut som
en grå kule før vinden får tak i denne fnokken
hvor frøet henger under som en fallskjermhopper.
Noe av dette kan vi se hos kardeborrer også, men i
tillegg er fruktene omgitt av et ytterbeger, egentlig
med opprinnelse i sammenvokste forblader og
ikke egentlig begerblader (typisk dobbelt beger
finner vi hos f.eks. rosefamilien Rosaceae). Disse
har ofte hinnetynne kanter og beskytter og støtter
nøttene i kurven før disse spres. Både beger og
ytterbeger blir med diasporen (spredningsenheten)
og bidrar på ulikt vis under spredningen av
fruktene.

Systematisk plassering
I floraer tilhører kardeborre en liten familie,
kardeborrefamilien (Dipsacaceae). I Artsdatabankens navneregister fra 2009 ligger
kardeborrefamilien som egen familie med 5
slekter og totalt 8 arter. I Østfold forekommer
de velkjente rødknapp Knautia arvensis og
blåknapp Succisa pratensis, som begge er kjent
fra samtlige kommuner i fylket, og den relativt
nyoppdagete arten i Norge, bakkeknapp Scabiosa
columbaria, nå kjent fra både Moss og Hvaler.
I tillegg er det funnet tre innførte ballastplanter
fra denne lille familien, to fra slekten hageknapp
Cephalaria med ett funn hver: Syriaknapp
C.syriaca (Fredrikstad, ballast 1873) og gullknapp
C.gigantea (Torp, Fredrikstad 1965), begge
tilfeldige engangstilfeller. Den siste er kardeborre,
også opprinnelig en ballastplante, men som i nyere
tid også må regnes som en hagerømling (Lid &
Lid 2005:736).

Blomstringen er også forskjellig hos de
to familier. Hos kurvplantene blomstrer de
ytterste blomstene i kurven først, og så fortsetter
rekkefølgen utenfra og innover mot sentrum. Hos
kardeborrene kan blomstringen skje fra sentrum
og utover, eller fra ytterst og innover samtidig
med at en ring av blomster midt i kurven tar til å
blomstre. Vår kardeborre kan således få en vakker
klubbe med blomstring nedenfra og oppover
samtidig med en blomstring midt i klubben og
oppover.
Om kardeborrefamilien synes å ha mye til
felles med kurvplantefamilien, har nyere DNAforskning påvist at denne lille familien står
nærmere kaprifolfamilien (Caprifoliaceae). En
ajourført oversikt over karplantenes systematiske
plassering (jf. Artsdatabanken) sorterer nå
derfor våre tidligere kardeborrearter under
kaprifolfamilien (The Plant List 2016).

Blomstene ligner en kurvplante
Kardeborrefamilien ligner overfladisk ganske
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Fig. 3. Blomsterstanden hos kardeborre Dipsacus fullonum deler seg ofte i flere greiner. Jo flere hoder,
desto bedre var det overfor bruken som karderedskap som var svært vanlig mange steder i Europa.
Foto: E6, Moss 8.9.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
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Kardeborre som legeplante
Ifølge Schübeler (1886:608) beskriver både
Plinius og Dioskorides kardeborre som en svært
anvendbar legeplante i oldtiden. Vannet som
samles i bekkenet der bladene er sammenvokst
omkring stengelen, jf. etymologien, skulle ha
effekt på øyesykdommer. Paulli (1648:221)
gjentar dette rådet mot ‘svage og betændte øjne’
(Brøndegaard 1987:212). Paulli legger til at
dette vannet, blandet i fiol- og rosenolje, kunne
hjelpe mot byller på fingrene samt mot flekker
som kommer med årene på både hender og i
ansiktet. Mer mystisk synes rådet fra Paulli om at
larver som måtte finnes i blomsterhodene kunne
anbringes rundt halsen som et middel mot malaria.

oversikter, dog ikke en art vi aktivt bør bekjempe
da farepotensialet ikke regnes som truende.
Arten er således ikke svartelistet, men med på
fremmedartslistene våre under kategorien Ingen
kjent risiko (Gederaas m.fl. 2007:127, 2012:112).
Den ble først bemerket i Norge fra Ferrevigkilen
i Arendal fra Storeng på Tromøya i 1875, og der
har arten stått fram til i alle fall 1979. Senere
ble den registrert et par steder i Oslo drøyt 10 år
senere. Siden den gang er arten registrert på en
rekke steder, mest innkommet med ballastjord,
mest på skrotemark (ADB 1).
Kjente forekomster i Østfold
I Østfold ble kardeborre først angitt fra ballastjord
på Alvim i Tune, Sarpsborg, den 18.8.1912 av
Hartvig Johnsen <O 403353>. Berg (1962:63)
siterer dette funnet som ‘Alvin’, men i alle fall i
dag heter stedet Alvim. Dette funnet er ikke omtalt
i floraene før i 1963 av en eller annen grunn (Lid
1963:635).
Videre ble kardeborre påvist i fylket bak Asak
kirke i Berg, i Halden av Eilif Dahl, den 26.8.1938.
<2 ark, O 403351, O 403352>. Dette er eldste
omtale i Lids flora (1952:590) av denne arten fra
Østfold. Det kan se ut som det var en del ugjort
arbeid i forkant av florautgivelsene også den gang.
Så dukket den opp på Hvaler, i prestegårdsskogen
nær kirken på Kirkøy, tilsynelatende vill, ifølge
finneren, Kristian Andreassen, fra 5.8.1945 <O
403350> (Berg 1962:63).
Senere fant den samme Andreassen kardeborre
i Eidsberg, Lekum, i orekratt nær kirken,
tilsynelatende vill der også, 25.9.1960 <O
403349>. Om dette funnet forteller Berg (1962:63)
at planten hadde modne frukter, for øvrig i
pakt med modningstidspunktet for fruktene
som Schübeler (1886:608) omtalte fra sine
dyrkningsforsøk av arten i Botanisk hage i Oslo
for over 130 år siden.
I nyere tid har kardeborre dukket opp her i
fylket på avfallsplassen ved Solgård Skog i Moss
med innsamlinger av Tore Berg og Anders Often
fra 23.9.2000 <O 257965> og trolig fra samme

Henrik Harpestreng (1164-1244) var en
dansk lege som samlet legeråd fra naturen, både
fra kilder som fantes før hans tid, og fra sin
samtid. Dette ble det mange småskrifter av, bl.a.
Danske lægebok, samlet og utgitt på 1300-tallet
(Brøndegaard 1987:212). Her nevnes uttrekk fra
rota til kardeborre som anvendbar mot hodepine,
mageonde, sammen med kamfer kunne stille
neseblødninger, saften dryppet i ørene kunne
helbrede byller, febernedsettende, kvinners
mestruasjonssmerter kunne dempes og blandet
med vin mot blæresten.
Henrik Smid (1495-1563) gjenopptok denne
danske tradisjonen med å samle andres og egne
erfaringer og utvide repertoaret overfor naturens
egne legemidler. Han ble riktignok født i Sverige,
men utga sine populærmedisinske skrifter for
det meste i Danmark. Han omtaler kardeborre
som en plante med ytterligere egenskaper. Han
forteller at bladene kunne legges på hodet ved
hjerteproblemer, saften kokt i vin som middel mot
vorter, hemorroider og fingerrifter, og har man
larver eller mark i ørene, vil det hjelpe om man
drypper saften av rota i ørene (Smid 1577:101,
Brøndegaard 1987:212).
Utbredelse i Norge
Kardeborre har aldri vært noen tallrik art i norsk
natur. Den behandles som en fremmedart i norske
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sted samme år (16.10.) av Kåre Arnstein Lye <O
320130>, selv om koordinatene er litt forskjellig
angitt på herbariebeleggene.
Lye har også samlet arten fra Hobøl og skriver
om funnet på etiketten: Mære, ugras på grusveg i
hage, den 13.7.2010, <O 221740>.
Den siste utgaven av Lids flora, fra 2005 (Lid
& Lid 2005:736), angir Rygge som en aktuell
lokalitet for kardeborre. Kardeborre er registrert på
Artsobs. av Reidun Braathen og Even W.Hanssen
fra Husebyskogen, veikant, gammelt hageavfall,
6.7.2015, dvs 10 år etter at florautgaven kom ut.
Hvilken kilde Reidar Elven, som hovedredaktør
for denne utgaven, hadde for å angi kardeborre fra
Rygge så tidlig, har jeg ikke lyktes i å finne ut, men
nå finnes det i alle fall angivelser i Artsdatabanken
fra Rygge <AO 12796403>.
Langs E6 i Moss vokste også flotte eksemplarer
av kardeborre i 2015, angitt på etiketten slik:
«Moss. Ca 250 m N for avkjøringen ved
Mosse-porten, V-siden av veien, 14 eks., på
ca 8 ms lengde, veiskråning langs E6. NL(W)
96336,91522. 8.9.2015. Torunn Bjørnstad Båtvik
& Jan Ingar I.Båtvik 2838. <O 248294>.» Da arten
er toårig kan det være vi får oppleve blomstrende
eksemplarer i 2017, derfor slik nøyaktig angivelse
av denne innsamlingen. Sommeren 2016 var det
eventuelt bare rosetter uten at det er kjent om noen
så etter den her da.
Som denne oversikten viser, har kardeborre
i Østfold opptrådt både som ballastplante, på
avfallsdeponier og som hagerømling. Uansett
er det en plante på rømmen fra Middelhavet
og Nord-Afrika og Vest-Asia, som er dens
opprinnelsessted. Vakker og morsom er den med
sine staselige frukter og underlige blad, og når den
først er på avveier, er det trygt å vite at den neppe
vil gjøre oss noen skade på den mer opprinnelige
vegetasjonen her i landet vi er satt til å forvalte.

Berg, R. 1962. Nye utbredelsesdata for norske
karplanter. Blyttia 20:49 82.
Brøndegaard, V. J. 1987. Folk og flora, dansk
etnobotanik. Bd. 4. – Rosenkilde og Bagger,
Viborg. 403 s.
Corneliuson, J. 1997. Växternas namn.
Vetenskaplige växtnamns etymologi. Språkligt
ursprung och kulturell bakgrund. – Wahlström
& Widstrand. Stockholm, Borås. 602 s.
Gederaaas, L., Salvesen, I. & Viken, Å. 2007. Norsk
svarteliste 2007. Økologiske risikovurderinger
av fremmede arter. – Artsdatabanken, Trondheim
151 s.
Gederaaas, L., Moen, T. L., Skjelseth, S. & Larsen,
L.-K. 2012. Fremmede arter i Norge - med norsk
svarteliste 2012. – Artdatabanken, Trondheim.
210 s.
Høeg, O. A. 1976. Planter og tradisjon. Floraen
i levende tale og tradisjon i Norge 1925 1973.
- Universitetsforlaget. Oslo. 751 s.
Lagerberg, T., Holmboe, J. & Nordhagen, R.
1958. Våre ville planter. VI.2. Tanums forlag.
Oslo. 379 s.+ pl. 816-919 + reg. 3 s. + app. &
reg. 101 s.
Lid, J. 1952. Norsk flora. Med teikningar
av Dagny Tande Lid. 2. utg. – Det Norske
Samlaget. Oslo. 771 s.
Lid, J. 1963. Norsk og svensk flora. 3. utg.– Det
Norske Samlaget. Oslo. 800 s.
Lid, J. & Lid, D. T. 2005. Norsk Flora. 7. utg.
ved Reidar Elven (red.) – Det Norske Samlaget.
Oslo. 1230 s.
Lyttkens, A. 1981. Svenska växtnamn. [Opptrykk
fra originalen 1911-1915]. Bd. 1-3. Walter
Ekstrand Bokförlag. Lund. 1891 s.
Nordhagen, R. 1940. Norsk flora med kort omtale
av innførte treslag, pryd og nytteplanter. Oslo.
XXIII + 766 s.
Nyman, C. F. 1867. Utkast till svnska växternas
naturhistoria eller Sveriges fanerogamer
skildrade i korthet med deras växtställen
och utbredning mm, deras egenskapper,
användning och historia i allmännhet. 1. delen.
– N.M.Lindh, Gidlunds. Örebro. 431 s.

Referanser
ADB (Artsdatabanken) 1: http://databank.
artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N61693
(lest 13.12.2016).
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Planter på rømmen i Østfold 5, kardeborre

Fig. 4. Blomsterhodene hos kardeborre Dipsacus
fullonum var verdifulle i konfeksjonsindustrien
med sine stive og bøyelige støtte- og begerblader.
Foto: E6, Moss 8.9.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

Fig. 5. Bladene hos kardeborre Dipsacus fullonum
er motsatt og sammenvokste ved stengelen slik
at en ansamling av vann kan dannes der. Dette
vannet har gitt navn til planten siden oldtiden da
særlig tørste personer kunne finne drikke her, som
f.eks. diabetikere, i tillegg til fantasier om øvrige
magiske egenskaper. Foto: E6, Moss 8.9.2015,

Osbaldeston, T. A. 2000. Dioskorides: De materia
medica. English translation. Introductory
notes by R.P.Wood. 1 Ed. - IBIDIS Press,
Johannesburg, South Africa.
Paulli, S. 1648. Flora Danica, det er: Dansk
Urtebog. [Nytrykk 1971-72]. – Kiøbenhafn.
Tot. 991 s.
Schübeler, F. C. 1886. Viridarium Noregicum.
Norges væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas
natur- og culturhistorie. Bd. 1. – Fabritius &
Sønner. Christiania. 610 s.

Smid, H. 1577. Een skøn, loestig, ny urtegaard.
VI. Om atskillige Urter som her udi Riget
vaaxe, hvorledis de til Lægedom skulle brugis,
udvaartis oc indvaartis. – Kiøbenhaffn.
Svensson, P. 1893. Sveriges kulturväxter. –
Norstedt & Söners förlag. Stockholm. CXXVI.
+ 727 s.
The Plant List 2016. – Kew, London. http://www.
theplantlist.org/1.1/browse/A/Caprifoliaceae/
Dipsacus/ (lest 23.1.2016).

83

Natur i Østfold 2016.indb 83

21.05.2017 14:09:40

Øivind Lågbu

NATUR I ØSTFOLD 35(1-2) 2016

Årsmelding for NOF avdeling Østfold 2015

Styrets sammensetning har vært som følger:

Ved utgangen av 2015 var 403 av NOFs
medlemmer oppført med Østfold-adresse og
dermed tilhørende NOF avdeling Østfold. – Derav
var 18 familiemedlemmer, 8 juniormedlemmer og
365 seniormedlemmer (hvorav to med livsvarig
medlemskap).

Leder: Øivind Lågbu
Kasserer: Harald Mørken
Sekretær: Tommy Fredriksen
Styremedlem: Ole Petter Skallebakke
Styremedlem: Bjørn Frostad
Styremedlem: Håkon Vindenes (for MOOF)

Medlemmenes bostedsfordeling:

Styremedlem: Åge Sten Fredriksen (for FFF)

Askim: 13 		

Aremark: 3

Varamedlem: Arild Hansen

Eidsberg: 14		

Fredrikstad: 114

Varamedlem: Birger Olsen

Halden: 45		

Hobøl: 8

Hvaler: 13		

Marker: 6

Revisor

Moss: 50		

Rakkestad: 12

Kai Hermansen

Rygge: 19		

Råde: 11

Sarpsborg: 41 		

Skiptvet: 8

Valgkomite

Spydeberg: 6		

Trøgstad: 11

Stein Bukholm og Arild Hansen

Våler: 8

Redaktører:

172 medlemmer betalte lokalt tillegg i 2015 (Natur
i Østfold). 12 av disse bor utenfor Østfold.

“Natur i Østfold”: Morten Günther
Rapportserien “Østfold-Natur”: Geir Hardeng

Tidsskriftet “Natur i Østfold”:
Redaksjonen har prioritert arbeidet med
2015-nummeret, for en ordinær utgivelse tidlig i
2016. Parallelt vil deler av redaksjonen fortsette å
jobbe med ferdigstillelse av 2011–2013-numrene,
for å komplettere årgangsrekken.

Representanter med møte- og talerett i styret:
AOS: Bjørn Frostad (er også ordinært styremedlem)
ØRG: Jan Ingar Iversen Båtvik
LRSK: Peter Sjolte Ranke/Knut Erik Vedahl
LRSK: Peter Sjolte Ranke (sekretær t.o.m.
04.06.), Knut Erik Vedahl (sekretær f.o.m. 04.06.),
Tommy Andre Andersen, Rune Botnermyr, PerArne Johansen (vurderingsmedlemmer)

Rapportserien “Østfold-Natur”:
To nye utgivelser i 2015:
- Østfold-Natur 50 – 2014 (del 1) og 51-2014 (del
2): “Upubliserte rapporter og notater om fugler i
Østfold fra 1970 – 2000”. Rapportene er utarbeidet
av Geir Hardeng.
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Årsmelding for NOF Østfold 2015

- Østfold-Natur nr. 52 (2015): Akerøya turrapporter
1961-68+1976.
Serien teller 52 rapporter. Økonomien er ok, da
Fylkeskommunen og Fylkesmannen bidrar til
trykking av enkelte rapporter. Ca. 50 abonnenter.

god aktivitet, og lokallagene i Moss, Fredrikstad
og Halden, Østfold Ringmerkingsgruppe (ØRG),
Akerøya Ornitologiske Stasjon samt diverse
lokale grupper og enkeltpersoner bidrar godt til
dette.
En rekke av foreningens medlemmer bidrar
aktivt med innrapportering til Artsdatabankens
rapportsystem “Artsobservasjoner.no”.

Digitalisering av tidsskrifter og rapporter:
For noen år siden ble tidligere utgivelser av
Østfold-Ornitologen, Natur i Østfold (t.o.m. 2008)
og Østfold-Natur (t.o.m. 2011) digitalisert, og
tilgjengeliggjort på internett. Det er meningen at
nyere utgivelser skal legges ut på samme måte
(med noen års forsinkelse). Ingen tidsskrifter eller
rapporter ble lagt ut i løpet av 2015.

Styret har i årsmøteperioden hatt 5 styremøter
og behandlet 50 saker.
I tillegg til interne foreningssaker, har
foreningen gitt innspill i en rekke høringssaker
vedrørende etablering av nye verneområder,
forvaltningsplaner, utbyggingssaker mv.

Den Lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen
(LRSK):
Arbeidet i LRSK fikk, noe uforberedt, mye
større omfang etter at Artsobservasjoner.no ble
lansert i 2008, og man har i løpet av de siste
årene erfart at jobben med å følge opp innkomne
observasjoner har vokst seg større enn hva en
person (sekretæren) kan håndtere alene. Artsobs.systemet krever tett oppfølging med hensyn til
sammenslåing av observasjoner, opprydding i
lokalitetsavgrensninger etc., og følgelig har det
hopet seg opp et etterslep som i sin tur har ført
til forsinket ferdigstillelse av LRSK-rapportene
til Natur i Østfold. Peter Sjolte Ranke har gjort
sitt ytterste for å opprettholde virksomheten, men
valgte å si fra seg sekretærvervet på forsommeren.
Knut Erik Vedahl overtok da vervet, men skal kun
konsentrere seg om tiden fra 2015 og fremover.
Arbeidet med etterslepsperioden 2010–2014
er fordelt på flere personer, og målsetningen
er å komme à jour med både opprydding i
Artsobservasjoner.no og publisering i god tid
innen høsten 2017, av hensyn til bokprosjektet
(omtalt nedenfor). En eventuell omstrukturering
av arbeidsfordelingen i LRSK vil diskuteres
fortløpende med den nye sekretæren etter hvert
som han kjenner hvor skoen trykker, og en skriftlig
instruks vil så utarbeides.

Flere av foreningens medlemmer med
lokalkunnskap om vandrefalken i fylket har
deltatt i et kartleggingsprosjekt. Foreløpige
resultater antyder en solid status for fylkets
vandrefalkbestand.
Det er tatt initiativ til å sette opp et enkelt
fugletårn i Skjebergkilen. Arbeidet er pr. utgangen
av desember 2015 på planstadiet.
Medlemmer i Halden har fått god aktivitet i det
nye lokallaget av ØOF i Halden.
ØOF v/ Bjørn Frostad, deltok på NOFs
landsmøte i Vestfold i april.
ØOF har brukt NOFs fylkessider på internett.
Arbeid med effektivisering av foreningens drift
er igangsatt, blant annet vil mest mulig materiell
bli distribuert pr e-post i fremtiden.
Prosjekter:

Styrets beretning om virksomheten:
Etter styrets mening har foreningen samlet sett

•

Vinterovervåkning av sjøfugl har blitt
ledet av Bjørn Frostad, og 9. februar ble
sjøfugltellingen gjennomført av en stor
gruppe frivillige tellere.

•

Boken om Østfolds fugleliv. Det er arbeidet
godt med det meget ambisiøse prosjektet i
løpet av året. I bokkomiteen sitter: Tommy
Fredriksen (prosjektkoordinator), Øivind
Lågbu, Tor Sørlie, Åge Sten Fredriksen,
Per-Arne Johansen (ansvarlig for foto),
Geir Hardeng (også medforfatter), Morten
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Viker (hovedforfatter), Eivind Sørnes
og Atle Haga (representant for Østfold
fylkeskommune). Bokprosjektet er støttet av
Østfold fylkeskommune og fylkesmannen i
Østfold, og den er planlagt trykkeferdig mot
slutten av 2017. Statusrapport for 2015 er
vedlagt årsberetningen..

Forening inviterer publikum ut for å bli kjent
med sin lokale fuglefauna. Som året før satset
ØOF på å presentere fuglelivet i Narnteskogen
og Sorgenfrigropa. Det var bra fremmøte,
mellom 40 og 50 var til stede. Knut Tronsen,
Østfolds ringmerker nr 1, demonstrerte fangst
og ringmerking til stor glede for yngre og eldre.

Møter og ekskursjoner:
Følgende ekskursjoner og turer er gjennomført
i regi av ØOF (i tillegg har lokalavdelingene
i Moss og Fredrikstad sine faste månedlige
lokallagsmøter):

Lørdag 6. juni
Nattsangertur. Arve Dyresen ledet med sedvanlig
sikker hånd den tradisjonsrike turen.
Torsdag 13. august
Ekskursjon til Kurefjorden. Mye fugl, og 16
deltakere var en fin økning fra i fjor.

Søndag 8. februar
Ekskursjon til Berbyelva og Iddefjorden. Stort
oppmøte.

Søndag 13. september
Båttur i Ytre Hvaler nasjonalpark med
Hvalerfergen Olava. 9 deltakere fikk en fin tur.
Det lave fremmøtet gjør at høstturens skjebne
må diskuteres.

Tirsdag 10.mars
Årsmøte for NOF Østfold, Bøndernes Hus, Råde.
Bjørn Aksel Bjerke viste flotte bilder av
karakterarter i indre Østfold.

Torsdag 10. desember
NOF Østfolds tradisjonsrike julemøte i
Donkejongården i Gamlebyen. I år med hele 34
deltakere som koste seg med grøt, julekake og
kaffe. Etterpå var det foredrag om overvåking
av fiskeørnreir i Østfold ved Masterstudent Silje
Bjørgeengen og professor Ole Jørgen Hanssen
fra NMBU.

Lørdag 11.april
Dagstur til Hornborgasjön i Sverige, fellestur med
DNT Nedre Glomma.
Som vanlig fulltegnet tur med gode fugle- og
kulturopplevelser.
Søndag 19.april
Ekskursjon til Hæravassdraget i Trøgstad. Fin tur
med mest lokale deltakere, arrangert i samarbeid
med Trøgstad kommune.

Bidrag til foreningen:
ØOF fikk kr. 10 000.- fra Østfold fylkeskommune
til ekskursjoner og turer innrettet mot allmennheten
for 2015.

Søndag 10.mai
Sjøfugltur til Ytre Hvaler med Hvalerfergen
”Olava” med 45 deltakere.

24. januar 2016
For ØOF
Øivind Lågbu/leder

Søndag 31.mai
For 5. vår på rad ble Fuglenes dag arrangert,
og lokallag og fylkeslag av Norsk Ornitologisk
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Minneord Birger Alfred Andersen
1939 – 2016
Geir Hardeng, Øivind Lågbu & Nils E. Øy

I 1992 forlot Birger Alfred skolestua for å
bli yrkesfisker i Indre Oslofjord, i den første
tiden sammen med veteranen Helge Hansen fra
Båtstø. God avsetning av fisken fikk han ved
Rådhusbrygga i Oslo, dit mange kom for samtidig
også å slå av en god prat under handelen. Her ble
han raskt også engasjert i fiskernes organisasjon,
og han virket både som sekretær, viseformann
og formann i Indre Oslofjord Fiskerlag. Etter
omkring 11 år som fisker, flyttet familien fra Åros
til Onsøy.
Vel tilbake i hjembygda i 2003 tok familien
fatt på å ruste opp og isolere familiehytta i
Oksrødkilen, samtidig som Birger Alfred fisket
og gransket lokale stedsnavn, dialektuttrykk og
alt som hadde med fugl og fisk å gjøre. De fleste
månedene i året ble tilbrakt der, og det er fra denne
tiden han tok fram et gammelt uttrykk og kalte seg
selv «strandsitteren» i Oksrødkilen. Etter hvert
bidro han med adskillige innlegg i Fredriksstad
Blad, og ble velkjent i «Brev til Bladet» og «På
tråden» på sistesiden i Fredriksstad Blad. Ved
avisens 70-årsomtale av ham i 2009 het det at
uttrykket «verken fugl eller fisk» kunne omskrives
når det gjaldt jubilanten, til «både fugl og fisk»
- og vi kan føye til «og mye, mye annet mellom
himmel og jord og i hav».
Da var det heller ikke mer enn naturlig at han
raskt ble engasjert i Onsøy Historielag. Her ble
han valgt inn i styret i 2004, og fortsatte i ulike
tillitsverv fram til 2013. I årene 2006-08 var han
viseformann i laget. Historieinteressen ga seg
også utslag i en lang rekke artikler i historielagets
årsskrift Varden, fra 2004 og like til 2015. Det
dreide seg om fiske og fiskeplasser, om kystnavn
og forlis, og mye annet, men ikke minst en serie
artikler om dialektord fra Onsøy.

Naturvennen, fiskeren, jegeren, forskeren,
læreren, organisasjonsmannen, historikeren, kort
sagt altmuligmannen, Birger Alfred Andersen,
døde 28. juli 2016 på Kalnes sykehus, 77
år gammel. Begravelsen fant sted på Onsøy
kirkegård 9. august.
Birger Alfred Andersen ble født 28. mai 1939,
som sønn av Onsøys kjente huslege gjennon en
menneskealder, Alfred Andersen, og hans hustru,
jordmor Marina Andersen. Barndommen på
Gressvik og på hytta i Oksrødkilen, og ikke minst
sammen med faren på sjøen og i skog og mark,
vekket tidlig hans interesse for alt liv rundt oss.
Far og sønn tøffet rundt i Østfold-skjærgården
på den tiden da lovlig ”æl`ke”- jakt i fjorden var
”Østfolds svar” på fjellets rypejakt. I studietiden
ved Universitetet i Oslo, der han tok fagene
historie, engelsk, tysk og norsk, med dialektologi
som spesialemne, reiste Birger Alfred heller hjem
til familien og naturvenner i Fredrikstad-distriktet,
fremfor å leve studenterlivets «glade dager» i
hovedstaden.
Etter universitetsstudiene, halvannet år i
marinen og arbeid som vitenskapelig assistent i
fire år ved Norsk Målførearkiv på Universitetet i
Oslo, tok Birger Alfred fatt på lærergjerningen, i
Røyken kommune på Hurumlandet i 1976. Her
førte natur- og miljøinteressene ham inn i partiet
Venstre, og det tok ikke lang tid før han var
innvalgt i kommunestyret. Her virket han som
«enmannsgruppe» og tidvis i vippeposisjon, slik
at hans forslag vant gehør. Røyken kommune var
en av de første med miljøvernutvalg, miljøvernpris
og kildesortering. I tillegg virket han i fem av
årene i Røyken som frilansjournalist i Røyken
og Hurum Avis.
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Gunnar Lid (1938-1983) ved Zoologisk Museum
i Oslo i registreringsarbeidet på Øra, som også
la noe av grunnlaget for fredningen av området
i 1979 (Andersen & Lid 1968). Gunnar Lid og
Birger hadde også turer sammen til Akerøya
Ornitologiske Stasjon (etablert i 1961), som Lid
ledet på 1960-70-tallet (Andersen 1966-67).

Slik har han gitt varige bidrag til bevaring av
bygdas dialekt og historie, på samme vis som han
har levert viktige bidrag også til vitenskapelige
tidsskrift om språk og dialekter og til en bok om
stedsnavn i Onsøy (Kåre Hoel: Bustadnavn i
Østfold. XI, Institutt for lingvistiske og nordiske
studier, Univ. i Oslo, ved Tom Schmidt, Oslo
2012, 404 s.)
Birger videreførte naturarven etter den kjente
ornitologen Johan Andeas Thome (1849-1912),
også han bosatt i Onsøy, og han hadde kontakt
med Thomes sønn, Wilhelm Thome (18911972). 100 år etter Johan Thomes obsevasjoner
på hekkeholmer på Onsøy-kysten, foretok Birger
og undertegnede tellinger på de samme holmene
i 1974 (Hardeng & Andersen 1975).

Østfold Ornitologiske Forening ble opprettet
bl.a. for å samle fugleinteresserte i en felles innsats
for å sikre Øra og andre verdifulle fuglelokaliteter
i fylket. Birger var blant initiativtakerne til
etablering av foreningen i desember 1971. Han
ble foreningens første formann (1971-73) – og
40 år etter var han varamedlem i styret til den
samme forening (omtale i Østfold-Natur nr. 46,
2011, s.45-48, inkl. bilde av Birger).

Birger var en drivkraft i kartlegging av
fuglelivet i Østfold-skjærgården i ti-året 196575. Han var en av pionerene i naturvernarbeid
knyttet til sjøfugl og våtmark, særlig i Øraområdet. Han samarbeidet bl.a. med ornitologen

Birger Alfred etablerte sammen med Kjell
Møklegård, Onsøy, Kjennetjernet ornitologiske
stasjon i Onsøy i 1967. Her ble det drevet
ringmerking til 1976 (Andersen 1970-74).
Området viste seg også å være en svært verdifull

Birger Alfred Andersen. Foto: Privat.

88

Natur i Østfold 2016.indb 88

21.05.2017 14:09:40

NATUR I ØSTFOLD 35(1-2) 2016

Minneord Birger Alfred Andersen

fuglelokalitet, spesielt under vår- og høsttrekket,
og området fikk status som naturreservat i 1992
(omtale av stasjonen i Østfold-Natur nr.46, 2011,
s.116). Her ble bl.a. vannsanger påvist for første
gang i Norge og vierspurv først i Østfold. Det
ble i ny tid bygget et fugleobservasjonstårn ved
Kjennetjernet, og Birger deltok på den offisielle
åpningen av tårnet en vakker mai-dag i 2014. Det
gledet ham å kunne bestige tårnet og nyte utsikten
ut over sitt kjære Kjennetjern i et fugleperspektiv.
Alle vi som har hatt gleden av lære ham å
kjenne og å samarbeide med ham, har ikke minst
satt pris på hans godhet og ekte engasjement
på mange felter. Han hadde store kunnskaper
på mange områder, men var aldri arrogant eller
brautende. I stedet kom han gjerne med en lun og
mild veiledning når han leste eller hørte noe som
han mente ikke var helt korrekt.

- Andersen, Birger A. & Lid, G. 1968a: Øraområdet
- et stykke vedifull Østlandsnatur i faresonen.
Norsk Natur 4:70-76.
- Andersen, Birger A. & Lid, G. 1968b: Rapport
om den biologiske undersøkelse av Øra-området
ved Fredrikstad i 1968. Stensil 3s. (virveldyr).
- 1970-74: Oversikt over fuglefaunaen ved
Kjennetjernet i Onsøy. Østfold-Natur 2015,
nr.50: 94-144.
- 1974: Orientering om ØOF`s virksomhet.
Østfold-Ornitologen 1(1):3-4.
- 1974a. Nordamerikansk fugleart i Onsøy. ØstfoldOrnitologen 1(1): 25-26. (Gulbrynkjernebiter =
gul tykknebb).
- 1974b. Tyrkerduas ekspansjon. ØstfoldOrnitologen 1 (4):22-23.
- Bunes, L.G, Andersen, Birger A, Koht, S.
& Rydin,B. 1974: Kjennetjernet. ØstfoldOrnitologen 1(2-3): 5-12.
- 1975a. Sildemåkeundersøkelser på Østfoldkysten.
Østfold-Ornitologen 2(1):5-13.
- 1975b. Ved spurveugla’s forrådskammer.
Østfold-Ornitologen 2(3-4):28-29 og 32-33.
- 1975c. Litt om havhestens forekomst i Ytre
Oslofjord. Østfold-Ornitologen 2(3-4):30-31
- 1975d. Upubliserte funn av storjo. ØstfoldOrnitologen 2(3-4):44
- Hardeng, G. & Andersen, Birger A. 1975:
Kvalitative og kvantitative registreringer av
fuglefaunaen på øyer i Østfold-skjærgården
juni 1974. Rapport til Miljøverndep. og
fylkesmannen i Østfold. Oslo 8.4.1975. 11s. +
skjemaer + kart. (Utdrag i Naturverninsp. for
Sør-Norge 1977: Sjøfuglreservatplan. Delplan
I. Miljøverndept.)
- 1986: Kjennetjernet i Onsøy 1968-72.
(Manus 1972). Østfold-Natur nr. 24:196-208.
(Bibliografi s.209-210).
- 2007: Fuglelivet i Seutelven. s.79-87 i Seutelvens
Grunneierlag 2007: Seutelvens historie. Fra
nytte til rekreasjon – en elv betydning for
mennesker gjennom tidene. 93s. (Anonym:
Dyreliv ved elven s.75-76).

Omtaler av Birger Alfred Andersen
- «Dialekter, fugl & fisk». Birger Alfred Andersen
70 år. Fredriksstad Blad 26.5. 2009, s.34, av
Sten W.Karlsen.
- Han Birger har fortsatt «øra på stælkær». Birger
Alfred Andersen 75 år. Fredriksstad Blad
28.5.2014, s.34, av Geir Løvli.
- Minneord. Fredriksstad Blad 4.8.2016, av Øivind
Lågbu & Nils E. Øy.
- Minneord. Aftenposten 4.8.2016, av Per Årva.
Skrifter av Birger Alfred Andersen
Ornitologi 1966-2007
- Andersen, Birger A. 1966a: Akerøya 20/6-21/6
– 1966. Østfold-Natur 2015, nr.52: 257-258.
- 1966b: Akerøya 30/6 - 1966. Østfold-Natur
2015, nr.52: 259-260.
- 1967: Akerøya 7/8 og 17/12 - 1967. ØstfoldNatur 2015, nr.52: 309.
- Andersen, Birger A. & Michaelsen, J. 1967: Nye
funn av gulbrynsanger i Norge. Fauna 20:245248. (Onsøy 23.9.1967).
- 1968: Nye funn av polarsvømmesnipe. Fauna
21: 64-65.
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Onsøylandet. Varden, s.25- 2007: Hasakatten, Partleberget, Pirakken og
Østento. Varden, s.57- 2008: Hamneberget og andre stedsnavn i
strandsonen mellom Oksrødkilen og Slevikkilen.
Varden, s.22- 2008: Svart berg, svarte båer, svarte skjær, svart
tange og Svarteper. Varden, s.55
- 2009: Skjærgårdsnavnene Kuane, Kubukta,
Kuskjær og Struteknuta i Onsøy. Varden,
s.39- 2009: Et knippe eldre dialektord fra Onsøy.
Varden, s.44- 2010: En del dialektord fra natur og fiske.
Varden, s.29- 2011:Flere ord fra eldre onsøymål. Varden,
s.59- 2012: Ta vare på havet. Varden, s.3- 2012: Slepebåten D/S «Alexanders» forlis
Varden, s.9- 2013:Dialektord. Varden, s.3- 2014: Ord fra eldre målføre. Varden, s.47- 2015: Småbruket Skåralia i Onsøy. Varden,
s.24- Øy, N. E., Andersen, Birger A. & Tvete, W
2012: Kjennetjernet – et gammelt offertjern?
Varden, s.21-

Målføre 1974-82
Listen er utarbeidet av Tom Schmidt, Universitetet
i Oslo.
- Andersen, Birger A. 1974: Om fiskenamnet
tam´tæi/tann´tæi. - Talatrosten s. 20-22.
- 1975: Fiskenavna geir, pir og spir. Talatrosten
s. 8-10.
- 1975: Ei målprøve frå Bohuslän. Birger Onse.
Talatrosten s. 22- 1976: Kongerill, Kongerål og Kongeål.
Talatrosten s. 15-17.
- 1978: Utsyn over målføra i Østfold. s.273-96 i
Øy, N.E. (red.): Østfold. Bygd og by i Norge.
(Gyldendal Norsk Forlag), Oslo. 475 s.
- 1978: Gransking av bymålet i Fredrikstad.
Talatrosten s.17-18.
- 1978: Fiskenamnet urbleike. Ingeborg Hoff
(red.): På leit etter ord. Heidersskrift til Inger
Frøyset frå medarbeidarar og studentar. Skrifter
frå Norsk målførearkiv XXXIII. S. 7-9. Oslo:
Universitetsforlaget.
- 1980: Litt om målet i Vestfold og Østfold.
Talatrosten s. 11-15.
- 1981: Variasjon i ungt Fredrikstad-mål.
Talatrosten s. 27-32.
- 1982: Målet til ungdomsskoleelever i Drammen
og Lier. Talatrosten s. s. 16-22.
Lokalhistorie/ målføre 2004-2015
Andersen, Birger A. 2004: Ikke Hankø, men
Hanke. Varden (Onsøy Historielags årsskrift),
s.15- 2005: Noen dialektord med tilknytning til
naturmiljø og fiske langs Onsøylandet. Varden,
s.27- 2006: Dialektord og folkelige uttrykk fra det
gamle bondesamfunnet i Onsøy. Varden,
s.28- 2006: Språklig utvikling i noen gårdsnavn fra
Onsøy. Varden, s.45- 2007: Sofieskjær - et interessant stedsnavn ved

Til høyre:
En tjeld har ankommet Vikerkilen
på Hvaler en kald og tidlig vårdag.
Akvarell: Axel Emil Thorenfeldt.
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Tjelden ute i skjæra
Jeg velger meg tjelden blant fuglene ute i skjæra.
Dog kjemper den litt om min gunst med terna og æra (ærfuglen).
Den kommer tidlig, og brått tripper den langs med stranda.
Da føler vi alle at våren endelig vil rekke ut handa.
Tjelden har staselig fjærdrakt, er hardfør og viser stor aktivitet.
Vi bør kanskje lære enda mer om den enn vi allerede vet.
Med særegne låter og kjappe vingeslag flyr den lavt over vanne(t).
Med kurs for redet på holmen der den snart skal lande.
Den spidder elegant både blåskjell og snegl mellom tang og stein.
Det går så raskt at den knapt blir våt på sine rosenrøde bein.
Den kan ofte sitte med hodet på skakke som for å lytte,
Og da er den nok på jakt etter enda et passende bytte.
Sommeren er snart over, den farer så fort forbi.
Da merker vi også at tjelden begynner å få dårlig tid.
Den samler seg i flokker på de ytterste nakne skjær.
Så går trekket igjen mot sør med nytte av vind og vær.
					
Birger Alfred Andersen
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JAN INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2016: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2015. Natur i Østfold 35(1-2):
92-108.
Østfold Ringmerkegruppe merket i 2015 totalt 11269 fugler fordelt på 8795 flygedyktige,
voksne individer og 2474 pulli, 670 flere enn i fjor. 122 arter fikk ring, 15 flere enn i 2014.
Det ble ringmerket 2 ny taksa for gruppen, den mørke og lille underarten av havhest ssp.
glacialis og snøspurv. Etter 23 års aktivitet har ØRG nå ringmerket 369 416 fugler av 207
ulike taxa. Gruppen teller 23 ringmerkere hvorav 17 har levert egne lister i 2015, 2 flere enn
i fjor. Det ble Knut Tronsen som merket flest fugler i år som i fjor med Jo Ranke på 2. plass
og med Arild Hansen som nr. 3. Av spesielt interessante arter, utover årets nye taksa, kan
nevnes havhest (ssp. auduboni), havsule, sangsvane, havørn, storfugl, vannrikse, dverglo,
kvartbekkasin, alkekonge, tyrkerdue, haukugle, hornugle, jordugle, nattravn, varsler, gråspett,
konglebit, furukorsnebb og lappmeis, ikke alle innenfor fylkesgrensene. I tillegg har vi hatt
ganske høye tall for vipe, vendehals, låvesvale, stillits, grønnsisik og vintererle. Det ble merket
flest grønnsisik, med kjøttmeis, blåmeis, låvesvale og fuglekonge på de neste plassene. Vi fikk
mange spennende gjenfunn av Østfoldmerket fugl i år med mange rapporter fra Storbritannia,
Belgia, Tyskland, Frankrike og Nederland, men også fra Spania, Italia, Tsjekkia og Libanon
ved siden av nabolandene. Av sjeldne gjenfunnsarter kan nevnes vipe, vandrefalk, nøtteskrike,
kjernebiter og skjeggmeis.
Jan Ingar I. Båtvik, Høyskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod, ved
utgangen av 2015, av 23 autoriserte ringmerkere,
to med B-lisens, resten har A-lisens. Rune Wiggen
og Harri Tapani Kämäräinen har forlatt gruppa og
har returnert sine restopplag av ringer inneværende
år. Vi takker begge for deres innsats gjennom
mange år. I tillegg har Bjørn Frostad, som merker
mest fugl på Akerøya Ornitologiske Stasjon på
Hvaler, levert oppgjør til ØRG i år. Som vanlig
har ikke alle benyttet lisensen for 2015, men 17
ringmerkere har levert eget ringmerkeoppgjør
dette året. ØRG har nå eksistert i 23 år, slik at
totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt
fra 1993-2015.

ØRG. AOS har egne ringer, og de leverer eget
ringmerkeoppgjør og som følgelig ikke inkluderes
i denne oversikten. Vi har fortsatt ringmerkere
som bor utenfor, men nær fylkesgrensen, samt
at flere ringmerkere finner stimulanser ved å
merke fugl i andre områder enn bare i Østfold,
og som følgelig blir med i vår fylkesoversikt da
ØRGs ringer benyttes. Besøkende utenfra merker
også noe i vårt fylke, og som ikke blir med i vår
oversikt da de merker med ringer tildelt andre
ringmerkegrupper.
Medlemmer i ØRG
For året 2015 har ringmerkegruppa ikke fått
nye medlemmer. Følgende personer er tilsluttet
Østfold Ringmerkegruppe per 31.12.2015, nevnt
i alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Vidar Bakken,
Rune Botnermyr, Per Buertange, Jan Ingar I.
Båtvik, Håvard Ellingsgård, Jon Evenrud, Lennart
Fløseth, Åge Sten Fredriksen, Bjørn Frostad,

De fleste ringmerkere i fylket er tilsluttet
Østfold Ringmerkegruppe (ØRG). Akerøya
Ornitologiske Stasjon (AOS) fungerer fortsatt
som en egen enhet med eget ringmerkeoppgjør
og hvor flere ringmerkere ikke er tilsluttet
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Som nytt takson for ØRG fikk vi i 2015 en havhest av underarten ssp. glacialis, dvs den var mye
mindre og vesentlig mørkere. Mørke faser finnes også av den vanlige underarten ssp. auduboni, men
er sjeldnere. Denne lille og mørke fuglen ble funnet ved Treskjær, Langøya, Kråkerøy og foret opp i
14 dg før frislipp i Råde. Foto: Stensrød 20.1.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
Styret
Som tidligere består styret av Jan Ingar I.Båtvik
som leder, sekretær og ringdistributør, mens
Rune Aae er kasserer og holder styr på den lille
økonomien vi rår over. Åge Sten Fredriksen er
revisor. Det har jo nå noen år ikke vært krevd
inn lisensavgift da forespørsler om ringer stort
sett sendes via Høyskolen i Østfold (hvor både
leder og kasserer er ansatt). Om vi skal innføre
lisensavgift igjen, er et forhold som vårt årlige
årsmøte tar stilling til. Økonomien er fortsatt grei
da våre utgifter i dag stort sett bare er enkelte
utmerkelser og noe mat og leie av lokaler til
årsmøtet. Vi disponerer i underkant av kr. 10 000
på konto.
Lisensene sendes fortsatt ut direkte fra
Miljødirektoratet for de som leverer godkjente

Morten Hage, Arild Hansen, Ole Jørgen Hanssen,
Lars Erik Johannessen, Arnkjell Johansen, Freddy
Johansen, Asgeir Larsen, Birger Olsen, Jo Ranke,
Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken, Mikael
Sundstrøm og Knut Tronsen.
Ringmerkerne leverer fortsatt sine oppgjør
direkte til Ringmerkingssentralen med kopi til
meg. Oversikten som presenteres her er basert
på de tall jeg mottar fra merkerne. Eventuelle
uoverensstemmelser med hvilke tall som sendes
til sentralen og de jeg mottar, kan være vanskelig
å fange opp da feil i føringene ofte ikke oppdages
før langt ut i neste sesong. Det legges årlig ned
en del arbeid i å oppnå overensstemmelse mellom
tallene, men mindre avvik synes ikke å være til å
unngå. Normalt blir uoverensstemmelser justert
ved neste ringmerkeoppgjør.
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Nesten årvisst opplever vi medtatte alkekonger
langs våre kyster eller vindblåst innover land.
Ofte finner vi dem døde eller døende da vind og
vær samt manglende mat utarmer dem i løpet av
vinteren. I 2015 ringmerket vi to stk med håp om
at disse ville klare seg, mens de øvrige døde etter
kort tid på tross av godt og velmenende stell. Foto:
Saltholmen, Råde 4.12.2011, Jan Ingar I.Båtvik.

Slike lyse havhester av normal størrelse behandles
ofte som ssp. auduboni. To slike fikk ring i 2015
før frislipp, mens andre er så forkomne at de ikke
overlever. Arten er også plaget med plast i havet
med påfølgende problemer med fordøyelsen. Foto:
Saltholmen 4.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

årsoppgjør. Disse kan skrives ut av den enkelte
ringmerker. Gjenfunn og kontroller sendes fortsatt
direkte til den enkelte ringmerker per epost med
kopi til leder. Det har derfor en tid vært mest
hensiktsmessig at leder opplyser om de mest
interessante gjenfunnene våre.
Medlemmene får fortsatt det utstyr de trenger
via Naturbokhandelen på Lista. Ringbeholdningen
og servicen fra Ringmerkesentralen i Stavanger
har vært tilfredsstillende. Eventuelle endringer på
styresammensetningen, beskjeder fra sentralen
eller andre forhold som ønskes tatt opp, legges
til vårt årsmøte.
Årsmøtet for 2015 ble avholdt på Eldrebølgens
lokaler i Råde, 19.5.2016. Som vanlig ble tallene
presentert for gruppa som helhet, sjeldenheter og
for oss uvanlige arter bemerket, innsatsen fra den

enkelte merker rangert og påpekt med utmerkelser
slik vi har hatt det noen år. Forslag om å innføre
lisensgebyr ble også i år nedstemt. Vi tærer heller
på det lille vi har av ressurser enn så lenge. Etter
møtet holdt Vidar Bakken et interessant foredrag
om Sjøfuglenes ankomst til våre kyster. Vi var 11
personer til stede.
Sesongen 2015
I 2015 ringmerket vi 11269 fugler, hvorav 2474
pulli (2503 i fjor) og 8795 flyvedyktige (8096 i
fjor) av 122 arter. Det ble 670 flere ringmerkinger
i år sammenlignet med fjorårets innsats på 10599
fugler. Antall arter som fikk ring gikk opp fra 107
i 2014 til 122 i år. Vi fikk således en liten økning
i antall merkete fugler og av et noe mer allsidig
artsutvalg. Fortsatt er vi godt under halvparten
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samt 1 krysning mellom låvesvale og taksvale
(totalt 7 fra før), 9 pulli skjærpiplerke (5 fra før,
ny art i i fjor), 53 pulli vintererle (16 i fjor), 10
pulli og 2 fg fossekall (ingen i fjor), 7 pulli og 2
fg bøksanger (ingen i fjor), 620 fuglekonge (331
i fjor), 7 lappmeis (riktignok utenfor fylket, ingen
i fjor), 2 varsler (1 i fjor, totalt 38 fra før), 173
stillits (85 i fjor), 2336 grønnsisik (1031 i fjor),
149 brunsisik (18 i fjor), 3 konglebit (4 fra før)
og 1 furukorsnebb (10 fra før).

av innsatsen fra toppåret 2008 som var på 27509
ringmerkete fugler.
Vi fikk to nye noteringer på artslista i 2015.
En snøspurv fikk ring etter et ringmerkeopphold
nordpå og en liten og mørk havhest (ssp. glacialis)
fikk ring etter et rehabiliteringsopphold hos meg
etter at den ble funnet forkommen på Kråkerøy.
Havhest har vi innom rett som det er, men vi
har ikke sett denne lille og mørke underarten av
havhest tidligere på våre lister. Denne underarten
holder mest til i det høye nord, nord for Grønland
og Canada og ofte også omkring Svalbard.
På 23 år har vi til sammen ringmerket 369 416
fugler av 207 ulike taksa. I år som i fjor ble det
ringmerket mest i Sarpsborg- og Mosseområdet,
mens tallene er gått betydelig ned for våre
tidligere svært ‘tallrike’ Akershusmerkere som
mer konsentrerer seg om fargemerking av større
fugl som måker og svaner. Og slik som i fjor
merket Knut Tronsen alene over halvparten av
totaltallet i ØRG.

Tallene viser at vi har merket 37 rovfugler i
2015 mot 26 i fjor, 119 ugler mot 209 i fjor, 18
spetter, eksklusive vendehals, mot 59 i fjor, mens
for vadere merket vi 50 i år mot 7 i fjor. For måker,
ender og svaner viser tallene i år at vi merket 358
måker mot 690 i fjor, det ble 20 ender i år mot
10 i fjor, 1 gås mot fjorårets 3, og 37 svaner mot
fjorårets 66.
Arter vi har merket vesentlig mindre av i 2015,
sammenlignet med i fjor, kan nevnes (fjorårets
resultat står i parentes): 35 knoppsvane (66), 1
kvinand (7), 16 hettemåke (61), 104 sildemåke
(158), 167 gråmåke (395), 5 ringdue (10), 105
kattugle (200), 15 flaggspett (51), 4 blåstrupe
(15), 143 munk (227), 19 gransanger (60), 3 kråke
(14), 138 gråsisik (253), 78 dompap (123)og 143
sivspurv (427). Slike tall må naturligvis ses opp
mot totaltallet av ringmerkete fugl det aktuelle
året for å være sammenlignbare. Mange arter har
heller ingen reell nedgang i bestandene selv om
tallene kan tyde på dette, men vi satset bare ikke
på disse artene dette året. I et slikt lys er det for
mange av de nevnte arter ingen dramatikk, men en
indikasjon på lavere bestand enn tidligere kan det
være, men altså slett ikke nødvendigvis.

Spennende tall
Av bemerkelsesverdige tall og uvanlige arter
for oss i år, ved siden av våre nye noteringer på
artslista, kan nevnes: ytterligere 2 havhest (av
den vanlige underarten ssp. auduboni, bare 5 fra
før), 1 havsule (9 fra før), 2 sangsvane (5 fra før),
1 hvitkinngås (6 fra før – for øvrig et svært lavt
tall med så mange hvitkinngås gående i fylket
årlig), 1 pullus av havørn (endelig fikk den første
havørna ring i Oslofjorden gjennom alle tider(!),
på Håøya, riktignok litt utenfor fylkesgrensa!),
3 pulli og 1 fg lerkefalk, 5 pulli tårnfalk, 2 pulli
vandrefalk (3 i fjor, men ikke alle er med da flere
pulli ringmerkes i fylket med serier som ikke
tilhører ØRG), 1 storfugl (vanskelig å få tak i
utover oppdrettsfugler, men en røy lot seg fange i
det fri), 1 vannrikse (5 fra før), 6 pulli dverglo (13
totalt fra før), 31 pulli og 2 fg vipe (totalt 66 fra
før), 6 kvartbekkasin (11 fra før), 2 alkekonge (15
fra før), 2 tyrkerdue (7 fra før), 2 gjøk (9 fra før),
3 pulli haukugle (totalt 10 fra før), 5 hornugle (61
fra før), 1 jordugle (6 fra før), 11 nattravn (93 fra
før), 32 pulli og 7 fg vendehals (totalt 304 fra før),
1 gråspett (vår 2. totalt), 977 låvesvale (586 i fjor)

Sammenlignet med fjoråret ble det i år ikke
ringmerket toppskarv, grågås, musvåk, fasan,
boltit, myrsnipe, rødstilk, skogdue, svartspett,
trelerke, fjell-lerke, hauksanger eller tornirisk.
Ti på topp
I 2015 merket vi mest grønnsisik (2336) med
kjøttmeis (1834), blåmeis (1180) på de neste
plassene. I fjor var det også disse tre artene på
de første plassene, men med grønnsisik som nr.
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3. Som nr. 4 i år kom låvesvale (977), og som
ble nr. 5 i fjor. Nr. 5 i år ble fuglekonge (620),
en art som ble nr. 8 i fjor. På de neste plassene
følger som nr. 6 grønnfink (568), nr. 4 i fjor, nr. 7
ble bokfink (194), men som i fjor havnet på 16.
plass. Så havnet stillits (173) på plass nr. 8, en art
som vi stadig oftere fanger og som nå for første
gang havnet på denne topp ti-oversikten. I fjor ble
stillits nr. 25. Plassene 9 og 10 gikk henholdsvis til
gråmåke (167), nr. 7 i fjor, og svarthvit fluesnapper
(161) som ble nr. 14 i fjor.

fjor). Båtvik merker mest sammen med Rune Aae
og studenter fra høyskolen som får demonstrert
ringmerking ved Tomb i Råde, men også noe
reirmerking sammen med R.Aae, ofte i store reir
i vanskelig terreng. I tillegg blir det årlig enkelte
individer som er innom huset i Råde en periode
på nødvendig rehabilitering. Mikael Sundstrøm og
Rune Aae deler 6. plassen med 233 ringmerkete
fugler (henholdsvis nr. 5 og nr. 8 i fjor). Mikael
merker mest nær hjemmet i Kurefjorden, men også
noe spredt rundt omkring, mens Rune merker mye
omkring huset i Råde hvor han bor, en del på Tomb
og er ellers engasjert i ungemerking av større
rovfugler i grove trær og i fjellvegger med sine
klatrekunnskaper. I tillegg holder han på med et
skjeggmeisprosjekt på Øra hvor det i 2015 bare ble
6 fugler som fikk ring grunnet dårlige vilkår med
transport over kanalen og dårlig vær. Jon Evenrud
ble nr. 8 i år med 179 merkinger (nr. 4 i fjor). Jon
merker mange steder, men som i fjor har han satset
mer på større arter som måker og svaner med
fotsnarer og fargemerker i veska i stedet for store
tall med mange arter som tidligere. Birger Olsen
ble nr. 9 i år (nr. 13 i fjor) med 158 merkinger,
mens Morten Hage ble nr. 10 med 146 ringmerkete
fugler i 2015 (nr. 11 i fjor). Birger merker mest
nord i Moss, men også noe i Rygge og ellers rundt
omkring, mens Morten har sin hovedinnsats nær
hjemmet i Knapstad i Hobøl, men ellers en del
rundt omkring, også utenfor fylket.
På vår rankingliste over hvem som merket
flest arter i 2015, havnet Knut Tronsen på en
klar 1. plass igjen med 86 arter (han vant i fjor
også denne rankingen med 84 arter) og som
igjen bekrefter hans store engasjement innen
ringmerkeaktiviteten i fylket. Jo Ranke havnet på
2. plass i år som i fjor med 59 arter, mens Båtvik
havnet på 3. plass i år som i fjor med 43 arter. Så
følger Rune Aae med 37 arter (samme plassering
som i fjor), mens Rune Botnermyr tok 5. plass med
32 arter (nr. 4 i fjor som han delte med R.Aae).
Arild Hansen ble nr. 6 i år med 21 arter (nr. 17
i fjor), og Peter Ranke og Morten Hage deler 7.
plassen med 18 arter (henholdsvis nr. 7 og nr. 9 i
fjor), mens både Mikael Sundstrøm og Lars Erik
Johannessen deler 9. plassen i år (henholdsvis nr.

Ulik innsats
Som vanlig varierer innsatsen og tallene til den
enkelte ringmerker med ulike muligheter og
interesse for å utøve denne hobbyen. I år, som
i fjor, ble det Knut Tronsen som gikk til topps
over de som merket flest fugler i gruppa. Han
ringmerket 6350 fugler i 2015, litt flere enn
fjorårets innsats hvor det ble 5758 ringmerkinger.
Dette er godt over halvparten av alle merkinger
som ble gjort dette året i ØRG og er nok ett av
de bedre årene også for Knut. Vi er alle svært
imponert over den iherdige innsatsen Knut fortsatt
legger ned i denne hobbyen. Tronsen har med seg
assistenter en gang imellom, men merker mye
alene i Sarpsborgområdet hvor han bor, men også
noe ved Vansjø, ved Rokkevannet og Idd i Halden.
Han er også glad i en og annen fjelltur hvor det
kan bli enkelte uvanlige arter som får ring.
Jo Ranke har som vanlig levert et solid
oppgjør også dette året, og i år som i fjor blir han
nr. 2 med 2412 merkinger, flere enn 560 fugler
sammenlignet med fjoråret. Jo merker mest på
Jeløya hvor han bor og fra hytta på Blixøya i Våler.
Arild Hansen ble nr. 3 i år med 476 merkinger.
Han er ganske ny i ØRG og har ikke gjort seg
bemerket på denne uformelle oversikten tidligere,
men markerte seg med ganske gode tall i 2015.
Arild merker i ny tid mest hjemme fra Gressvik,
men har tidligere merket en del i Trøgstad og
Årefjorden i Rygge, men også noe i Finnmark. Nr.
4 i 2015 ble Rune Botnermyr med 375 ringmerkete
fugler (nr. 3 i fjor). Han merker mest omkring
hjemmet i nordvestre hjørne av Rygge. Jan Ingar
I.Båtvik ble nr. 5 i år med 305 merkinger (nr. 6 i
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Vårt årlige årsmøte hvor vi går gjennom innsatsen av årets merkeinnsats, gir nye beskjeder, deler ut
honnør til særlige aktive, påpeker morsomme funn etc, ble arrangert på Eldrebølgens lokaler i Råde den
19.5.2016. Fra venstre: Jan Ingar I.Båtvik, Jon Evenrud, Mikael Sundstrøm, Lars Erik Johannessen,
Åge Sten Fredriksen, Arnkjell Johansen, Knut Tronsen, Bjørn Frostad, Vidar Bakken, Monika Hjelm
Johansen og Arild Hansen. Foto: Jan Ingar I.Båtvik (stativ).

8 og nr. 18 i fjor).

at metallringene kan leses av på litt hold samt at
flere av de større artene i dag får fargemerker
som gjerne er enkle å avlese. Slike arter er skarv,
gjess og svaner, mens store måker flyr nå også
med fargeringer, og hvor vi har fått en rekke
gjenfunnsrapporter. Vi har f.eks. fått ikke mindre
enn 20 rapporteringer om en kanadagås som
Arnkjell Johansen ringmerket i Østensjøvannet i
mai 2008. Alle 20 er fra Østensjøvannet hvor denne
fuglen åpenbart har oppholdt seg sommerstid nå
i 7 år og 3 mnd siden ringmerkingen som voksen
hann (3K+). På ett av kontrollkortene står det at
denne hannfuglen svømte sammen med en make
og tre umerkete(!) unger. Hvor denne fuglen er på
vinterstid hvor is kanskje preger Østensjøvannet,
er det ingen som har gitt noen beskjed om. En
hvitkinngås ble ringmerket på Revlingen i Rygge

Gjenfunn
Som vanlig har vi mottatt en rekke gjenfunn
og kontroller også i 2015. Vi har fått melding
om at 45 arter er gjenfunnet av ‘våre’ fugler
under ulike omstendigheter i året som gikk, èn
mer enn i 2014 hvor vi fikk gjenfangster av 44
arter. De fleste av disse er naturlig nok av lokal
karakter. De mest interessante kommer gjerne
langveisfra, omhandler særlig gamle fugler eller
er arter vi sjelden får tilbakemeldinger om. Så
er det alltid et visst etterslep i rapporteringene
fra Ringmerkingssentralen slik at en del av
gjenfunnene vi ble kjent med i 2015 stammer fra
tidligere år.
Enkelte arter merker vi få av, men de er så store
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Snøspurv er også en ny art på våre ringmerkelister, riktignok ikke ringmerket i Østfold selv om vi ser
den årlig under trekket hos oss. Her er en gammel (3K+) hunnfugl fanget for ringmerking. Foto: Vardø
20.4.1988, Jan Ingar I.Båtvik.
av Knut Tronsen i juni 2011 og registrert på
samme sted 3 år og 9 mnd senere sammen med en
make. Denne synes da som en stabil hekkefugl på
øya. Mens grågåsa, som fikk ring i Østensjøvannet
av Arnkjell Johansen juli 2012, ble skutt i Vestby
3 år senere. Ingen av disse hadde fargemerker, så
gåseringer lar seg ofte avlese fra metallringer med
kikkert eller kamera.
Mange måker flyr nå med både farge- og
metallringer, særlig etter innsatsen fra Jon
Evenrud som merker mange steder i distriktet,
men Knut Tronsen og Lennart Fløseth har også
merket en del store måker på Revlingen. Det har
blitt 14 gjenfunnsrapporteringer av gråmåke og 9
av sildemåke i 2015, men bare 6 av gråmåkene og
3 av sildemåkene er rapportert som fargemerket.
Trolig er gjenfunnprosenten en del større enn
hva disse tallene viser, men flere er ikke kommet
til meg via Ringmerkingssentralen. Flertallet av

gjenfunnene er lokale eller fra Oslofjorden, èn
sågar inne på Fredrikstad stadion, men vi har
også fått kontroller fra Fiskhamnen i Göteborg
bare 4 mnd etter merkingen på Solgård Skogs
avfallsplass ved Moss av Evenrud og fra Nidingen
i Halland drøyt 2 år etter ringmerkingen ved
Storebaug veikro i Rygge, også av Evenrud. En
unge merket på Revlingen av Knut Tronsen ble
kontrollert 4 år og 3 mnd senere i SchleswigHolstein i Tyskland. En annen gråmåke fløy
nordover, etter merkingen ved Solgård Skog i
Moss av Evenrud, og ble funnet død i Jevnaker i
Oppland etter ca. 1,5 år.
Av sildemåke har vi også mottatt mest lokale
kontroller eller fra andre siden av Oslofjorden,
men vi har også fått en kontroll over 100 mil
unna, fra Sint Amands i Belgia etter merkingen av
Lennart Fløseth på Revlingen, 11 mnd i etterkant.
En annen sildemåke ble ett år etter merkingen av
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Evenrud i Ås, gjenfunnet død på omtrent samme
sted, bare 3 km unna merkestedet. Pga. fargeringen
har vi kunnskap om at samme individ oppholdt
seg i vinterhalvåret ved spanskekysten, på havna
i Malaga, hvor vi har fått tre opplysninger i løpet
av februar, 277 mil unna, mens i mars satt den
allerede på avfallsplasser i distriktet her hjemme
igjen.

Vestby i 2008, gjenfunnet dødende på Hurum i
Buskerud over 7 år i ettertid.
Fortsatt får vi gjenfunn om storskarv fra den
betydelige innsatsen fra Øraområdet av Åge
Sten Fredriksen og Per-Arne Johansen for noen
år siden. Gjenfunnene fra denne aktiviteten er
jo en suksesshistorie med mange morsomme
rapporteringer. Mange av disse flyr jo også med
fargeringer, enkle å avlese. I år har vi totalt fått 20
rapporter om funn etter reirmerkingen i reservatet
på Øra både fra Danmark, Belgia, Tyskland,
Frankrike og Nederland ved siden av nasjonale
observasjoner. Den eldste er 13 år 10 mnd, men
vi har flere på omkring 10 år. Fargemerkene har
gitt kunnskap om at flere av disse oppholder seg
trolig i flere år i Europa før de kommer ‘hjem’ for
å hekke, gjerne på Øra hvor de selv ble klekket.
Nasjonalt har vi et gjenfunn ved Bergen som
kanskje det mest interessante.

Fiskemåker trekker også unna vår vinter. I
tillegg blir de temmelig gamle. Den eldste av våre
kontroller for 2015 er nå 18 år og 9 mnd, og den
lever fortsatt. Andre rapporteringer handler om
både 13 år og 9 mnd og 10 år og 5 mnd. Den eldste
av disse tre ble merket som unge på Revlingen av
Tronsen i 1996 og nå gjenfunnet for første gang,
så langt vi vet, ved Nitelva i Akershus så mange
år senere. Fuglen på drøyt 10 år ble også merket
av Tronsen på Revlingen. Denne har vi flere
rapporteringer av fra Etaples sur mer i Frankrike
både i 2007 og 2015. Om den har vært her i
hekketiden, vet vi ikke.

Svaner er store fugler hvor mange flyr med
grove fargeringer både i og utenfor fylket for tiden.
Av knoppsvane fikk vi 21 rapporteringer om funn
i 2015. De fleste er lokale, få km fra merkestedet,
men vi har fått beskjed om gjenfunn fra Vestfold,
Akershus, Buskerud og Oppland ved siden av
Østfold. Den lengsttrekkende av disse er en
hunnfugl, merket på Sjøbadet i Moss av Evenrud,
men som gikk på en høyspentledning og døde i
Vestre Toten 12 mil fra merkestedet. Vi har også
opplysninger om gamle fugler, men som stadig er
produktive da en hannfugl, merket av Jo Ranke
på Reiertangen på Jeløy i 2001 som 3k+, ble
observert med 6 unger på Hurum i Buskerud 13 år
og 5 mnd senere. Vi har også levende knoppsvaner
fra oljevaskingen på DeNoFa i Fredrikstad da en
hunnfugl, merket av Arnkjell Johansen i 2006, i
år ble observert ved Båthusteateret i Fredrikstad
med 8 unger.

Hettemåker kan også bli gamle. De trekker
også unna vår vinter. Vi merker ikke så mange
hettemåker som tidligere, men i 2015 fikk vi 11
gjenfunn av arten, oftest fra Nord-Europa som
Nederland og Danmark. Fra Gjeddeholmen i
Vansjø ble det ringmerket en del hettemåker,
mest av Fløseth, kanskje mest fordi det var en del
mediaoppslag om forstyrrelser fra disse de siste to
år. 5 av våre gjenfunn er fra disse ringmerkingene,
alle innenfor en radius på 6 mil fra holmen. Den
eldste hettemåken vi fikk opplysninger om i
2015 er 9 år og 8 mnd. Kontrollene er fra Den
Helder port i Nord-Nederland hvor vi har fått
14 rapporteringer fra samme sted fra flere tider
gjennom året. Det synes som om denne fuglen
har slått seg til der ca. 80 mil unna klekkestedet
på Langøyskjæret i Vansjø i Råde, ringmerket
av Peter Ranke. Året etter merket Jo Ranke en
hettemåke på samme skjær i Vansjø og som vi har
fått 5 rapporter om at har slått seg til i Norwich i
Storbritannia.

Av ender fikk vi gjenfunn av tre arter i 2014.
To stokkender er rapportert fra Gamlebyen etter
2 år, merket av Evenrud samme sted, 1 laksand
ble kontrollert hekkende på samme sted som
merkeplassen, i Svindal i Akershus, merket av
Freddy Johansen, kontrollert av Arnkjell Johansen
6 år senere, og 1 kvinand ble funnet død i en dam i

Makrellterner flyr som kjent langt, men i 2015
fikk vi bare rapport om èn fugl merket som voksen
hekkefugl av Freddy Johansen på Saueholmen i
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Så fikk vi endelig oppleve å ringmerke havørn i Oslofjorden igjen. Et havørnpar har forsøkt seg på
Håøya utenfor Drøbak noen år, men den første ringmerkingen av reirunger skjedde i sommer. Her er
det stammeklatrer Rune Aae som hilser på denne ene ungen i 2015. Foto: 8.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
Akershus 5 år etter merkingen av Freddy Johansen
ved Krom gård i Vestby.
Vi får sjelden tilbakemeldinger om de relativt
få vadefugler vi klemmer ringer på. I 2015 fikk
vi imidlertid et gjenfunn av en vipe, merket
av Arnkjell Johansen som hekkefugl for nær 3
år siden, men som nå var funnet død i samme
område.
I 2015 fikk vi rapporter om tre arter rovfugler.
Den ene var en vandrefalk som ble ringmerket i
Västmanland i Sverige som reirunge 26.6.2014,
men som samme år gikk i en vindusrute i Vestby
9.7. Etter en ukes rehabilitering hos Arnkjell
Johansen, ble den sluppet den 15.7. ved Deli i
Vestby. Utpå høsten, den 12.10.2014, ble fuglen

funnet død ved Borregaard fabrikker i Sarpsborg.
Den andre rovfuglen med ring var en hønsehauk
hjemme i hønsegården hos Rune Aae i Råde.
Denne var ringmerket i reiret ved Labro i Buskerud
15.6.2014, men ble hentet ut av hønsegården 6
mnd senere av datter Signe Aae som den gang
var bare ni år gammel! Fuglen ble sluppet dagen
etter ved Høgskolen i Østfold i Halden. Den siste
rovfuglen med ring var en spurvehauk som ble
ringmerket av Evenrud ved Sandsgård i Ås i 2010.
Denne ble antatt bildrept i Gran i Oppland, august
2014, drøyt fire år gammel.
Av kattugle fikk vi 9 gjenfunn i 2015. Alle
er lokale gjenfunn med korte avstander fra
ringmerking til kontrollsted. Den eldste av disse
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Havørnungen ble tatt med ned fra reiret for veiing, måling, ringmerking med fargeringer og
fotografering. Foto: Håøya, Frogn 8.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

ble nesten 9 år gammel. Den ble ringmerket som
reirunge i en kasse ved Strålsund på Kråkerøy av
Ole Jørgen Hanssen og gjenfunnet trafikkdrept på
Kråkerøy av Tommy Andersen og Bjørn Frostad.
Tilbakemeldinger om duer får vi få av, da vi jo
merker et fåtall slike. Imidlertid fikk vi gjenfunn
av en ringdue merket av Evenrud ved Sandsgård i
Ås, og som har klart å overleve ymse jaktsesonger
fram til den ble skutt på Nord-Jylland i Danmark
3 år og 2 mnd senere.
Av kråkefugler har vi fått rapporter om både
kråke, skjære og nøtteskrike i 2015. Den eldste
av disse var en skjære som drepte seg ved å
fly i et vindu 6 år og 2 mnd etter merkingen av
Evenrud i samme område. En nøtteskrike ble

merket av Arnkjell Johansen i Vestby, men ble
tatt av hønsehauk bare 5 dager senere i samme
område. Ellers foreligger bare lokale funn uten
nevneverdig tidsavstand mellom merking og
gjenfunn.
Som vanlig ble det en del gjenfunn fra vår
småfuglfangst også i 2015, mest av lokal karakter.
Fra utlandet er det kommet melding om funn
av stær, svarttrost, gransanger, rørsanger fra
Storbritannia, rødstrupe, grønnsisik (6 stk) fra
Tyskland, munk, sivspurv (2 stk) fra Sverige,
grønnfink fra Danmark, sivspurv (2 stk) fra
Belgia hvorav den ene også er rapportert fra
Nederland, vintererle fra Nederland, låvesvale
fra Tsjekkia, rørsanger fra Spania og munk fra
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Vi klarte å finne seks dverglounger fra tre kull for ringmerking i 2015, men flere par hekket i fylket. De
er ikke så enkle å finne i grusen der de ofte ligger helt stille og godt kamuflert. Foto: Åkebergmosen,
Råde 14.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

Libanon. Sistnevnte er oppsiktsvekkende da vi
mottar svært sjelden gjenfunn fra Midt-Østen.
Denne ble for øvrig skutt der nede, 1 år og 8 mnd
etter ringmerkingen av Birger Olsen på Kambo.
Av utenlandske fugler har vi fått rørsanger fra
Danmark, grønnsisik fra Sverige, Sveits og
Tyskland og en sivspurv fra Italia.
Nevneverdige innenlandske funn av småfugl
kan være er bjørkefink kontrollert i Trøndelag
og en kjernebiter, merket av Per Buertange i
Romsåsen i Askim, men som drepte seg mot en
vindusrute ved Ulefoss i Telemark 3 år og 10
mnd senere. To skjeggmeis fra merkingen til
Rune Aae på Øra ved Fredrikstad er kontrollert
ved Borrevannet i Vestfold, begge 2 år gamle
Av småfugler som har oppnådd anselig alder, er
det lite å ta fram i år, men en bokfink, merket på
Blixøya av Tronsen, var fortsatt levende samme
sted etter nesten 5 år. Tor Strøm ringmerket en
gråspurv i Halden sentrum, men som drepte seg
mot et vindu i samme område etter 6,5 år.

Av andre prestasjoner verdt å nevne er en
sivspurv, merket i Rokkevannet ved Halden av
Tronsen, og som fløy over hundre mil på 25
dager ifølge en kontroll i Belgia. Dette er sikkert
ingen rekord, og dessuten kan den ha gjort turen
langt raskere, men ble ikke oppdaget før. Likevel
imponerer slike tall en del da de viser litt av hvor
raskt slike små skapninger kan forflytte seg på
tross av kanskje dårlig vær, relativt lav hastighet
og med behov for å skaffe mat og energi for at
flygemuskulaturen skal fungere underveis. En
lignende prestasjon er en trekryper som på 19
dager fløy 91 km fra Jomfruland utenfor Kragerø
til nettene hos Jo Ranke på Blixøya i Våler.
Trolig heller ingen rekord, men flygeferdigheten
og levevis er ganske forskjellig mellom disse to
artene.
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RINGMERKINGSOVERSIKT FOR 2015, per 31.12.2015
T.93-14 = Totale ringmerketall fra 1993-2014 merket med ringer fordelt blant medlemmene i
ØRG. Dette betyr at det kan være merket fugler av ØRG-medlemmer både i og utenfor
fylket, men med andre ringer enn de som opprinnelig er sendt gruppa til fordeling.
T.p 15 = Totaltall for antall pulli, dvs ikke-flyvedyktige fugler merket i 2015.
T.fg 15 = Totaltall for flygedyktige (full grown) fugler merket i 2015.
T.2015 = Totalt merket i 2015.
T.93-15 = Totale ringmerketall for perioden 1993-2015 merket med ringer fordelt i gruppa.
* = ny ringmerkeart for ringmerkegruppa ØRG.
 Nr. Ny Art
1
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
2
Havhest Fulmarus glacialis ssp. auduboni
3 *
Nordlig havhest F.g. ssp. glacialis
4
Havsule Morus bassanus
5
Storskarv Phalacrocorax carbo ssp. sinensis
6
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
7
Gråhegre Ardea cinerea
8
Sangsvane Cygnus cygnus
9
Knoppsvane Cygnus olor
10
Grågås Anser anser
11
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
12
Hvitkinngås Branta leucopsis
13
Kanadagås Branta canadensis
14
Gravand Tadorna tadorna
15
Niland Alopochen aegyptiaca
16
Krikkand Anas crecca
17
Kvinand Bucephala clangula
18
Siland Mergus serrator
Laksand Mergus merganser
19
20
Snadderand Anas strepera
21
Stokkand Anas platyrhynchos
22
Ærfugl Somateria mollissima
23
Havørn Haliaeetus albicilla
24
Sivhauk Circus aeruginosus
25
Hønsehauk Accipiter gentilis
26
Spurvehauk Accipiter nisus
27
Vepsevåk Pernis apivorus
28
Kongeørn Aquila chrysaëtos
29
Musvåk Buteo buteo
30
Fiskeørn Pandion haliaëtus

T.93-14 T.p15 T.fg 15 T.2015 T.93-15
1
0
0
0
1
5
0
2
2
7
0
1
1
1
9
0
1
1
10
2753
0
0
0
2753
10
0
0
0
10
216
0
0
0
216
5
0
2
2
7
621
3
32
35
656
14
0
0
0
14
1
0
0
0
1
6
0
1
1
7
7
0
0
0
7
3
0
0
0
3
1
0
0
0
1
6
0
0
0
6
99
0
1
1
100
2
0
0
0
2
25
0
1
1
26
1
0
0
0
1
284
0
18
18
302
94
0
0
0
94
7
1
0
1
8
26
0
0
0
26
188
4
6
10
198
304
4
3
7
311
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
104
0
0
0
104
177
6
2
8
185
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 Nr. Ny Art
31
Lerkefalk Falco subbuteo
32
Tårnfalk Falco tinnunculus
33
Vandrefalk Falco peregrinus
34
Dvergfalk Falco columbarius
35
Storfugl Tetrao urogallus
36
Orrfugl Lyrurus tetrix
37
Rapphøne Perdix perdix
38
Vaktel Coturnix coturnix
39
Fasan Phasanius colchicus
40
Sivhøne Gallinula chloropus
41
Sothøne Fulica atra
42
Vannrikse Rallus aquaticus
43
Myrrikse Porzana porzana
44
Åkerrikse Crex crex
45
Trane Grus grus
46
Tjeld Haematopus ostralegus
47
Heilo Pluvialis apricaria
48
Dverglo Charadrius dubius
49
Sandlo Charadrius hiaticula
50
Boltit Charadrius morinellus
51
Vipe Vanellus vanellus
52
Myrsnipe Calidiris alpina
53
Brushane Philomachus pugnax
54
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
55
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
56
Rugde Scolopax rusticola
57
Storspove Numenius arcuatus
58
Rødstilk Tringa totanus
59
Gluttsnipe Tringa nebulosa
60
Grønnstilk Tringa glareola
61
Skogsnipe Tringa ochropus
62
Strandsnipe Actitis hypoleucos
63
Steinvender Arenaria interpres
64
Tyvjo Stercorarius parasiticus
65
Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
66
Hettemåke Chroicocephalus ridibundus
67
Fiskemåke Larus canus
68
Sildemåke Larus fuscus
69
Gråmåke Larus argentatus
70
Polarmåke Larus hyperboreus
71
Svartbak Larus marinus
72
Krykkje Rissa tridactyla

T.93-14 T.p15 T.fg 15 T.2015 T.93-15
44
3
1
4
48
46
5
0
5
51
5
2
0
2
7
17
0
0
0
17
178
0
1
1
179
12
0
0
0
12
14
0
0
0
14
4
0
0
0
4
21
0
0
0
21
16
0
0
0
16
7
0
1
1
8
5
0
1
1
6
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
45
0
0
0
45
1
0
0
0
1
13
6
0
6
19
14
0
0
0
14
6
0
0
0
6
61
31
2
33
94
8
0
0
0
8
8
0
0
0
8
80
0
3
3
83
11
0
6
6
17
68
0
1
1
69
12
0
0
0
12
4
0
0
0
4
4
0
0
0
4
2
0
0
0
2
24
1
0
1
25
56
0
0
0
56
5
0
0
0
5
6
0
0
0
6
1
0
0
0
1
1756
13
3
16
1772
2939
52
11
63
3002
580
97
7
104
684
1591
43
124
167
1758
1
0
0
0
1
333
6
2
8
341
79
0
0
0
79
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 Nr. Ny Art
73
Makrellterne Sterna hirundo
74
Rødnebbterne Sterna paradisaea
75
Dvergterne Sterna albifrons
76
Lomvi Uria aalge
77
Teist Cepphus grylle
78
Alke Alca torda
79
Lunde Fratercula arctica
80
Alkekonge Alle alle
81
Skogdue Columba oenas
82
Ringdue Columba palumbus
83
Bydue Columba livia var. domestica
84
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
85
Gjøk Cuculus canorus
86
Hubro Bubo bubo
87
Haukugle Surnia ulula
88
Spurveugle Glaucidium passerinum
89
Kattugle Strix aluco
90
Hornugle Asio otus
91
Jordugle Asio flammeus
92
Perleugle Aegolius funereus
93
Nattravn Caprimulgus europaeus
94
Isfugl Alcedo atthis
95
Tårnseiler Apus apus
96
Vendehals Jynx torquilla
97
Grønnspett Picus virdis
98
Gråspett Picus canus
99
Svartspett Dryocopus martius
100
Flaggspett Dendrocopus major
101
Hvitryggspett Dendrocopus leucotos
102
Dvergspett Dendrocopus minor
103
Tretåspett Picoides tridactylus
104
Dverglerke Calandrella brachydactyla
105
Trelerke Lullula arborea
106
Sanglerke Alauda arvensis
107
Fjellerke Eremophila alpestris
108
Sandsvale Riparia riparia
109
Låvesvale Hirundo rustica
110
Låvesvale x taksvale
111
Taksvale Delichon urbicum
112
Trepiplerke Anthus trivialis
113
Heipiplerke Anthus pratensis
114
Skjærpiplerke Anthus petrosus

T.93-14 T.p15 T.fg 15 T.2015 T.93-15
2142
66
4
70
2212
14
0
0
0
14
3
0
0
0
3
27
0
0
0
27
4
0
0
0
4
2
0
0
0
2
2
0
0
0
2
15
0
2
2
17
32
0
0
0
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246
1
4
5
251
222
0
16
16
238
7
0
2
2
9
9
0
2
2
11
3
0
0
0
3
10
3
0
3
13
46
0
3
3
49
2492
92
13
105
2597
61
0
5
5
66
6
0
1
1
7
69
0
2
2
71
93
0
11
11
104
1
0
0
0
1
597
12
4
16
613
304
32
7
39
343
53
0
1
1
54
1
0
1
1
2
32
0
0
0
32
710
0
15
15
725
4
0
0
0
4
71
0
1
1
72
9
0
0
0
9
1
0
0
0
1
11
0
0
0
11
12
0
0
0
12
5
0
0
0
5
166
0
4
4
170
11071
25
952
977 12048
7
0
1
1
8
170
0
0
0
170
4797
3
19
22
4819
744
0
2
2
746
5
9
0
9
14
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 Nr. Ny Art
115
Lappiplerke Anthus cervinus
116
Gulerle Motacilla flava
117
Såerle M. flava ssp. thunbergi
118
Vintererle Motacilla cinerea
119
Linerle Motacilla alba
120
Svartryggerle M. alba ssp. yarrellii
121
Linerle x svartryggerle
122
Sidensvans Bombycilla garrulus
123
Fossekall Cinclus cinclus
124
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
125
Jernspurv Prunella modularis
126
Rødstrupe Erithacus rubecula
127
Nattergal Luscinia luscinia
128
Blåstrupe Luscinia svecica
129
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
130
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
131
Buskskvett Saxicola rubetra
132
Steinskvett Oenanthe oenanthe
133
Ringtrost Turdus torquatus
134
Svarttrost Turdus merula
135
Gråtrost Turdus pilaris
136
Måltrost Turdus philomelos
137
Duetrost Turdus viscivorus
138
Rødvingetrost Turdus iliacus
139
Skjeggmeis Panurus biarmicus
140
Gresshoppesanger Locustella naevia
141
Elvesanger Locustella fluviatilis
142
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
143
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
144
Busksanger Acrocephalus dumetorum
145
Myrsanger Acrocephalus palustris
146
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
147
Gulsanger Hippolais icterina
148
Hauksanger Sylvia nisoria
149
Møller Sylvia curruca
150
Tornsanger Sylvia communis
151
Hagesanger Sylvia borin
152
Munk Sylvia atricapilla
153
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
154
Gransanger Phylloscopus collybita
155
Løvsanger Phylloscopus trochilus
156
Brunsanger Phylloscopus fuscatus

T.93-14 T.p15 T.fg 15 T.2015 T.93-15
2
0
0
0
2
686
0
3
3
689
11
0
0
0
11
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53
0
53
634
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41
959
1
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0
1
4
0
0
0
4
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0
2
2
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233
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2
12
245
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0
37
37
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0
14
14 13102
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7
123
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0
0
0
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754
1
3
4
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1
0
0
0
1
1206
3
10
13
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488
0
6
6
494
109
1
1
2
111
60
1
0
1
61
6141
15
57
72
6213
2676
1
8
9
2685
2678
13
2
15
2693
70
1
1
2
72
3126
31
11
42
3168
552
0
6
6
558
7
0
0
0
7
3
0
0
0
3
1
0
0
0
1
314
0
1
1
315
3
0
0
0
3
461
0
19
19
480
6264
0
102
102
6366
131
0
4
4
135
11
0
0
0
11
732
0
11
11
743
1065
0
17
17
1082
5032
0
55
55
5087
9429
4
139
143
9572
79
7
2
9
88
1801
0
19
19
1820
18675
12
79
91 18766
1
0
0
0
1
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 Nr. Ny Art
157
Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
158
Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
159
Lappsanger Phylloscopus borealis
160
Fuglekonge Regulus regulus
161
Gråfluesnapper Muscicapa striata
162
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
163
Stjertmeis Aegithalos caudatus
164
Løvmeis Poecile palustris
165
Granmeis Poecile montanus
166
Lappmeis Poecile cinctus
167
Toppmeis Lophophanes cristatus
168
Svartmeis Periparus ater
169
Blåmeis Cyanistes caeruleus
170
Kjøttmeis Parus major
171
Spettmeis Sitta europaea
172
Trekryper Certhia familiaris
173
Tornskate Lanius collurio
174
Varsler Lanius excubitor
175
Nøtteskrike Garrulus glandarius
176
Lavskrike Perisoreus infaustus
177
Skjære Pica pica
178
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
179
Kaie Corvus monedula
180
Kråke Corvus cornix
181
Ravn Corvus corax
182
Stær Sturnus vulgaris
183
Gråspurv Passer domesticus
184
Pilfink Passer montanus
185
Bokfink Fringilla coelebs
186
Bjørkefink Fringilla montifringilla
187
Grønnfink Carduelis chloris
188
Stillits Carduelis carduelis
189
Grønnsisik Carduelis spinus
190
Tornirisk Carduelis cannabina
191
Bergirisk Carduelis flavirostris
192
Gråsisik Carduelis flammea
193
Brunsisik Carduelis cabaret
194
Polarsisik Carduelis hornemanni
195
Konglebit Pinicola enucleator
196
Grankorsnebb Loxia curvirostra
197
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
198
Båndkorsnebb Loxia leucoptera

T.93-14 T.p15 T.fg 15 T.2015 T.93-15
5
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0
5
1
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0
0
1
1
0
0
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0
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580
1727
3
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7
7
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9
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81
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5
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0
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2
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38
0
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2
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0
10
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320
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0
0
0
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842
0
20
20
862
26
0
0
0
26
355
0
17
17
372
261
1
2
3
264
82
0
0
0
82
3346
48
6
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897
2
121
123
1020
3629
35
118
153
3782
6248
0
194
194
6442
6202
0
117
117
6319
34906
0
568
568 35474
742
0
173
173
915
23025
1
2335 2336 25361
158
0
0
0
158
30
0
0
0
30
14708
0
138
138 14846
1368
0
149
149
1517
57
0
0
0
57
4
0
3
3
7
50
0
0
0
50
10
0
1
1
11
1
0
0
0
1
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 Nr. Ny Art
199
Rosenfink Carpodacus erythrinus
200
Dompap Pyrrhula pyrrhula
201
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
202
Lappspurv Calcarius lapponicus
203 * Snøspurv Plectrophenax nivalis
204
Gulspurv Emberiza citrinella
205
Hortulan Emberiza hortulana
206
Dvergspurv Emberiza pusilla
207
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Totalt 207 taxa, 122 arter i 2015

T.93-14 T.p15 T.fg 15 T.2015 T.93-15
80
0
0
0
80
4803
0
78
78
4881
212
0
16
16
228
27
0
0
0
27
0
1
1
1
9696
0
85
85
9781
6
0
0
0
6
12
0
0
0
12
7210
0
143
143
7353
358147 2474

8795 11269 369416

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.

Vi ringmerker ikke mange vadefugler i ØRG, men i 2015 satset vi litt på merking av vipeunger. Her
er det to unger fra samme reir som fikk ring. Foto: Molteberg, Tune 22.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
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Styrets sammensetning:
Jan Ingar Iversen Båtvik (JIB), leder
Bjørn Petter Løfall (BPL), nestleder
Solveig Vatne Gustavsen (SVG), kasserer
Henrik Andreas Torp (HAT), sekretær
Svein Åstrøm (SÅ), styremedlem
Hermod Karlsen (HK), varamedlem
Egil Michaelsen (EM), varamedlem
Revisor: Bård Haugsrud (BH)
Valgkomite: Ole Petter Skallebakke (OPS) og
Øivind Lågbu (ØL)
Styremøter
Foreningen har hatt 5 styremøter (28.1., 2.3., 24.3.,
27.5. og 26.11) og behandlet 30 saker i 2015. Vi
har gitt uttalelser til reguleringsplaner og til nye
verneområder eller utvidelse av eksisterende
reservater.
Komitémøter (lederne i parentes)
Florakartleggingskomitéen (BPL) har hatt ett
planleggingsmøte, ett møte med kommunen for
å se på skolelokaler som ble lånt og ett møte
hvor leder og Nils Skaarer presenterte resultater
fra florakartleggingen for Rakkestad kommune.
Forvaltningskomitéen (OPS) har hatt ett
oppstartsmøte. Floravokterkomitéen (BH) har hatt
ett møte hvor man fordelte floravokteroppgaver.
Velferdskomitéen (Mette Ingebrigtsen Mebostad)
har hatt et møte om 25 års-jubileet, samt annen
aktivitet i den forbindelse. Bokkomitéen (SÅ) har
ikke hatt møter i 2015. Digitalis (Solgunn Strand)
har ikke hatt møter i 2015. Redaksjonskomitéen
(BPL, JIB, Rune Aae) fikk første utkast til Natur
i Østfold til gjennomlesning og har kommentert
denne flere ganger.

Vi har vært aktivt med og floravoktet en del
arter, men kanskje ikke gode nok til å rapportere.
Vi har også hatt fokus på svartelistete arter. Vi har
fulgt opp strandtornprosjektet vårt, men har ikke
plantet nye småplanter av strandtorn i 2015 da
de har vært for små for utplanting nå. Mange av
våre utplantete småplanter fra i fjor har ikke klart
uværet med bølgevask og vind, en type vær som
stadig øker i fylket. Av utplantete 167 småplanter
har 66 klart vinteren og finnes fortsatt ved siden
av Gamlemor på Oven.
Det har også vært utsatt beitehinder for
kantløken i Aremark i form av et nettingbur (JIB).
Dette var vellykket da det var 14 frøstandere på
lokaliteten i år mot ingen i fjor da storfe beiter
bestanden helt ned til torva uten slikt beitehinder.
Følgende turer/møter ble avholdt
2. mars. Årsmøte i Eldrebølgens lokaler, Råde.
Årsmøtet ble avsluttet ved at Bård Haugsrud viste
bilder og fortalte om: Fra en fellesnordisk tur til
Møens Klint i Danmark. Planter, fugl og landskap.
13 deltagere.
26. mars. Moseturen til Vetatoppen i Borge ble
avlyst pga. snø!
9. april. Møte om planteregistreringer med GPS
ved HiØ, Halden. Etter orienteringen hadde HAT
en gjennomgang av ideer og lokaliteter omkring
floravokteriet i fylket. Leder: B.P. Løfall. 13
deltagere.
23. april. Skjærgårdstur til Lyngholmen
i Onsøy. Ledere: K.A. Lye & J.I. Båtvik. 8
deltagere.
16. mai. Dugnadsarbeid på Bile utenfor N.
Jeløy. Ledere: Rune Aae & J.I. Båtvik. 7 deltagere.
30. - 31. mai. Markering av ØBFs 25 års
jubileum ved Losen restaurant og Støtvig hotell
i Larkollen. 26 deltagere på markeringen den
30. og 25 ble med dagen etter til Eløya, til
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sammen over 30 personer da deltagerne ikke
var helt overlappende disse to dagene. Vi synes
arrangementet var svært vellykket. Hovedansvar:
Solveig V. Gustavsen & Mette I. Mebostad.
10. juni. Tur til Rakkestad, Ådalen – Bredholt.
Leder: Nils Skaarer. 10 deltagere.
14. juni. Villblomstens dag. Kontaktperson:
Solveig V. Gustavsen. To turer: En tur i Askim
med 9 deltagere, leder: Håvard Lindheim; en tur
til Gamlebyen, Fr.stad, ledere: SÅ og Jørn Enger,
ca. 25 deltagere (her var ‘Foreningen Gamle
Fredrikstad’ og ‘Gamlebyen Gårdeierforening’
invitert).
24. - 28. juni. Florakartlegging i Rakkestad.
Kontaktperson: B.P. Løfall. 17 deltagere.
8. august. Strandvegetasjon ved Brevik,
Torsnes, også med fokus på sopp. Leder: Hermod
Karlsen. 6 deltagere.
20. august. Omkring Joarknatten og langs
Ørjeelva i Marker. Leder: Ragnar Kasbo. 9
deltagere.
5. september. Åsermarka i Askim med fokus på
sopp og lav langs Glomma. Ledere: B.P. Løfall &
Hermod Karlsen. 5 deltagere.
22. oktober. Åpent møte med foredrag om:
Blomsterprakten på Cuba og andre rariteter av
J.I. Båtvik. 11 deltagere.
14. november. Dugnad på NHM, Oslo, mest
med montering av Østfoldmateriale. 5 deltagere.
17. november. Åpent møte i Eldrebølgens
lokaler i Råde med foredraget: Vakre planter fra
arbeidet med fjellfloraen i Norge og Sverige av
Bård Haugsrud. 12 deltagere.
Gode funn fra 2015 (kun arter som er samlet),
i tilfeldig rekkefølge
Det er gjort en del gode funn i 2015, særlig nye
funn for enkeltkommuner, men også nye arter for
fylket. Av de mer spektakulære er bakkeknapp
(BPL, JIB) og solrose (Inger Johanne Holme),
begge fra Asmaløy, begge bare kjent fra ett
tidligere område i Norge (Jeløy); knollmjødurt
(BPL, JIB); fjellmarikåpe (BPL, SVG), pilblad,

småvasskrans, buntsivaks, sumphaukeskjegg,
kystvassoleie (alle BPL), og kjevlestarr (SÅ,
Sylfest Kringen, Solgunn Strand) som nye for
Rakkestad; hjertemelde fra Råde (Rune Aae),
4. funnet i Østfold, første i Råde; huldrenøkkel
fra Eløya (Even W.Hanssen m.fl.), førstefunn
i Rygge, 6. i fylket; koloradoedelgran som ny
for Østfold, fra Rakkestad (HAT, Øistein Heen);
vårvikke og dunrips (begge BPL) som nye for
Rygge; olavsstake fra Kirkøy (Laila Kjølbo Rød,
JIB); svensk skrinneblom som ny for Østfold, i
Fredrikstad, Moss og Råde (BPL, JIB); klubbestarr
som ny for Eidsberg (BPL); dikesoldogg og rome
som nye for Våler (BPL) og jordstjerna Geastrum
floriforme, Asmaløy (Monika Olsen, JIB), 2.
funnet i Norge, første i Østfold. I tillegg ble en
del nye fremmedarter samlet.
Minimum 474 belegg av karplanter ble samlet
i 16 kommuner, mest under kartleggingen i
Rakkestad (200). Neppe alt er dataregistrert
ved årets slutt. 17761 rapporteringer ble gjort
i Artsobservasjoner fra samtlige kommuner,
mest fra Rakkestad grunnet florakartleggingen
og oppfølging av den. Dette er høyeste antall
rapporteringer som er gjort i Østfold noen gang,
inkludert krysslistene-perioden. De som har
samlet flest karplantebelegg i 2015 var Håvard
Lindheim, JIB og BPL ved siden av at Kåre A.
Lye samlet drøye 1100 moser.
Tidsskrift og økonomi
Tidsskriftet Natur i Østfold (NiØ) er omtrent i rute.
Et nytt nummer (2015-nummeret) er straks ferdig
til utsendelse. Fortsatt gjenstår 2011-, 2012- og
2013-numrene, men det arbeides med disse.
Foreningen har 62 A-, 41 B-, 11 C-medlemmer
ved utgangen av 2015. Økonomien er god.

Jan Ingar I.Båtvik
(leder)			

Bjørn Petter Løfall
(nestleder)
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Medlemsmøtene våre holdes ofte i Eldrebølgens lokaler i Råde hvor det er godt lys og tilgang til
kjøkken. Her er de som deltok på møtet hvor Båtvik holdt foredrag om Blomsterprakten på Cuba og
andre rariteter, den 22.10.15. Fra venstre ses Øivind Lågbu, Solveig Vatne Gustavsen, Rune Aae, Bård
Haugsrud, Egil Michaelsen, Jan Ingar Båtvik, Tore Thøgersen, Kari Baardseth, Torunn B.Båtvik,
Kjellrun Hersund og Kåre A.Lye. Foto: Jan Ingar I.Båtvik (stativ).

Fra møtet på Eldrebølgens lokaler i Råde hvor vi
fikk være med på foredraget av Bård Haugsrud
om Vakre planter fra arbeidet med fjellfloraen i
Norge og Sverige. Fra venstre: Tore Thøgersen,
Sylfest Kringen, Henrik A.Torp, Camilla Lindberg,
Bård Haugsrud, Honorata Gajda, Svein Åstrøm,
Solveig Vatne Gustavsen, Øystein Ruden, Bjørn
Petter Løfall, Hermod Karlsen og Jan Ingar
Båtvik. Foto: 17.11.2015, Jan Ingar I.Båtvik
(stativ).

En annen riktig godbit i 2015 var funnet av Norges
2. lokalitet for jordstjerna Geastrum floriforme
på Asmaløy, Hvaler. Det fantes 14 eksemplarer
der ute, og bestemmelsen ble senere bekreftet
av jordstjernespesialist Mikael Jeppson. Arten
ble funnet for første gang i Norge i Lesja, Lom,
Oppland, den 16.5.2012, og gjenfunnet året etter.
Denne jordstjerna er rødlistet som EN (sterkt
truet), men noen rester ble naturlig nok samlet til
museet i Oslo. Foto: 6.9.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
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En av de virkelig store oppdagelser innen botanikken i 2015 var et relativt stort felt av bakkeknapp
Scabiosa columbaria på et hestebeite på Asmaløy på Hvaler. Denne arten er tidligere bare kjent fra et
lite felt på Jeløy i Norge. Her på tur sammen med en av de ivrigste registratørene av planter i fylket,
Bjørn Petter Løfall. Foto: 5.8.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
Innfelt: Bakkeknapp Scabiosa columbaria kan ligne på en rødknapp Knautia arvensis om man ikke er
oppmerksom på forskjellene. En av forskjellene er de smale støttebladene under blomsterstanden som
er vesentlig bredere hos rødknapp. Foto: 5.8.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

112

Natur i Østfold 2016.indb 112

21.05.2017 14:10:00

Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015
23. april

Vi var 8 deltagere denne dagen som hadde møtt
fram for båtskyss med båten til Rune Aae fra
Helleskilen i Onsøy. Turen var tenkt skulle brukes
til å se både på mosefloraen her ute, men også
hvilke karplanter som kan ha kommet så vidt
tidlig på året.

[også kalt striglegulmose Pseudocalliergon
lycopodioides] (CR-kritisk truet) og
snerpstjernemose Campyliadelphus elodes
(NT-nær truet), dessuten mange kalkkrevende
arter som stortuffmose Palustriella falcata,
kalkmose Cratoneuron filicinum, krusfellmose
Neckera crispa og stor makkmose Scorpidium
scorpioides. På Elling Ryans tid var Lyngholmen
sterkt beitet, og dette ga gode vekstvilkår for lite
konkurransesterke arter som torvsåtemose og
piggbegermose.

Mosefloraen på Lyngholmen er tidligere
undersøkt av den dyktige Onsøy-botaniker Elling
Jacobsen Ryan (1849-1905) i 1887, 1889, 1890,
1893, 1894 og 1897. På denne holmen fant Ryan
flere sjeldne arter som torvsåtemose Campylopus
pyriformis (VU-sårbar), piggbegermose
Microbryum davallianum (EN-sterkt truet),
strigleklomose Drepanocladus lycopodioides

Den første interessante lokaliteten vi støtte på
var en øst-vest gående gjenvoksende sprekkedal
med busker og flate tørrenger. Her kunne vi
fortsatt finne sandsilkemose Homalothecium
lutescens, bakketujamose Thuidium assimile
og fløyelslundmose Brachytheciastrum
velutinum (ved kratt), men uten beiting er
denne vegetasjonstypen snart en saga blott på

Skjærgårdstur til kalkbakkene på
Lyngholmen i Onsøy

Lyngholmen er dessverre svært gjengrodd etter at beitedyra er tatt bort fra holmen. Turen ga oss likevel
spennende funn, men lite nytt. Fra venstre: Rune Aae, Kari Baardseth, Kåre Arnstein Lye, Gunnar
Engan, Kolbjørn Størdal, Svein Åstrøm, Sylfest Kringen og Torbjørn Høitomt. Foto: 23.4.2015, Jan
Ingar I.Båtvik.
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Vi må ut i båt skal vi komme til Lyngholmen. Igjen er det Rune Aae med tauet til høyre som er skysskar i
egen småbåt. I båten fra venstre: Sylfest Kringen, Torbjørn Høitomt, Gunnar Engan, Kolbjørn Størdal,
Kåre Arnstein Lye, Svein Åstrøm og Kari Baardseth. Foto: 23.4.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

Lyngholmen. Vi gikk videre mot sørøst til det
relativt store, kalkrike våtmarksområdet, og
som i dag utgjør den mest verneverdige delen
av øya. Her finner vi våte partier dominert av
stor makkmose, rød makkmose Scorpidium
revolvens, myrstjernemose Campylium stellatum,
blodnøkkemose Sarmentypnum sarmentosa,
kalkmose og stor tuffmose. Den eneste torvmosen
vi noterte for øya var frynsetorvmose Sphagnum
fimbriatum. I fuktige partier mellom den kalkrike
våtmarka og berget omkring fant vi den sjeldne
arten snerpstjernemose Campyliadelphus
elodes delvis sammen med sigdstjernemose
Campyliadelphus chrysophyllus, saglommemose
Fissidens adianthoides og kammose Ctenidium
molluscum. På skyggefulle steder på berget vokste
fjellplanten skjøtmose Preissia quadrata, som
er sjelden i Østfold. På grunnlendte partier med
skjellsand fant vi flere steder små populasjoner
av korsblomsten kalkkarse Hornungia petraea
(CR-kritisk truet). Den trives best sammen
med mer småvokste moser som slireskruemose
Barbula convoluta og puteplanmose Distichium
capillaceum. Nærmere toppen av øya vokste

krusfellmose på flat mark under einerbusker,
et nokså uvanlig voksested for denne arten.
Mer direkte på berget fant vi faksbustehette
Orthotrichum rupestre og skjørvrimose Tortella
fragilis.
Vi fant altså bare èn av de fire truete artene
som Elling Ryan fant i perioden 1887-1897.
Torvsåtemose og piggbegermose kan ha gått ut på
grunn av opphør av beiting og gjenvoksning av
busker og trær, samt beplantningen av barskog på
deler av øya. Piggbegermose kommer imidlertid
oftest seinere på året og vil derfor lettest bli funnet
om høsten.
Den kritisk tuete arten strigleklomose kan
fortsatt finnes på Lyngholmen da vi hadde altfor
lita tid til å utforske alle gunstige lokaliteter,
men den kan sjølsagt ha blitt utkonkurrert av
andre arter. Denne kritisk truete arten er en av
Norges aller sjeldneste moser og har bare to
kjente levedyktige populasjoner i Norge i dag, på
Akerøya i Hvaler og på Orre på Jæren. En lokalitet
i Vestfold er nesten borte, og populasjonen på
Asmaløy er svært liten og ser ut til å konkurreres
ut av stor makkmose.
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Krusfellmose Neckera crispa er typisk med
sine bølgete flate skudd. Vi fant denne nærmere
toppen av øya på flat mark under einerbusker, et
nokså uvanlig voksested for denne arten. Foto:
Lyngholmen, 23.4.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

Inne på Lyngholmen går det en sprekkedal med
enkelte busker og flate tørrenger. Her fant vi bl.a.
sandsilkemose Homalothecium lutescens. Foto:
23.4.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

På skyggefulle steder vokste skjøtmose Preissia
quadrata, en art som er ganske sjelden i Østfold.
Den har fått sitt latinske navn ved at sporehus
og anteridiesamlinger ofte er firkantet i formen.
Skuddene vokser ut delvis over hverandre og ser
ut som de er skjøtet sammen, derav det norske
navnet. Foto: Lyngholmen, 23.4.2015, Jan Ingar
I.Båtvik.

I fuktige partier mellom den kalkrike våtmarka
og berget omkring, fant vi den sjeldne arten
snerpstjernemose Campyliadelphus elodes, den
eneste rødlistete mosen på denne turen. For
øvrig også kjent herfra av Elling Ryan som var
her omkring 1890. Foto: Lyngholmen, 23.4.2015,
Jan Ingar I.Båtvik.
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For karplanter var det litt tidlig på året for å
lage en god artsliste. Kalkkarse, som allerede
er nevnt, ble tidligst registrert her ute av Hanna
Resvoll-Holmsen i juli 1924, og også kjent
herfra senere. Vi skal merke oss at denne lille
puslingen av en karplante nå er karakterisert
som kritisk truet da beitedyr ikke lenger holder
vegetasjonen åpen, og lokalitetene gror igjen.
Av spennende karplanter for øvrig kan nevnes
taglstarr Carex appropinquata (ikke registrert her
tidligere), dansk skjørbuksurt Cochlearia danica,
blankstorkenebb Geranium lucidum, krusfrø
Skjøtselsarbeidet på Bile foregikk selv om regnet
Selinum carvifolia (NT-nær truet), bakkestarr
kom og gjorde jobben en del mer utrivelig. Det er
Carex ericetorum, kystarve Cerastium diffusum,
særlig einere Juniperus communis og slåpetorn
tusengylden Centaurium littorale (VU-sårbar) og
Prunus spinosa som fjernes her. Foto: Bile,
lodnerublom Draba incana. Sistnevnte var langt
16.5.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
vanligere i fylket tidligere, men nå som denne
øya ikke lenger beites, har den også her bare
restpopulasjoner igjen.
preget av ganske mye regn, noe vi var forberedt på.
Av uønskete arter bemerket vi flere busker
Bile er en svært spennende øy botanisk sett,
sprikemispel Cotoneaster divaricatus (SE-svært
med
tørrbakker, sandbanker iblandet skjellsand,
høy risiko) samt at det er plantet inn en del
spennende
geologi (rombeporfyrkonglomerat) og
gran Picea abies og kanskje også furu Pinus
med
lite
jordsmonn.
Slike naturområder er utsatt
sylvestris her ute. Sammen med einerne Juniperus
for
gjengroing
og
trenger
en skjøtsel om vi skal
communis, som tar overhånd de fleste steder
opprettholde
naturverdiene.
Denne dagen var
her ute, bør en skjøtsel ha som mål å fjerne den
avsatt
til
å
rydde
områder
for
å
fremme vekst av
svartelistete mispelen, de innplantete bartrærne
bl.a.
dragehode
Dracocephalum
ruyschiana hvor
samt rydde kraftig i de krypende einerne som
denne
rødlistete
arten
(VU-sårbar)
finnes mest
kveler mye av både små karplanter og moser.
hyppig i Østfold. I tillegg er dragehode utvalgt
Vi gjorde 66 registreringer av moser og 106 som en satsningsart i norsk forvaltning, og som
registreringer av karplanter fra Lyngholmen vi har mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet for å
denne dagen.
hjelpe til å fremme.
						 Ved å skjøtte områder med dragehode hjelper
Kåre Arnstein Lye & Jan Ingar I.Båtvik vi samtidig andre konkurransesvake og rødlistete
16. mai
Skjøtsel av sårbare plantesamfunn på Bile
utenfor Nordre Jeløy, Moss
Igjen må vi ut i båt for å komme til stedet hvor
dagens fokus lå. Rune Aae med båt var igjen
kjærkommen, denne gang fra Son i Vestby. 7
deltagere ble med denne dagen som etter hvert ble

arter som finnes her ute, som nikkesmelle Silene
nutans (NT-nær truet), knollmjødurt Filipendula
vulgaris (NT-nær truet), dvergforglemmegei
Myosotis stricta (NT-nær truet) og krattsoleie
Ranunculus polyanthemos (NT-nær truet).
Nærmere sjøen, kanskje mest utenfor områder
hvor dragehode dominerer, finnes flere rødlistete
karplanter som vårsalat Valerianella locusta (NTnær truet), sodaurt Kali turgida (VU-sårbar) og
smånøkkel Androsace septentrionalis (NT-nær
truet). Sistnevnte er i dag bare kjent fra to øyer i
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Dugnadsgjengen på Bile med noe av utstyret som
trengs i forkant. Fra venstre: Kåre Arnstein Lye,
Rune Aae, Solveig Vatne Gustavsen, Bjørn Petter
Løfall, Svein Åstrøm og Sylfest Kringen. Foto:
Bile, 16.5.2015, Jan Ingar I.Båtvik.
Østfold, Revlingen i Rygge og Bile.
Vi fikk gjort mye nyttig arbeid her ute denne
dagen da vi benyttet både motorsag, greinsakser,
sag og økser og med arbeidshansker til alle. Det er
stort sett einer- Juniperus communis og rosekratt
Rosa spp., samt noe lind Tilia cordata og slåpetorn
Prunus spinosa, som er de mest truende her ute.
I tillegg fjernet vi noe rynkerose Rosa rugosa
og sprikemispel Cotoneaster divaricatus, som
begge er høyt svartelistet i Norge med sin invasive
oppførsel. Behovet er imidlertid stort, og det er
fortsatt mye å ta tak i ute på Bile, men vår innsats
er et skritt i riktig retning.
Vi registrerte 74 funn på Artsobservasjoner
denne dagen uten at vi hadde særlig fokus på
mangfoldet denne dugnadsdagen.
			
			
Jan Ingar I.Båtvik

Bile har fylkets største bestand av den nasjonale
satsningsarten dragehode Dracocephalum
ruyschiana. Den er enkel å kjenne igjen når den
blomstrer, men lett å overse i steril tilstand. Foto:
Munkestein, Jeløy, 22.6.2011, Jan Ingar I.Båtvik.
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Mange fra foreningen ville være med på 25-årsjubileet på Losen restaurant og Støtvig hotell i Larkollen,
men også enkelte utenfra deltok. Følgende ble med på bildet: 1. Odd E.Stabbetorp, 2. Even W.Hanssen,
3. Egil Michaelsen, 4. Rune Aae, 5. Mette Mebostad Ingebrigtsen, 6. Øystein Ruden, 7. Tore Berg, 8.
Reidun Braathen, 9. Kristin Vigander, 10. Henrik A.Torp, 11. Roald Tobiassen, 12. Bård Haugsrud, 13.
Bjørn Petter Løfall, 14. Sylfest Kringen, 15. Anne Ognedal, 16. Svein Åstrøm, 17. Reidar Elven, 18.
Jan Ingar I.Båtvik, 19. Guro Saurdal Heen, 20. Marit Eriksen, 21. May Bertelsen, 22. Solgunn Strand,
23. Monika Olsen, 24. Päivi Sinikka Hilska, 25. Camilla Lindberg og 26. Solveig Vatne Gustavsen.
Foto: Støtvig hotell, 30.5.2015 Jan Ingar I.Båtvik (stativ).
30. - 31. mai
Markering av ØBFs 25 års jubileum ved
Losen restaurant og Støtvig hotell i Larkollen
med påfølgende tur til Eløya i Rygge
ØBF ble stiftet i 1989, men det har foregått
mye botanisk aktivitet med felles planlagte
turer og kartlegginger i fylket før den tid.
Østfoldbotanikerne var en del av Oslo og
Østlandsområdet, og vi klarte oss bra med det.
Samtidig er det en del styr med å drifte en forening,
sørge for økonomi, holde rede på saksbehandling
og vedtak, innkalling til møter, lage program for
årets utferder, arrangere kartlegginger og bidra
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Turen til Eløya i Rygge dagen etter vår markering av jubileet ga oss enkelte positive overraskelser. Vi
fant rikelige forekomster av vårvikke Vicia lathyroides på et avgrenset område hvor det tidligere har
vært en granplanting, første funnet i Rygge kommune. Nærmere sjøen fant vi flere 10-talls eksemplarer
av huldrenøkkel Botrychium matricariifolium, det 6. funnet i Østfold, begge høyt rødlistet. Foto (begge):
Eløya, 31.5.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

med foredrag og uttalelser i flere sammenhenger,
holde valg og sørge for aktuelle utmerkelser, mat
på møter, leie lokaler og gi uttalelser til media og
private som har spørsmål om botanikk. Alt dette
mer eller mindre formelle gjorde at det gikk en del
tid før vi tok skrittet fullt ut og etablerte en egen
forening her i Østfold.
Av programmet fra markeringen kan nevnes
et spennende foredrag av seniorrådgiver hos
Fylkesmannens miljøvernavdelingen i Østfold,
Gunnar Bjar, med tittelen: Utfordringer med
bevaring av verneverdige plantelokaliteter i
Østfold. Senere holdt nestleder i foreningen, Bjørn
Petter Løfall, et foredrag om: Florakartlegging
i Østfold gjennom 11 år. Bjørn Petter har

ledet arbeidet med å tilrettelegge den årlige
florakartleggingen i fylket. Denne aktiviteten
startet opp i Halden i 2004 og har pågått årlig
siden. Florakartleggingen legges til en ny
kommune hvert år. Årlig finner vi derfor nye,
ofte uventete arter i nye områder. Det fins en
egen komitè som har hatt ansvaret for denne
aktiviteten hvor enkelte medlemmer byttes ut
en gang imellom, men Løfall har vært en aktiv
drivkraft i komitèen hvert år så langt. Han har
dermed lagt ned et betydelig arbeid, både i forkant,
underveis og ikke minst i etterkant når resultatene
skal bearbeides.
Lunsjen besto av fiskesuppe på Losen
restaurant vis a vis Støtvig hotell. Etter lunsj ble
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det et spennende foredrag av vår mentor, professor
emeritus Reidar Elven, tidligere konservator
ved Naturhistorisk museum på Tøyen, underlagt
Universitetet i Oslo, over temaet: Systematiske og
andre utfordringer i Østfoldbotanikken.
Så fikk vi et kunstnerisk innslag ved Tomb
Kammerskor som hadde plukket ut et knippe
velvalgte sanger tilpasset en botanisk forening
med lengsler etter vår og sommersesong. Tomb
Kammerskor ledes av dirigent Stine Camilla
Blichfelt Ærø, og ØBF var representert med to
deltagere i koret.
Historikken omkring ØBFs oppstart og virke
gjennom 25 år ble gjennomgått av leder Båtvik
med tittelen: Østfold Botaniske Forenings historie,
et tilbakeblikk. Alle foredragene ble fulgt av
påfølgende spørsmål og diskusjon.
Så sto bordene dekket til festmiddag i Losen
restaurant med grillbufe. Under måltidet var det
mange som ønsket å komme med en hilsen, gjerne
ledsaget av gaver, hedersbevisninger og ærefulle
ord. Her var mange gode ord og innlegg, kanskje
flere enn vi har fortjent.
Etter middagen holdt vår eminente fotograf,
Egil Michaelsen, en bildeframvisning med tittel:
Vakre vekster i Østfoldnaturen. Og som vi på
forhånd var klar over, men som ble særlig tydelig
via disse bildene – vi har mye vakkert å ivareta og
vise fram for kommende slekter i Østfoldnaturen
om vi klarer å ta vare på den!
Overnatting kunne forhåndsbestilles på
Støtvig hotell hvor det også var bademuligheter
i underetasjen.
Dagen derpå var det bestilt båt fra Støtvig til
Eløya hvor mange botanikere har gjort gode funn
opp gjennom tidene. Matpakke og drikke var
ordnet fra Losen restaurant slik at alle deltagerne
fikk med seg medbrakt ute på Eløya.
Vi trodde vi kjente botanikken her ute temmelig
godt, slik at turer til Eløya gjerne bærer preg av å
se hvordan det står til med gamle kjenninger, som
hestekjørvel Oenanthe aquatica (CR-kritisk truet),
gul hornvalmue Glaucium flavum (VU-sårbar),
kubjelle Pulsatilla pratensis (NT-nær truet),

hartmansstarr Carex hartmanii (VU-sårbar),
nikkesmelle Silene nutans (VU-sårbar), barlind
Taxus baccata (VU-sårbar), vårsalat Valerianella
locusta (NT-nær truet), dvergforglemmegei
Myosotis stricta (NT-nær truet) og blåbringebær
Rubus caesius (NT-nær truet), samt en hel del
spennende arter, men som ikke er rødlistet.
På denne turen fant vi to riktig spennende
arter i tillegg, nemlig huldrenøkkel Botrychium
matricariifolium (CR-kritisk truet), en riktig fin
bestand faktisk, og vårvikke Vicia lathyroides
(EN-sterkt truet) også ganske tallrik på flatene
etter at granplantene, som en gang ble plantet her
for frøproduksjon, er blitt fjernet. Huldrenøkkel
er det 6. funnet vi gjør i Østfold, første i Rygge,
mens vårvikke også er ny for kommunen. Vi lette
også etter restene av østersurt Mertensia maritima,
sist sett i fylket i 2013, nettopp på Eløya, men
dessverre fant vi ikke denne arten her lenger heller.
Vi kjenner dermed ikke østersurt fra vårt fylke i
dag, uten at vi helt forstår hvorfor den ikke trives
hos oss lenger.
I tillegg til de mange spennende og rødlistete
artene, har Eløya også innslag av uønskete, gjerne
svartelistete arter, som rynkerose Rosa rugosa,
strandkarse Lepidium latifolium og gravbergknapp
Phedimus spurium, alle kategorisert som SE-arter
(svært høy risiko), samt klistersvineblom Senecio
viscosus (HI-høy risiko).
Det var 26 påmeldte til markeringen på
lørdagen, mens 25 ble med over til Eløya dagen
etter i godværet. Til sammen var det over 30
engasjerte personer med på denne helgen da det
ikke bare var de samme personene som deltok
disse dagene.
Vi synes markeringen av jubileet ble svært
vellykket, både programmet innendørs på
lørdagen, men også ekskursjonen til Eløya dagen
etter, med mange spennende funn i fin utvikling
til glede for de som deltok på turen over dit. At
arrangementet ble så vellykket, skyldes mye to
aktive medlemmer fra vår Velferdskomitè, Solveig
Vatne Gustavsen og Mette Mebostad Ingebrigtsen.
Uten deres mange telefoner i forkant og underveis,
bestillinger av mat og rom, samt de mange små
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detaljer som skal avgjøres og passe sammen, så Fallopia dumetorum, legevintergrønn Pyrola
hadde ikke denne markeringen blitt i nærheten så rotundifolia, moskusurt Adoxa moschatellina,
vellykket som den ble.
griseblad Scorzonera humilis. Fra Bredholt
(Breiholt): Bakkesøte Gentianella campestris,
						
flekkgriseøre Hypochaeris maculata, brudespore
			Jan Ingar Båtvik
Gymnadenia conopsea, enghavre Avenula
pratensis. Flere av de nevnte har trolig forsvunnet
10. juni
fra området i dag.
Tur til Svarvermoen, Ådalen og Bredholt i
Fra turen ble det rapportert 176 funn av 144
Rakkestad
arter til Artsobservasjoner. Områdene som ble
besøkt er ganske artsrike. Av funn som var mest
Dette ble en ettermiddagstur i oppholdsvær med interessante kan nevnes: Nattfiol med 7-8 planter
god sommertemperatur på 18o C. 10 deltagere med blomsterstander ved Svarvermoen. Ellers ble
møtte fram ved Historica (gamle Ytterskogen det funnet firblad Paris quadrifolia, fingerstarr
skole), før vi reiste videre sørover. Områdene Carex digitata, engsmelle Silene vulgaris
som ble besøkt ligger nær grensa til Sarpsborg og (Svarvermoen), skogstjerneblom Stellaria
sørvest i Rakkestad kommune.
nemorum, rødknapp Knautia arvensis, sommereik
Rakkestadbotanikeren Kristian Andreassen Quercus robur, stor myrmaure Galium elongatum,
(1898-1973) har tidligere gjort fine funn i området, skogsvinerot Stachys sylvatica, ask Fraxinus
mest samlet fra 1940-tallet. Han samlet blant annet excelsior, smalkjempe Plantago lanceolata,
blåfjær Polygala vulgaris, stavklokke Campanula brunrot Scrophularia nodosa, trollbær Actaea
cervicaria, krattfiol Viola mirabilis, nattfiol spicata, maigull Chrysosplenium alternifolium,
Platanthera bifolia. I hans planteliste, publisert geittelg Dryopteris dilatata, lodnebregne Woodsia
i Blyttia i 1963, nevnes følgende i tillegg fra ilvensis og strutseving Matteuccia struthiopteris.
Ådalen: Kranskonvall Polygonatum verticillatum,
Ballblom var kommet i blomst, og denne
ballblom Trollius europaeus, krattslirekne ble funnet to steder ved Ådalen. Det nordligste

Den mest oppsiktsvekkende arten som ble funnet på denne turen, var ballblom Trollius europaeus.
Arten ble påvist på to steder ved Årdalen, og den sørligste lokaliteten var ny for oss. Her sto den i flere
hundre eksemplarer. Foto: Myrseter, Marker, 12.6.2016, Jan Ingar I.Båtvik.
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funnstedet har vært kjent en stund, med ett funn i
nærheten. Her ble det funnet et kraftig eksemplar
nær grensen til Sarpsborg. Men funnet, ca 400
meter lenger sør, og som var et større område
med kanskje 100 planter over et område på ca
150 meters lengde, var ikke kjent fra før. Ballblom
registrerte vi noe nøyere og rapporterte den fra 7
ulike punkter i området.
I Rakkestad har ballblom bare to kjente
forekomster i dag, hvorav voksestedet i Ådalen
er det området med flest planter. Det andre
kjente funnstedet i Rakkestad er Filtvet ved
Rakkestadelva. Tidligere hvor det var mer
grasbakker uten pløying, var arten trolig mer
vanlig.
De aller fleste funn av ballblom etter år 2000,
er gjort i nordre del av Østfold, mens noteringer
fra Ytre Østfold synes å være hagerapporteringer.
Sylfest Kringen rapporterte våre funn fra turen
til Artsobservasjoner.
				Nils Skaarer
14. juni.
Villblomstens dag.
Det var Solveig V. Gustavsen som i år var
koordinator for dette årlige arrangementet. Bare
to turer ble gjennomført i regi av ØBF i 2015.
1. Tur i Askim.
Dagen ble annonsert i lokalavisa, og 9 florainteresserte møtte opp på torget i Askim. Vi visste
på forhånd at det var en rullestolbruker blant disse,
og reiseruta ble derfor delvis lagt opp med hensyn
til fremkommelighet.
Den første delen av turen gikk langs turveien
Solbergfosslinna, en trasè fra en tidligere
jernbanelinje fra Askim sentrum nordover mot
anleggene ved Solbergfoss.
Langs denne delen av linna er det frodig
skogsterreng. Vi hadde spesielt fokus på
enghumleblom Geum rivale, som er Askims

kommuneblomst, samt kratthumleblom
G.urbanum og hybriden mellom disse, som er
svært vanlig i dette området. Turgjengen lærte seg
fort å kjenne igjen både eng- og krattvarianten,
og så tydelig at hybriden hadde arvet foreldrenes
trekk.
Ellers fant vi en særdeles frodig samling av
skogstjerneblom Stellaria nemorum som tiltrakk
oppmerksomheten, samt et pent drag med
bekkekarse Cardamine amara.
Etter et par kilometer krysser Kolstadveien
Solbergfosslinna. Vi gikk noen hundre
meter videre, for å beundre forekomsten av
enghaukeskjegg Crepis praemorsa som vokser
her. Den var for det meste i knopp, men noen
blomstrende individer kunne beundres.
Så snudde vi nesa sørover, og opp Kolstadveien,
som også ender opp i sentrum. I veikanten kort
etter krysset observerte Solveig en lind Tilia sp.,
som Håvard senere samlet inn og bestemte til
storlind T.platyphyllos ssp. cordifolia.
Noe senere fører veien opp i lyst terreng, med
åker på den ene siden og beitet eng på den andre.
Her kunne turdeltakerne observere et helt annet
utvalg av vekster, og antakelig var denne delen av
turen mer spennende og variert.
En av deltakerne var særlig interessert i
moskusurt Adoxa moschatellina til sitt private
herbarium, en samling som inneholdt over 200
pressete planter så langt. Vi kunne vise henne
arten oppe ved Askim kirke, riktignok ikke helt
lett å påvise da den blir temmelig anonym etter
blomstring.
Fra Askim kirke er det en hyggelig nedoverbakke
tilbake til sentrum. Nedenfor Askim folkepark tok
vi en stopp, der det ble observert en påfallende,
hvit plante i blomstring. Dette viste seg å være
storarve Cerastium arvense, ikke tidligere samlet
inn for Askim. Den ble selvsagt behørig belagt.
Vel tilbake til torget takket alle for seg. Været
var bra, og både turledere og deltakere virket
fornøyde! Turledere var Solveig Vatne Gustavsen
og Håvard Lindheim.
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Ikke langt fra Askim folkepark fant vi en ny art for Askim, nemlig storarve Cerastium arvense, i ganske
bra mengder. Denne ble derfor turens høydepunkt. Foto: 14.6.2015, Håvard Lindheim.

			Håvard Lindheim
2. Tur til Gamlebyen i Fredrikstad
30 deltagere fra Foreningen Gamle Fredrikstad og
Gamlebyen Gårdeierforening ved siden av ØBF,
samt turlederne Jørn Enger og Svein Åstrøm,
møttes ved Vanntroa i Gamlebyen. Her startet
turen med å fortelle om floraen på vollene før og
nå med vekt på de store monumentale løvtrærne,
mest hestekastanje Aesculus hippocastani, men
også alm Ulmus glabra, lind Tilia cordata og eik
Quercus sp.
Ferden gikk videre ned mot den østlige
vollgraven og vannplantene der nede. Vi gjorde et
poeng av at en av landets sjeldneste vannplanter,
korsandmat Lemna trisulca, her forekommer i

så enorme mengder at selv endene og sothønene
strever for å trenge gjennom det tykke plantelaget.
På vår vandring langs vannkanten, så vi for
øvrig kantnøkkerose Nymphaea candida, gul
nøkkerose Nuphar lutea, vass-slirekne Persicaria
amphibia, havsivaks Bolboschoenus maritimus,
takrør Phragmites australis, strandvindel
Calystegia sepium, duskstarr Carex disticha,
kjempepiggknopp Sparganium erectum, gulldusk
Lysimachia thyrsiflora, bredt dunkjevle Typha
latifolia og hornblad Ceratophyllum demersum.
Neste stopp var den vakre kommandanthagen
med sine mange frukttrær. Av urter så vi mengder
av gullstjerner Gagea lutea og tusenfryd Bellis
perennis. I en hage like ved beundret vi et av
landets største almetrær som sto frisk og fin til
tross for almedøden som har hjemsøkt landet vårt
de siste årene.
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Neste stopp var ved de gule lerkesporene
Pseudofumaria lutea som har etablert seg i
mursprekker i Kasernegaten. Her vokste det også
svaleurt Chelidonium majus med sin oransje
melkesaft.
Vi s t o p p e t v e d b l o m s t e r e n g e n e v e d
”Smedjen” og fortalte om samarbeidet mellom
Forsvarsbygg og Fredrikstad kommune om å
skjøtte deler av vollene som blomstereng. Vi
viste frem prydstorklokke Campanula latifolia
ssp. macrantha, ugrasklokke Campanula
rapunculoides, geiteskjegg Tragopogon
pratensis, døvnesle Lamium album, prikkperikum
Hypericum perforatum og bladene av den for
lengst avblomstrede marsfiolen Viola odorata.
Vi avsluttet turen i Artillerigården der vi fant
stankkarse Lepidium ruderale og hundetunge
Cynoglossum officinale.
			Svein Åstrøm

24. - 28. juni
Florakartlegging i Rakkestad
Florakartleggingskomitéen bestod av Bjørn Petter
Løfall, Solveig Vatne Gustavsen, Henrik A. Torp,
Mette I. Mebostad og med delvis hjelp fra Nils
Skaarer. Komitéen har hatt ett møte i Rakkestad
hvor Solveig, Henrik, Nils og Bjørn Petter deltok.
Vi fikk låne Rakkestad ungdomsskole
av kommunen vederlagsfritt til overnatting,
etterarbeid etter dagens feltarbeid og til bespisning.
SABIMA støttet oss økonomisk.
I etterkant av florakartleggingen bidro Jan Ingar
I. Båtvik med informasjon til Rakkestad Avis
hvor florakartleggingen ble omtalt (helside i RA,
6.7.2015 s.6). Bjørn Petter Løfall og Nils Skaarer
presenterte resultatene fra kartleggingen for flere
i Rakkestad kommune den 27. august. Dette var
første gang vi har presentert resultatene for en
kommune etter florakartleggingen.
Botanikkmangfoldet i Rakkestad kommune
var tidligere godt dokumentert og den kommunen
i Indre Østfold med flest kjente arter, hele 871
taxa. Imidlertid er det skrevet få krysslister fra
kommunen. Deler man opp Østfold i 5x5 km-ruter
(her kalt Atlasruter), så var «Rakkestad-rutene»
mangelfullt kartlagt med få registrerte arter.
Rakkestad kommune har areal i 30 Atlasruter og
vi kartla i 17 av dem. Siden kommunen er stor,
besøkte vi de aller fleste rutene kun med ett lag
og bare en dag.
Vi var 17 deltagere som skapte 3913
observasjoner av 461 taxa. Det ble samlet
119 belegg av 96 taxa. Til sammen fant vi 10
rødlistearter med 47 observasjoner både på
tidligere kjente lokaliteter og nye. Vi registrerte
svartelistearter 151 ganger av 26 taxa. Det ble
samlet 7 nye taxa for kommunen som er et relativt
En karakteristisk art mellom steinene i
broleggingen samt i mursprekkene i Gamlebyen,
er gul lerkespore Pseudofumaria lutea. Den var
i år særlig forekommende i Kasernegaten. Foto:
15.5.1994, Jan Ingar I.Båtvik.
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De som ble med på fellesbildet fra årets florakartlegging var fra venstre: Henrik A.Torp, Marita Nøvik,
Camilla Lindberg, Svein Åstrøm, Solveig Vatne Gustavsen (foran), Svein Olav Drangeid (bak), Øystein
Heen, Bjørn Petter Løfall, Odd E.Stabbetorp, Norman Hagen, Solgunn Strand, Sylfest Kringen og Jan
Ingar I.Båtvik: Foto: 27.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik (stativ).
høyt tall sett i lys av hva som er samlet i Rakkestad
tidligere, men bare en av dem kan regnes som
hjemlig/spontan.
Følgende nye arter ble samlet nye for
Rakkestad kommune under florakartleggingen:
Orientveronika Veronica persica (fremmed),
nobelgran Abies procera (fremmed, lav risiko),
blågran Picea pungens (fremmed, lav risiko)
samlet for første gang i Østfold, japanpestrot
Petasites japonicus ssp. giganteus (fremmed,
svartelistet som høy risiko), fjellmarikåpe
Alchemilla alpina (hjemlig, sjelden i Østfold)
ved Kirkeng, like vest for Degernes sentrum, som
andre innsamling i Østfold (men i tillegg nevnt på
en kryssliste fra Jeløy, Moss). Dette var av det mest
overraskende funn under florakartleggingen. Vi
noterte tatarleddved Lonicera tatarica (fremmed,
svartelistet som høy risiko) og veirødsvingel
Festuca rubra ssp. commutata (fremmed,
svartelistet som svært høy risiko).
Av de 38 rødlistede som var kjent fra
kommunen fant vi følgende 10 arter hvor CR
= kritisk truet, EN = direkte truet, VU = Sårbar,

NT = Nær truet: Solblom Arnica montana
(VU) med fine forekomster og flere funn under
florakartleggingen. Nikkebrønsle Bidens cernua
var. cernua (VU) ble kun notert en gang.
Bunkestarr Carex elata (VU) ble gjenfunnet på
sitt eneste kjente voksested i Rakkestad under
florakartleggingen, ved Kolbjørnsviksjøen.
Kåltistel Cirsium oleraceum (NT) ble observert på
sitt eneste kjente voksested i fylket. Smalmarihand
Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola ble
funnet på to nye lokaliteter disse dagene,
småmyrull Eriophorum gracile ble gjenfunnet
på Kilebutangen som er eneste kjente lokalitet for
arten i Rakkestad, ask Fraxinus excelsior (NT)
med spredte forekomster i kommunen, særlig vest
i bygda og notert 15 ganger under kartleggingen.
Griseblad Scorzonera humilis (NT) ble notert med
12 funn hvor fine forekomster finnes spesielt øst i
bygda. Alm Ulmus glabra (NT) ble funnet på fem
steder og da vest i bygda, smånesle Urtica urens
(VU) ble notert tre ganger, og den er knyttet til det
eldre landbruket og sist sett i et privat herbarium,
samlet i 1988.
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En viktig del under florakartleggingen er å dataregistrere våre funn slik at alle kan se hva vi fant. Her er
det Solveig Vatne Gustavsen (t.v.) og Camilla Lindberg som samarbeider om å presentere dagens funn
på Artsobservasjoner. Foto: 27.6.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

Opplistingen av regionalt interessante funn
baserer seg på Båtvik (1992) sin rapport om
Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter
i Østfold. Den begynner å dra på årene så den er
noe supplert. Storrapp Poa remota ble funnet
i Stendalen under florakartleggingen for første
gang i Rakkestad siden 1957. Kalkgrønnaks
Brachypodium pinnatum ble sett flere steder
sør for Nordre Skottjern. Klubbestarr Carex
buxbaumii ble gjenfunnet både langs Kløsabekken
og på Kilebutangen disse dagene. Bitterblåfjær
Polygala amarella ble gjenfunnet på sitt eneste
kjente sted i kommunen, i Kilebutangen på
skjellsand. Breimyrull Eriophorum latifolium ble
funnet på en ny lokalitet ved Trindborg nord for
Kløsa på en liten rikmyrsflekk.
Nedenfor listes de 25 svartelistete artene
som ble funnet under florakartleggingen samt
antall funn og svartelistekategori, men bare

de i kategori HI = Høy risiko og SE = Svært
høy risiko: Rødhyll Sambucus racemosa (HI)
48 rapporteringer, krypfredløs Lysimachia
nummularia (HI) med 1 rapportering, fagerfredløs
Lysimachia punctata med kun 3 rapporteringer,
mellomvalurt Symphytum ×uplandicum (HI)
1 rapportering, russekål Bunias orientalis
(HI) 1 rapportering, klistersvineblom Senecio
viscosus med kun 3 rapporteringer, men nok
trolig underrapportert, sibirertebusk Caragana
arborescens (HI) ble samlet på 1 lokalitet,
syrin Syringa vulgaris (HI) 5 rapporteringer,
honningknoppurt Cyanus montanus (HI) 1
rapportering, europalerk Larix decidua (SE) 1
rapportering, blåleddved Lonicera caerulea (SE)
1 rapportering, blåhegg Amelanchier spicata
(SE) 5 rapporteringer, grønnpil Salix ×fragilis
(SE) 1 rapportering, ugrasmjølke Epilobium
ciliatum ssp. ciliatum (SE) med 16 rapporteringer,
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Fjellmarikåpe Alchemilla alpina var vel det mest oppsiktsvekkende funnet som ble gjort under sommerens
florakartlegging. Dette er 2. innsamling av arten i Østfold. Den er tidligere innsamlet fra Kornsjø,
Halden i 1934. Arten er også nevnt på en kryssliste fra Jeløy i Moss fra 1955. Foto: Dovre, 24.7.2008,
Jan Ingar I.Båtvik.
buevinterkarse Barbarea vulgaris var. arcuata
(SE) 3 rapporteringer, en trolig underrapportert
vårart, videre rettvinterkarse Barbarea vulgaris
var. vulgaris (SE) 2 rapporteringer, og samme
forhold som foregående, blankmispel Cotoneaster
lucidus (SE) 1 rapportering, gravbergknapp
Phedimus spurius (SE) 2 rapporteringer,
kanadagullris Solidago canadensis (SE) med
bare 4 rapporteringer, svensk asal Sorbus
intermedia (SE) 2 rapporteringer, hagelupin
Lupinus polyphyllus (SE) 42 rapporteringer,
rynkerose Rosa rugosa (SE) 2 rapporteringer og
kjempespringfrø Impatiens glandulifera (SE) med
1 rapportering.

Som ny for Rakkestad registrerte vi også
orientveronika Veronica persica, et ganske
Det var med 17 deltagere på florakartleggingen vakkert ugras som er blitt langt vanligere i fylket
i Rakkestad denne sommeren.		
i nyere tid, men altså ikke registrert fra Rakkestad
tidligere. Foto: Øra avfallsplass, Fredrikstad,
						
21.9.2008, Jan Ingar I.Båtvik.
			Bjørn Petter Løfall

127

Natur i Østfold 2016.indb 127

21.05.2017 14:10:22

ØBF-turreferater 2015

NATUR I ØSTFOLD 35(1-2) 2016

8. august
Strandvegetasjonen ved Brevik, Torsnes,
Fredrikstad kommune
Det var særlig strandvegetasjonen som var i fokus
på denne turen. Vi skulle også se på sopp, men
en litt dårlig sesong gjorde at vi kun fant 7 arter,
alle vanlige.
Seks deltagere møtte opp ved nærbutikken på
Veel i Torsnes, og vi kjørte sørover Torsneshalvøya
til Brevik.
Vi startet registreringen av planter på den lille
parkeringsplassen og langs hovedveien, men mest
trivielle arter. Unntaket var en slettsnok Coronella
austriaca (NT-nær truet) som solte seg blant noen
store steiner ved veien. Inntil den lille sandveien
sørover mot Brevik vokste det som trolig var
villeple Malus sylvestris (VU-sårbar). Det var
hyggelig å se harekløver Trifolium arvense på en
tørr bakke. I åkerkanten rett nord for sjøen fant vi

krokhals Anchusa arvensis (VU-sårbar).
Vi kom så ned til Brevikbukta. Her er det
langgrunt med leirebunn. Vannet er noe brakt pga
Glomma som renner ut i havet noen kilometer
lenger vest.
Innerst i bukta vokser det pollsivaks
Schoenoplectus tabernaemontani, havsivaks
Bolboschoenus maritimus og havstarr Carex
paleacea. Vi fant også strandsvingel Schedonorus
arundinaceus, vasshøymol Rumex aquaticus,
strandrødtopp Odontites vernus ssp. litoralis
(VU-sårbar) og kvass-starr Carex acuta. Litt
mindre fuktig vokste strandvortemelk Euphorbia
palustris, storengkall Rhinanthus angustifolius,
tusengylden Centaurium littorale (VU-sårbar) og
musestarr Carex viridula ssp. pulchella.
På en tørr bakke ved en bunkers fra siste
verdenskrig var det noen planter med bakkestjerne
Erigeron acer. I den høyvokste strandenga rett
ved fant vi flere eksemplarer av gul frøstjerne
Thalictrum flavum.

Deltagerne på denne turen var fra venstre: Svein Åstrøm, Camilla Lindberg, Siri Lie Olsen, Bjørn
Frostad og Sylfest Kringen. Foto: Hermod Karlsen.
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I skogen litt lenger vest vokste det
hjertebergblom Bergenia cordifolia (svartelistet),
ganske sikkert hageutkast.
Etter en liten tur videre gjennom skogen,
kom vi ned til sjøen igjen. Her var det mer
strandrødtopp og tusengylden og noen storvokste
prakteksemplarer av dverggylden Centaurium
pulchellum (NT-nær truet) i et parti med høyt
gress.
Etter en rast fortsatte vi til en hytte ved
Kuholmen. Øst og sør for hytta er det en flott
strandeng med flere rødlistearter. Der fant vi
pusleblom Anagallis minima (EN-sterkt truet) og
rustsivaks Blysmopsis rufa, og det var rikelig med
tusengylden. I litt kortere vegetasjon vokste mer
dverggylden. For en del år siden var det en tue
med grusstarr Carex glareosa her, men den greide
vi ikke å finne igjen. Negativt søk også året før

kan tyde på at den har gått ut. På en litt tørrere del
rundt et lavvokst kratt av rynkerose Rosa rugosa
(svartelistet), vokste det en god del planter av
ormetunge Ophioglossum vulgatum (VU-sårbar)
og krusfrø Selinum carvifolia (NT-nær truet).
Vel tilbake ved hovedveien, var det stemning
for å se forekomsten av bittergrønn Chimaphila
umbellata (EN-sterkt truet) som Svein Åstrøm
hadde funnet i furuskogen noen hundre meter
lenger nord. Etter opptellingen kunne vi konstatere
45 skudd, av dem 6 fertile.
Av planter registrerte vi ca 190 arter denne
dagen, derav 9 rødlistete, og med slettsnoken ble
det hele 10 rødlistearter.
			Hermod Karlsen
20. august
Omkring Joarknatten og spennende knatter
langs Ørjeelva i Marker kommune.

Vi fant 10 rødlistete arter totalt denne dagen.
Pusleblom Anagallis minima er en av disse. Den
passer godt til navnet sitt da den er svært liten og
ofte vanskelig å få øye på der den står i fuktmarka,
helst der konkurransen er liten. Foto: 8.8.2015,
Hermod Karlsen.

Ni deltagere møtte opp ved Kanalmuseet i Ørje
under ledelse av Ragnar Kasbo. Vi kjørte ned til
Sløka ved Ørjeelva hvor vi kunne sette fra oss
bilene. Langs elva fant vi mange fuktmarksarter,
både på mudderflatene og mot skogen i bakkant.
Verdt å nevne er nålesivaks Eleocharis acicularis,
som fortsatt hadde skudd i blomst, skjoldbærer
Scutellaria galericulata, klourt Lycopus
europaeus, kalmusrot Acorus calamus, vassgro
Alisma plantago-aquatica, pilblad Sagittaria
sagittifolia, sumpsivaks Eleocharis palustris og
kvass-starr Carex acuta.
Vi gikk så over brua til Tittut og fulgte
fuktmarka oppover i retning Liødegården. På veien
passerte vi leddved Lonicera caerulea i fin frukt
og hassel Corylus avellana med nøtter, mens vi
lenger oppi bakken fant nyremarikåpe Alchemilla
murbeckiana, engsnelle Equisetum pratense
med dominans av snerprørkvein Calamagrostis
arundinacea i skogbunnen. Vi fant også blåveis
Hepatica nobilis, storkonvall Polygonatum
multiflorum, kantkonvall P.odoratum og rødknapp
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Til matrasten fant vi oss en tømret bålplass ikke langt fra Nordre Fort. Fra venstre Sylfest Kringen,
Henrik A.Torp, Ragnar Kasbo, Marita Nøvik, Kåre Arnstein Lye, Geir Haugen, Solveig Vatne Gustavsen
og Guri-Anne Hauan. Foto: 20.8.2015, Jan Ingar I.Båtvik
Knautia arvensis før vi tok veien mot Nordre fort.
Mot fortet fant vi en forekomst av hybridkulekarse
Rorippa ×armoracioides som er en krysning
mellom kulekarse R.austriaca og veikarse
R.sylvestris. Denne hybriden viser seg gjerne
mer levedyktig enn foreldreartene og er i dag
svartelistet som en PH-art (potensielt høy risiko),
men hos oss er den sjelden og derfor morsom å
se tross sitt rykte.
Omkring Nordre Fort finnes det kalk i bakken,
mest som et resultat av murarbeider på fortet
med bruk av kalkmørtel. Dette har satt spor
etter seg i vegetasjonen hvor det bl.a. er kjent
rødflangre Epipactis atrorubens tidligere,
men denne fant vi ikke denne dagen. Vi fant
imidlertid marinøkkel Botrychium lunaria,
olavsskjegg Asplenium septentrionale, gullkløver
Trifolium aureum, bakkestjerne Erigeron acer,
kattefot Antennaria dioica, sandarve Arenaria
serpyllifolia, fagerklokke Campanula persicifolia

og seks eksemplarer av den rødlistete stavklokke
Campanula cervicaria (NT-nær truet).
Av svartelistete arter fant vi kanadagullris
Solidago canadensis, parkslirekne Reynoutria
japonica, ugrasmjølke Epilobium ciliatum,
høstberberis Berberis thunbergii, hagelupin
Lupinus polyphyllus, mongolspringfrø Impatiens
parviflora – alle SE-arter (svært høy risiko), samt
rødhyll Sambucus racemosa og kjempesøtgras
Glyceria maxima, som begge plasseres i kategori
HI (høy risko) og en litt underlig forekomst av
godt naturalisert sibiriris Iris sibirica som er gitt
kategori PH (potensielt høy risiko).
Ved bekken på vei tilbake fant vi også fine
eksemplarer av trollbær Actaea spicata. Det ble
gjort 224 noteringer på Artsobservasjoner, også
denne gang med Sylfest Kringen som ansvarlig.
			

Jan Ingar I.Båtvik
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En av mudderplantene vi fant langs Ørjeelva var
den ørlille nålesivaks Eleocharis acicularis, i sen
blomstring. Foto: 20.8.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

Mot Nordre Fort fant vi en forekomst av
hybridkulekarse Rorippa ×armoracioides som
er en krysning mellom kulekarse R.austriaca og
veikarse R.sylvestris. Hybriden er svartelistet,
men hos oss er den ganske sjelden. Foto:
20.8.2015, Jan Ingar I.Båtvik.

5. september

Sør i reservatet fant vi en bestand av
gubbeskjegg Alectoria sarmentosa på gran i eldre
granskog. Arten er rødlistet som NT (nær truet) og
var turens eneste rødlistede lavart. Noe lenger nord
i en bergvegg fant vi en forekomst med storvrenge
Nephroma arcticum. Arten er vanlig nasjonalt,
men et godt funn i Østfold-sammenheng. Arten er
for øvrig kjent med gode forekomster i reservatet.
Ellers kan vi nevne randkvistlav Hypgymnia
vittata, kattefotlav Felipes leucopellaeus og
gammelgranlav, Lecanactis abietina i store
mengder.
Noe nord for midten av naturreservatets
utstrekning finnes, som nevnt, en halvøy ute
i Glomma. Her, og i skogen østenfor, finnes
det rik vegetasjon med rike forekomster av
blåveis Hepatica nobilis, vårerteknapp Lathyrus

Åsermarka i Askim med fokus på sopp og lav
langs Glomma
Seks personer møttes ved Askim kirke en grå og
fuktig septemberdag. Fra kirken kjørte vi ned til
Kastet like sør for Åsermarka naturreservat. Vi
forsøkte å kontakte folk på gården og i nabohuset
i håp om å få lov til og parkere her. Det var ingen
til stede og vi tok sjansen på å få tilgivelse senere.
Det var ikke særlig populært fikk vi erfare.
Vi gikk fra Kastet nordover langs NV-skråningen
mot Glomma av Åsermarka naturreservat fra sør.
Vi holdt oss ganske høyt oppe i lia til vi nærmet
oss en halvøy ut i Glomma NV for Nordhytta.
Tilbake til Kastet gikk vi øverst i NV-skråningen
og til dels på flatene.
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På grantrær vokser gjerne to skorpelaver om
skogen er blitt gammel. Kattefotlav Felipes
leucopellaeus (t.v.) har typiske kanter rundt
fruktlegemene (apotheciene) sine. I tillegg er
overflaten dunete og kan minne om kattepoter. Den
andre er gammelgranlav Lecanactis abietina (t.h.)
som ser ut som gråhvite prikker over grånende
bark. Begge arter er gode indikatorer på gammel,
gjerne verdifull skog. Foto (begge): Hiesten,
Rakkestad 14.9.1996, Jan Ingar I.Båtvik.

Turens eneste rødlisteart var laven gubbeskjegg
Alectoria sarmentosa. Denne kan ligne strylav
Usnea sp., men disse er mer gulgrønne og har
en elastisk midtstreng noe gubbeskjegg aldri har.
Arten kan også ligne trådragg Ramalina thrausta,
men denne har alltid små kroker i greinspissene
noe gubbeskjegg mangler. Foto: 3.8.1999, Jan
Ingar I.Båtvik.
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vernus, som er vanlig ute på halvøya, trollbær
Actaea spicata, ask Fraxinus excelsior, firblad
Paris quadrifolia, hundekveke Elymus caninus,
myskegras Milium effusum, hassel Corylus
avellana og spisslønn Acer platanoides. I
reservatet fant vi kun en rødlistet karplante, nemlig
ask. Vi fant imidlertid noen sterile eksemplarer av
solblom Arnica montana like sør for reservatet i
et traktorfar i ung granskog. Vi noterte oss noe
nøyere også 8 forekomster av knerot Goodyera
repens som fantes spredt til vanlig gjennom
skogen. Vi fant 5 svartelistede arter på turen, bl.a.
rødhyll Sambucus racemosa og kanadagullris
Solidago canadensis.
Vi noterte svært overfladisk noen moser også
og kan nevne kystjamnemose Plagiothecium
undulatum, storstylte Bazzania trilobata og
prakthinnemose Plagiochila asplenioides.
Av sopp ble det ikke gjort mange funn. Noe
av forklaringen kan være at mye blåbærris gjorde
det vanskelig å se eventuell sopp. Vi fant nesten

utelukkende vanlige arter, blant annet de svært
giftige artene spiss giftslørsopp Cortinarius
rubellus og hvit fluesopp Amanita virosa. Det mest
spennende var nok begerfingersopp Artomyces
pyxidatus som har vært rødlistet tidligere. Den er
kjent i reservatet tidligere.
Der vi gikk var det stort sett relativt lite død
ved, og følgelig tilsvarende lite vedboende sopp.
Det kan kanskje være annerledes andre steder i
reservatet, men dette vil endre seg etter hvert som
skogen blir eldre.
Fra dagen ble det rapportert 201 funn av 165
karplantearter, 10 funn av 10 mosearter, 26 funn
av 24 lavarter og 31 funn av 27 sopparter. Sylfest
Kringen rapporterte karplante- og mosefunnene,
mens B.P. Løfall rapporterte funn av lav og H.
Karlsen rapporterte soppfunn.

Hvit fluesopp Amanita virosa var en av få sopper
vi fant på turen, en art som var ganske vanlig på
senhøsten. Foto: Marker 27.8.2016, Jan Ingar
I.Båtvik.

Den eneste orkideen vi fant på turen var knerot
Goodyera repens. Vi noterte oss denne fra åtte
lokaliteter på turen. Foto: Bråten, Aremark
26.7.2011, Jan Ingar I.Båtvik.

Bjørn Petter Løfall og Hermod Karlsen
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Tildeling av æresmedlemskap i Østfold Botaniske Forening
Jan ingar i. båtvik

Etter årsmøtet i ØBF skjedde en sjelden begivenhet
i våre botaniske tradisjoner i Norge. Styret i
Østfold Botaniske Forening bestemte seg for å
tildele æresmedlemskap til personer som på en
særlig måte har fremhevet seg med en vedvarende
botanisk interesse i fylket. I tillegg har de vist en
betydelig innsats for å legge igjen viktige spor
etter seg og for å fremme kunnskap og vern om
vår felles botaniske arv.
ØBF har i løpet av året utarbeidet kriterier for
å hedre enkeltpersoner som vi mener fortjener
en slik æresbevisning. Personer som har vist
en årelang interesse for botanikken i fylket
gjennom tallrike innsamlinger, vært ledere for
ekskursjoner, skrevet publikasjoner og holdt
foredrag om vegetasjon og flora i fylket, vil være
særlig aktuelle.
Etter flere diskusjoner og forslag på våre
styremøter, har vi utarbeidet følgende enkle
kriterier, vedtatt på styremøtet 19.1.2016:
For å kunne bli vurdert som æresmedlem i ØBF
må følgende kriterier være innfridd:
• Må ha gjort en betydelig innsats for å fremme
kunnskap og vern om botanikken i Østfold
• Bør ha nådd en alder på 70 år
Styret i ØBF avgjør om kriteriene er oppnådd slik
at æresmedlemskap kan tildeles. Æresmedlemskap
utdeles primært i etterkant av vårt årsmøte,
inklusive eget diplom og omtale.
Etter årets årsmøte, avholdt på Eldrebølgens
lokaler i Råde den 2.3.2016, ble tre personer
funnet verdige til å oppnå æresmedlemskap i
foreningen: Kåre Arnstein Lye, Øivind Johansen

og Svein Åstrøm.
Bare Johansen og Åstrøm var til stede på
årsmøtet slik at Lye fikk sitt diplom, med
tilhørende tale, under florakartleggingen i Marker
den 2.7.2016.
Botanikkmiljøet i Norge har ikke for vane å
dele ut æresmedlemskap i nyere tid. ØBF synes
imidlertid at disse tre på en særskilt måte har gjort
seg fortjent til en slik utmerkelse da de har gjort
betydelige innsamlinger i Østfold, skrevet mye om
floraen i fylket og slik sett bidratt til opplysninger
om kartlegging, skjøtsel og vern av ville planter
i fylket – et viktig kriterium for å oppnå en slik
utmerkelse. I tillegg har alle oppnådd tilstrekkelig
alder da Johansen er 81 år, Lye er 75 år og Åstrøm
fylte 70 år i 2015.
Kongens fortjenestemedaljer tilflyter heller
ikke unge mennesker, men er en æresbevisning
man kan oppnå ved lang og tro tjeneste innen
en eller annen positiv fritidsaktivitet eller i sitt
daglige arbeid, gjerne i høy alder.
Nærmere omtale av disse tre personers innsats
vil komme i vårt nasjonale tidsskrift Blyttia.

Nederst neste side: Ved siden av å få tildelt
hederlig omtale og blomster for sin innsats innen botanikken i Østfold, fulgte det også med et
spesialdesignet diplom utformet av Hege Lunde
Aae og med Egils Michaelsens vakre bilde av
Østfolds fylkesblomst, liljekonvall Convallaria
majalis. Fra venstre står Svein Åstrøm sammen
med Øivind Johansen (foto: 2.3.2016). Til høyre
står Kåre A.Lye (foto: 2.7.2016), som ikke var til
stede på årsmøtet hvor de andre to fikk tildelt sitt
æresmedlemskap. Foto: Jan Ingar I.Båtvik.
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Tildeling av æresmedlemskap i ØBF

Årsmøtet ble avholdt på Eldrebølgens lokaler i Råde 2.3.2016 hvor æresmedlemskap ble tildelt Øivind
Johansen (t.v.) og Svein Åstrøm, begge sittende foran. Bak fra venstre står Jan Ingar I.Båtvik, Rune
Aae, Henrik A.Torp, Egil Michaelsen, Sylfest Kringen, Øystein Heen, Mette Ingebrigtsen Mebostad,
Bård Haugsrud, Solveig Vatne Gustavsen, Øystein Ruden, Torunn B.Bjørnstad, Tor Einar Johansen,
Siri Lie Olsen, Ole Petter Skallebakke, Hermod Karlsen, Lars Jørgen Rostad, Guro Saurdal Heen,
Camilla Lindberg og Bjørn Petter Løfall. Foto: Jan Ingar I.Båtvik (stativ).
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Årets fugl 2017 - Taksvale
Oddvar heggøy

Husk å se etter taksvalen i 2017! NOF har valgt
arten til Årets fugl, og håper alle som leser dette
vil hjelpe til med å øke kunnskapen om artens
tilstedeværelse hos oss i sommeren som kommer.
Taksvalen (latinsk navn: Delichon urbicum) er
en vanlig hekkefugl i Norge, og skilles lett fra de
to andre svaleartene våre på sin hvite overgump
(dvs. feltet over stjertroten). Resten av oversiden
er blåsvart, mens kroppsundersiden, inkludert
strupen og de fjærkledde føttene, er hvite.
Arten hekker i alle landets fylker, og finnes
både i lavlandet og i fjellet. Den er klart vanligst
i Sør-Norge, og er noe mer sporadisk og spredt i
våre nordligste fylker. Som navnet tilsier bygger
den gjerne reiret sitt oppunder takskjegget
på hus. I motsetning til de to andre svalene
våre hekker taksvalen gjerne midt i våre mest
bebygde byområder. Den finnes også tallrik i
kulturlandskapet mange steder, der den gjerne
etablerer sine kolonier på gårdsbygninger. I fjellet
hekker den ofte på setervoller. Du finner også
taksvalen hekkende på naturlige hekkeplasser
noen steder, og da helst i fjellvegger med litt
overheng. Broer og lignende konstruksjoner kan
også benyttes som hekkeplass.

blant folk flest.
Taksvalen møter flere av disse kriteriene. Den
ble for første gang rødlistet i Norge i 2015 (i
kategorien «Nær truet» NT), et tydelig tegn på at
ikke alt er som det skal. Tendensen er den samme
i flere av våre naboland, der betydelig tilbakegang
er dokumentert bl.a. i Sverige. Forklaringen på
tilbakegangen er usikker, men flere hypoteser
er fremlagt. De fleste av disse går i retning av
klimarelaterte utfordringer og redusert mattilgang,
blant annet som følge av større og mer ensrettet
jordbruk, med påfølgende lavere forekomster av
insekter.
I 2017 ønsker NOF å organisere en nasjonal
kartlegging av Årets fugl. Vi håper med dette å
få en oppdatert oversikt over hvor arten finnes i
dag, og sammenligne dette med resultatene fra
hekkefugltakseringene som foregikk i Norge på
1970- og 1980-tallet. Samtidig ønsker vi å øke vår
kunnskap om størrelsen på norske hekkekolonier,
og i hvilken grad ulike hekkehabitater benyttes av
arten hos oss. Ser du taksvalen i 2017, oppfordrer
vi deg derfor til å gjøre følgende:

Taksvalen tilbringer vinteren i Afrika sør for
Sahara, og ankommer Norge først i slutten av april
eller starten av mai. Her tilbringer den en hektisk
hekketid, før den returnerer sørover igjen i august.
Når NOF velger hvilken art som skal være Årets
fugl, gjøres dette på bakgrunn av ulike kriterier.
Vi forsøker å velge arter som fortjener litt ekstra
oppmerksomhet, for eksempel på grunn av negativ
bestandsutvikling, mangelfull bestandskunnskap
eller rett og slett på grunn av artenes evne til å
skape interesse og engasjement for fugler og natur

•

Notér hvor du finner aktive hekkekolonier
i 2017

•

Notér antall reir i hver koloni, og hvor mange
av disse som er i bruk

•

Se etter eventuelle trusler mot koloniene

•

Notér benyttet hekkehabitat (type bygning,
bro, fjellvegg osv.) i kommentarfeltet ved
rapportering

•

Rapporterer dine taksvale-observasjoner på
artsobservasjoner.no eller fuglevennen.no.
Husk å registrere hekkeaktiviteter når funn
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•
•
•

Årets fugl 2017 - Taksvale

fra potensielle og påviste hekkelokaliteter
rapporteres i Artsobservasjoner
Observasjoner kan også rapporteres per
e-post til aaretsfugl@birdlife.no
Tips oss gjerne om både nyetableringer og
forsvunne hekkekolonier
Tips NOFs lokallag og fylkesavdelinger
hvis du oppdager eller kjenner til tilfeller
der taksvalens reir ødelegges eller fjernes
av mennesker, eller der det er fare for at
dette skal skje

Dermed er det bare å begynne å planlegge
sommerens taksvaleleting. Kanskje kan du
sammen med fugleinteresserte i ditt nærområde
organisere en telling av taksvaler der du bor?
Kanskje kan et av NOFs fylkeslag eller lokallag
hjelpe deg med å organisere en slik telling? Du må
gjerne også henge opp spesiallagede fuglekasser
til taksvalen. Disse får du kjøpt hos naturogfritid.
no, eller du kan lage dem selv. Oppskriften finner
du på NOFs nettsider (birdlife.no).
Resultatene fra kartleggingen i 2017 vil
oppsummeres i en egen artikkel i NOFs
hovedtidsskrift Vår Fuglefauna mot slutten av
året.

Taksvale Delichon urbicum. Foto: Hans Petter Kristoffersen.
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En av sommerens store opplevelser, sivhauk Circus
aeruginosus med unger på nært hold
Jan Ingar I.Båtvik

Så skulle jeg få oppleve det jeg også. Sivhauk
har jeg sett før, lett etter reir har jeg også, men
aldri funnet noe. Ofte handler det om dårlig tid
eller for liten tålmodighet. Så er det slik at leter
man etter reir av sivhauk i håp om eventuelt å
ringmerke ungene, så er det kort tid man har før
samvittigheten signaliserer at nå nærmer det seg et
skjæringspunkt mellom nytten av slik ringmerking
og ulempen ved forstyrrelsen.
En annen utfordring man har er at reirplassene
gjerne er plassert i ‘ingenmannsland’ midt ute
i en takrørsump. Det kan medføre stort besvær
å holde seg tørr og oppreist i slikt landskap på
tross av langstøvler og vandrestav. Ytterligere
betenkeligheter kan oppstå fordi man ved slike
vandringer i takrørskoger, lager ganger for
predatorer som rev og grevling. Skulle man være
så heldig å finne reiret, med passende store unger

for ringmerking, har man samtidig laget en kanal
i takrørjungelen og dermed kanskje lettere vist
vei for arter med mer destruktive motiver. Å tette
igjen kanalen etter beste evne kan nok bidra til å
beskytte denne rødlistete arten (listet som sårbar).
Opplevelsen var uansett stor da jeg for første
gang fikk sitte ved siden av et ungekull av
sivhauk, snakke med dem, studere dem på nært
hold, fotografere og ringmerke dem før en stille
retur. Du verden hvor store og kraftige bein disse
haukene har, det var nytt for meg.
Det hele skjedde i Gjølsjøen og med god hjelp
fra fylkesbiolog Atle Haga som veiviser. Dette var
vel første gang sivhaukunger fikk ring i Gjølsjøen
så langt jeg kjenner til. En stor takk til Atle som
ga meg denne opplevelsen i sommer! Jeg lever
på den lenge.

Plutselig sto jeg overfor et kull med sivhauk. Velkomsten var anstrengt (t.v.), men avskjeden var
grei (t.h.). Foto: Gjølsjøen, Marker 1.7.2016, Jan Ingar I.Båtvik.
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