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Når nettene blir lange og kulda setter inn – om
småpattedyr i uthus og bolighus
INGVAR SPIKKELAND

Spikkeland, I. 2018. Når nettene blir lange og kulda setter inn – om småpattedyr i uthus og
bolighus. Natur i Østfold 37 (1-2): 4-9
Mange dyr lever i nær kontakt med mennesker, og med det vinterklimaet vi har i Norge,
er det ikke overraskende at en del arter tar seg inn i både uthus og bebodde hus om
høsten, for å unngå kulde og kanskje også få tilgang til ekstra matkilder. Det er særlig
representanter for smågnagere som dukker opp innendørs, men også andre arter etablerer
seg iblant i uthus og bolighus.
Ingvar Spikkeland, Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum, Postboks 64,
1871 Ørje. E-post: ingspi@ostfoldmuseene.no.

hundretusener av kroner. I slike tilfeller er det
trolig husmus eller småskogmus som har vært
på ferde, men mange andre arter kan også ta seg
inn i hus om høsten. Selv har jeg opp gjennom
årene hatt en del erfaringer med småpattedyr
innendørs, og denne lille artikkelen er vesentlig
basert på egne opplevelser og på historier jeg har
hørt fra venner og bekjente, og ikke på omfattende
litteraturstudier. Derfor vil sikkert flere av leserne
sitte med andre erfaringer som også fortjener å
bli fortalt.

Innledning
Vinteren er en hard tid for de fleste vinteraktive
pattedyrene våre. Det er derfor ikke å undres
over at en del arter prøver å unngå kulda ved
å trekke inn i hus seinhøstes. Dette er velkjent
for de fleste som har hytte eller garasje, eller
bor i hus som ikke er musetette. I ekstreme
tilfeller, og da som regel i hytter, kan det ende
med museinvasjon og ødeleggelse av både
isolasjon og elektriske installasjoner. Hele hytta
må renoveres, med utgifter som beløper seg til

Figur 1. Skoglemen er en østlig art i Norge. I Østfold er den ganske vanlig i indre og østlige skogstrøk,
og trives best i moserike barskoger. Foto: Ingvar Spikkeland.
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Andre «huslige» smågnagere
Mange vil vel tro at husmus Mus musculus er
vanligst å treffe på inne i hus. Dette er en art som
finnes over store deler av verden, og er sterkt
knyttet til mennesker. Det ser imidlertid ut til at
den greier seg dårlig i konkurranse med andre
musearter, kanskje spesielt skogmus, og dette
er trolig grunnen til at husmusa mange steder
opptrer fåtallig, i hvert fall utenfor tettbygde strøk.
Husmusa skiller seg fra skogmus med en jevn brun
farge (figur 2), og fortennene i overkjeven, sett fra
siden, har et lite skarpt hakk i bakkant.
Utenfor tettbygde strøk, og muligens også
i mange urbane områder, er det imidlertid
småskogmus Apodemus sylvaticus (figur 2) som
er den vanligste «husmusa» i Østfold, og denne
arten kan ofte være svært tallrik. Stor skogmus
Apodemis flavicollis søker seg også inn i hus, men
dette ser ut til å være en uvanlig art i Østfold, og
selv har jeg aldri sett den. Den mest uønskede
gnagerarten innendørs er utvilsomt brunrotte

Skoglemen på Kanalmuseet
Skoglemen Myopus schisticolor er en østlig
smågnager. Arten er knyttet til moserike barskoger,
og lever i stor grad av mose. I Østfold har arten
sitt tyngdepunkt øst for Glomma. I skogsområdene
langs svenskegrensen er skoglemenet ganske
vanlig, og kan i enkelte år opptre i store mengder.
Siste toppår for skoglemen var i 2014 i våre
områder (Spikkeland 2015).
Den 20. oktober 2017 ble det funnet et
dødt skoglemen inne i utstillingslokalene på
Kanalmuseet på Ørje (figur 1). Antakelig var det
en forholdsvis stor bestand i 2017, siden det var
tre år siden sist arten hadde masseopptreden. Dette
er første gangen jeg har opplevd at skoglemenet
trekker inn i hus om høsten, og det er neppe særlig
vanlig. Skoglemen blir vanligvis oppfattet som et
typisk skogsdyr som ikke oppsøker menneskelig
nærhet. Arten er lett å kjenne igjen på grunn av
den blåsvarte fargen med den rustrøde flekken bak
på ryggen, og den svært korte halen.

Figur 2. Forskjellige muse- og spissmusarter påtreffes ofte innendørs. Fra v. krattspissmus,
dvergspissmus, klatremus, husmus og småskogmus. De vanligste artene inne i hus er småskogmus og
husmus. Foto: Ingvar Spikkeland.
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som bare er halvparten av kroppslengden. I
fjellområdene på Østlandet, der hverken husmus
eller skogmus finnes, er det vanligvis klatremusa
som er «husmusa». Markmus Microtus agrestis
(figur 2) har jeg aldri fanget innendørs, men det
er vel sannsynlig at en og annen kan dukke opp
i et uthus, siden den er vanlig på dyrka mark
omkring husene. Den store slektningen vånd
Arvicola amphibius (vannrotte), som lett kan
forveksles med ei rotte, er derimot sterkt knyttet
til jordgangene sine og holder seg nok utendørs.

Rattus norvegicus. På grunn av sin størrelse har
den heldigvis for oss problemer med å komme seg
inn i mange bolighus. Men den finner lett veien
inn i uthus, særlig der det er korn eller annen
mat å finne. I bystrøk kan den være tallrik. Her
er normalt maten lett tilgjengelig, og det er lett å
finne skjulesteder.
Av de andre smågnagerne er det først og
fremst klatremus Myodes glareolus (figur 2) som
dukker opp innendørs. Denne arten kjennes lett
på den rødbrune fargen på ryggen, og på halen

Figur 3. Ekorn er fast gjest på fuglebrettet. Foto: Rune Aae.
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Ekorn Sciurus vulgaris er også en gnager,
men regnes ikke til gruppen smågnagere. Denne
arten kan iblant etablere seg på loft både i hytter
og bebodde hus. Dette er en art som raskt lærer
hvor det er mat å få (figur 3), og er fast gjest på
fuglebrettet. Ekornet blir lett tillitsfullt dersom en
begynner å fôre det og kommer gjerne innendørs
også dersom maten finnes der.

Knøttspissmusa Sorex minutissimus er enda noe
mindre, men sjelden i Norge, og er meg bekjent
ikke påvist i Østfold. Dvergspissmus kjennes lett
på den påfallende tykke halen (se figur 2), som er
innsnevret ved roten. Den største av spissmusene
våre, vannspissmus Neomys fodiens, er også
forholdsvis vanlig i Østfold, og lett kjennelig med
svart farge på rygg og sider, og hvit farge under.
Som navnet sier, er den knyttet til vann og kommer
ikke inn i hus.

Insektetere
Til tross for sitt navn, er spissmusene ikke
gnagere, men tilhører gruppen insektetere. Også
disse kan iblant påtreffes i hus. Vanligst å treffe
på innendørs er nok krattspissmus Sorex araneus
(figur 2), siden dette ser ut til å være den vanligste
spissmusarten hos oss. Men også dvergspissmus
Sorex minutus forekommer innendørs iblant. Den
veier bare ca. 4 g, og er vårt nest minste pattedyr.

Flaggermus
I Norge finnes 12 forskjellige flaggermusarter
(Miljødirektoratet 2018), men snaut halvparten av
dem er vanlige i Østfold. Flere av artene benytter
hus som overvintringssted eller sted hvor de
formerer seg, eller som oppholdssted på dagtid om
sommeren. Nordflaggermus Eptesicus nilssonii

Figur 4. Nordflaggermus kan av og til komme inn på loft for å overnatte eller overvintre.
Foto: Rune Aae.
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(figur 4) er utbredt over nesten hele Norge, og en
av de vanligste flaggermusartene hos oss. Den tar
seg ofte inn på loft, f.eks. ved å krype inn under
pipebeslaget, og videre gjennom sprekken mellom
pipa og takbordene. Den formerer seg i hulrom,
f.eks. under takstein. Også flere av de andre artene
kan opptre på tilsvarende måte. Siden de lever
av insekter, gjør de ikke noen skade innendørs
bortsett fra at det kan samle seg mye ekskrementer
der de pleier å holde til.
Mårdyr
En kan vel diskutere om mårdyrene som gruppe
kan kalles småpattedyr, men de minste av dem,
snømus Mustela nivalis og røyskatt Mustela
erminea, hører utvilsomt med til de små artene.
Selv har jeg ikke opplevd at noen av disse artene
har etablert seg innendørs om høsten, men de
jakter på mus i garasjer og uthus, og røyskatt kan
også ta livet av høns. Foringsplasser for småfugl
tiltrekker seg smågnagere, og her ser vi også ofte
spor etter røyskatt og snømus. Ofte holder de til i
steinrøyser, vedstabler og andre steder der det er
lett å skjule seg. Selv om de er raske til å gjemme
seg, er de nysgjerrige og titter snart fram igjen
(figur 5).

Figur 5. Røyskatten er svært nysgjerrig, og selv
om den lynraskt forsvinner inn i et hull, titter
den snart fram igjen. Foto: Ingvar Spikkeland.
vanlig art i vårt distrikt, etter at den nesten
forsvant på 1960-tallet. Den er rødlistet i Norge
i kategorien VU sårbar (Artsdatabanken 2015).
Ilderen er av omtrent samme størrelse som mink
Neovison vison, men fargetegningene på hodet

Ilder Mustela putorius er igjen blitt en ganske

Figur 7. Grevling kommer gjerne på besøk på fuglefôringa, og kan spise store mengder fuglefôr på kort tid.
Ved Tomb, Råde 7.6.2018. Foto: Rune Aae.
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gjør at den er lett å gjenkjenne (figur 7). Ildere
holder ofte til nær bebyggelse, og kan etablere
seg i uthus og låver, eller under terrassen. Den
er også kjent som en effektiv hønsejeger. Også
mink kan påtreffes innendørs, spesielt i hus som
ligger nær vann. Da er det gjerne kattemat den
er ute etter. Minken spredte seg over hele Norge
på 1900-tallet, etter at dyr som ble importert fra
Nord-Amerika rømte fra pelsfarmer. Den er en
fremmed art (Artsdatabanken 2018) som er svært
uønsket i norsk fauna.
Mår Martes martes etablerer seg ikke sjelden
i hytter og uthus. Nylig hørte jeg om en mår som
gnagde seg gjennom ei bygningsplate for å komme
inn i ei hytte, og ble funnet død oppe på loftet. I
et annet tilfelle hadde en mår kommet seg inn i ei
hytte og gjort stor skade der.
Grevling Meles meles hører avgjort ikke med i
gruppen småpattedyr, men jeg nevner den likevel

her siden også dette er en art som ofte slår seg ned
nær mennesker (figur 7). Ved ett tilfelle møtte jeg
en grevling på fortauet i en sterkt trafikkert vei
inne i Oslo by, og den er vanlig i mange villastrøk.
Det er ikke uvanlig at den graver ut hi under et
uthus. Iblant kan den også etablere seg under
bebodde hus som mangler kjeller, hvor den kan
nyte godt av varmen ovenfra i løpet av vinteren.
Dersom det er snakk om en grevlingfamilie, kan
det bli ganske mye bråk og støy. Jeg kjenner også
et tilfelle der en grevling «bodde» inne på låven
på en gård som var i drift. Der hadde den lagd
seg et «hi» inne i en krok bak noen materialer og
redskaper.
Innendørs - et godt sted å være
Mange småpattedyr er tilpasningsdyktige og
blir raskt vant til mennesker. Når været blir
kaldere, søker de instinktivt til varmere og mer
beskyttede steder. De kjenner også lukt av mat på
lang avstand. Da er bygninger naturlige steder å
oppsøke, og særlig dersom det også er både varme
og ly der. I tillegg er de også trygge for mange
fiender. Er det katter i huset, lever imidlertid
smågnagerne farlig. Mennesket er heller ikke
deres beste venn, og faren for å havne i fella er stor.
Men får de være i fred, er de sikret tørre og varme
forhold gjennom vinteren, og kanskje også god
tilgang på mat, slik tilfellet er på mange gårder.
Dermed kan de møte våren i god kondisjon og bli
foreldre til store kull.
Litteratur
Artdatabanken 2015. Rødliste for arter. https://
www.artsdatabanken.no/Rodliste. Lastet ned
1.11.2018.
Artsdatabanken 2018. Fremmedartlista 2018.
https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter.
Lastet ned 1.11.2018.
Miljødirektoratet 2018. Flaggermusarter i Norge.
http://www.miljostatus.no/Flaggermusarter-i-Norge/. Lastet ned 12.12.2018.
Spikkeland, Ingvar 2014. Skoglemenår i Østfold
2014. - Natur i Østfold 33: 30-31.

Figur 7. Ilderen gjenkjennes lett på de tydelige
fargetegningene på hodet (utstoppet ilder på
Kanalmuseet på Ørje). Foto: Ingvar Spikkeland.
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Nye eller sjeldne begersopper (Pezizales) for Østfold
New or rare cupfungi to the Østfold county.
ROY KRISTIANSEN

Kristiansen, R. 2018. Nye eller sjeldne begersopper (Pezizales) for Østfold. Natur i Østfold 37
(1-2): 10-29
Elleve nye eller sjeldne begersopper (Pezizales) for Østfold beskrives og illustreres fra
forskjellige lokaliteter i Østfold.
Eleven rare or uncommon cupfungi (Pezizales) are described and illustrated from different
locations in the county of Østfold.
Roy Kristiansen, Postboks 32, 1650 Sellebakk, e-post: mykosof@online.no

Innledning
I de siste 30 årene har det for undertegnede
blitt mange hundre innsamlinger av operkulate
discomyceter (Pezizales) i Norge, aller mest
fra Østfold. Flere nye arter for vitenskapen er
publisert og mer enn 100 arter nye for Norge er
funnet og identifisert fra Østfold, se Kristiansen
(1999).
I det følgende skal vi se litt på en gruppe
innen sekksporesoppene (Ascomycota) i orden
Pezizales, de såkalte operkulate discomycetene
(begersoppene). Dette er en relativ eksklusiv
gruppe med begersopper, som er ganske kravstore
eller spesifikke til voksested/substrat eller med
begrensete økologiske krav. Begersoppene, i orden
Pezizales, er karakterisert med sine sporesekker
(asci), i et hymenium (fertil del). Sporesekkene
har en spesiell åpningsmekanisme i toppen, et
lokk, derav et operculum, en ganske avansert
mekanisme som alle andre sekksporesopper
mangler. Antall sporesekker i hymeniet varierer
fra fire-fem til tusenvis. Inni sporesekkene utvikles
sporene i et protoplasma. Etter hvert som sporene
utvikles og nærmer seg modning, opparbeides et
trykk inni sekkene opp til 13 atmosfærer(!). Ved
f.eks. en temperaturforandring eller et vindpust,
åpnes lokket, og sporene slynges ut med stor kraft
og føres bort f.eks. med vind. Kjente sopper som
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hører til denne gruppen er bl.a. de langt større
artene, som sandmorkel Gyromitra esculenta,
spissmorkel Morchella deliciosa o.fl. Flesteparten
i denne gruppen er imidlertid små og unngår de
flestes øyne. I Norge utgjør Pezizales, med stort og
smått, mer enn 350 arter fordelt på ca. 80 slekter.
I Østfold har vi hittil registrert mer enn 250 arter
med ca. 75 slekter.
Vokstesteder og økologi
Mange av artene er pionerarter, dvs. de aller
første artene som opptrer/oppstår på nyvendte
grøfte- og veikanter, på kalkrike rasmarker, i
snøleie-samfunn, på bar jord i parkanlegg, langs
elve- og bekkekanter, marine avsetninger, gamle
industritomter, hageavfallsplasser osv. I det hele
tatt på kulturpåvirkede steder. Mange arter synes
å være konkurransesvake og forsvinner når høyere
vegetasjon overtar, eller der andre storsopper
opptrer. I utgangspunktet bør man også vite hva
man skal se etter og hvor.
Artenes opptreden kan inndeles i fem
økologiske typer eller kategorier:
1.

De jordvoksende = terrestriske

2.

De møkkvoksende = koprofile (både
fra planteetende og kjøttetende dyr)

3.

De mosevoksende = bryofile
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NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

4.

De bålvoksende = pyrofile (dvs. gamle

vitenskapen. Flere kjente navn er nå erstattet med
enda eldre navn fra litteraturen. Det vil i denne
omgang bli alt for omfattende å komme inn på
alle navneendringer som er gjort. For den særlig
interesserte, se informasjon:
http://www.ascofrance.com/forum/18785/
helvella-solitaria-and-allies-interpretation-andconfusion.

bål/brannflater, 4-5 mnd. eller eldre)
5.

De trevoksende = xylofile (ofte skjult i
jorda)

Langt de fleste artene vokser på jord av ulik
sammensetning, men overveiende på kalkrik eller
nær nøytral jordbunn.
Diverse ord og uttrykk er forklart i mer detalj
av Kristiansen (1999).

Helvella terrestris (Velen) Landvik - tussemorkel
(ICONES: van Vooren 2014a: 4).
Dette er verdens minste Helvella (4–5 mm
diameter) (fig. 1), men med verdens største
Helvella-sporer (fusoide fin-vortete 50–65 µm
lange) (fig. 2 og 3). De første funn av H. terrestis
i Norge ble gjort i Bamble i Telemark og Tune
i Østfold (Kristiansen 1984), begge på sti i
granskog.

Bruken av målestokken mikron med tegnet
µm, f.eks. 25.0 µm = 0.025 mm; så 1 µm = 1
tusendels mm.
I det følgende beskrives 11 begersopper i
slektene Helvella, Peziza, Anthracobia, Neottiella
og Lamprospora, hvorav flere er nye både for
Norges og Østfolds funga.
Det er langt færre innsamlinger etter 2000
enn tidligere, dels fordi det synes å være færre
opptredener av artene enn tidligere. Flere
lokaliteter er under tiden forsvunnet pga hogst,
boliger, nye veier og rydding.
Metoder
De fleste av artene er undersøkt på squashpreparater både på friskt og tørket materiale
i forskjellige reagenser, som Cotton blue i
melkesyre, Melzer reagens (en blanding av jodog klorioner som mykologer ofte benytter for
å identifisere sopper), 3 % KOH og vann. Det
er benyttet et Kyowa lysmikroskop, et Nikon
Coolpix 995 kamera, samt Olympus OM10
speilreflekskamera med adapter. Alle illustrasjoner
og bilder er gjort av forfatteren når annet ikke er
nevnt.

Figur 1. Helvella terrestris. Skala 5 mm, Sølvstufossen, Sarpsborg.
Denne arten hadde opprinnelig sin egen slekt
Pindara, opprettet av Velenovsky, men Harrington
(1997) fant at den hørte hjemme i Helvellaceae,
og ble emendert og bekreftet av Landvik et al.
(1999) basert på materiale fra Kongsvinger. Funn
av arten fra Nord-Trøndelag er nylig sekvensert av
Skrede et al. (2017), og i deres fylogenetiske tre,
appendix 2, ligger H. terrestis mellom H. confusa
og H. solitaria.
Helvella terrestris er oppført på Rødliste
for 2015 (DD = datamangel) med norsk navn
«tussemorkel», men det første funnet i Norge, fra
Bamble i Telemark, er ikke oppført (Kristiansen
1984).

Beskrivelser
Helvellaceae
Skrede et al. (2017) har nylig publisert et stort
vitenskapelig arbeid om slekten Helvella, med
omfattende makro-morfologisk, taksonomisk og
fylogenetisk informasjon om 55 Helvella-arter
i Europa, samt beskrivelse av syv nye arter for
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Figur 2. Helvella terrrestris. Sporer og parafyser. Skala 25 µm. Farget i bomullsblått.
Apothecier (fig. 4) er dypt kuppelformet, 2–4
cm diameter og 2–3 cm høy, grå til brunlig grå,
og mer oppsplittet kant på eldre eksemplarer,
med tydelige breie ribber på undersiden av
apotheciene, som avtar i overgangen mot stilken.
Stilken er blek grå til nesten hvit ved basis, 2–3
cm høy og 5–10 mm bred.
Asci er sylindriske, 300–350 x 18–20 µm.
Sporene er bredt ellipsoide, med èn stor
oljedråpe, 21–23 x 13–14 µm.
Parafyser er omtrent jamntykke, 6–8 µm, med
små brunaktige dråper.

Figur 3. Helvella terrestris. Spore. Skala 10 µm
(skanningelektronmikrografi - SEM).

Undersøkt materiale

Helvella confusa Harmaja = H. solitaria sensu
Dissing (Dissing 1966)

1. Østfold,

Hvaler kommune, Kirkøy,
Bøbakke, på steinet våt sti i gammel
granskog, 9.6.2015 (RK 03.15), UTM 33
6551237.07 N 270732.86 Ø.

(ICONES: von Vooren 2014: 45, pl.120)
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Figur 4. Helvella confusa, apothecier, skala 3 cm. Bøbakke, Kirkøy, Hvaler.
Kommentarer
funn fra Kråkerøy. Det var Harmaja (1977) som
fant at de norske funnene slettes ikke var H.
solitaria. Basert på et funn i Finland, beskrev
han H. confusa, som er identisk med de norske
«H. solitaria».
Alle mine funn er i gammel granskog på grov
sand eller jord. Arten er nå kjent i Aust-Agder,

Dette er en litt uvanlig art jeg har funnet ved et
par anledninger tidligere, da benevnt H. solitaria
sensu Dissing (Kristiansen 1982). Dette funnet,
og et annet funn fra Kråkerøy ved Fredrikstad,
er sekvensert og tatt med i det seneste arbeidet
om Helvella (Skrede et al. 2017). Også Abbott
& Currah (1997) har brukt H. solitaria på mitt

Figur 5a. Helvella levis, apothecier, skala 3 cm. Ekheimparken, Rød, Kråkerøy.
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Figur 5b. Helvella levis, a. store og små eks. b. Sporer 1000 x. c. Parafyser, skala 10 µm. d. Celler,
ytre eksipulum.
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Buskerud, Oppland, Nordland og Østfold, og
betraktes som utbredt (Skrede et al. 2017).

corbierei Malencon, uten tvil er identisk med
danske innsamlinger av H. stevensii (Dissing &
Lange 1967).
Bildene av H. stevensii, illustrert (figur 43,
44, 45, 46) av Weber (1972), er veldig like mine
tegninger. Det samme gjelder det flotte fargebilde
i Vooren (2014b:125) som H. latispora. Så gjør
Vooren & Frund (2010) nykombinasjon Helvella
corbierei (Malençon) van Vooren & Frund, som
Skrede et al. (2017) aksepterer som navn på H.
stevensii sensu Dissing (1966) fordi H. corbierei
er et eldre epitet.
Men hva er så H. latispora? Da finner Skrede
et al. (2017) at Dissings H. latispora helt stemmer
overens med det gamle navnet Helvella levis
Bergeret fra 1783! Et navn som Fries hadde
synonymisert med H. elastica i 1822.
Latispora i seg selv henspeiler på breie sporer,
og de er mer eggformet enn sporer flest. Tabellen
til Vooren & Frund (2010) med H. latispora, H.
stevensii (Weber 1972) og H. corbierei, viser
flere parametere uten at sporemålene umiddelbart
er overbevisende. Kuo (2012) http://www.
mushroomexpert.com/helvella_latispora.html sier
Helvella stevensii er et synonym for H. latispora. I
dag benytter ADB navnet H. levis på dette taksonet
som det eldste, gyldige navnet og hvor de øvrige
nevnte navn havner i synonymien.

Helvella levis Bergeret
Syn.: Helvella latispora Boudier
(ICONES: van Vooren 2010, 2014, van Vooren &
Frund 2010, Weber 1972
http://www.mushroomexpert.com/helvella_
latispora.html).
Apothecier (fig. 5a og 5b.a) står enkeltvis eller
flere sammen, todelt fliket til sadelformet med
tydelig innrullet kant mot hymeniet, 1–3 cm, lys
beige, hymeniet matt brunlig grå til rosabrunlig.
Utsiden kremfarget til nesten hvit, dunet overflate.
Stilken er hvit til gulhvit, dunete, 2–3 x 0,5-0,8 cm,
noe større ved basis, men avsmalnende mot hatten.
Asci er 8-sporet, sylindriske, 300–320 x 13–15
µm, enradet.
Sporene er bredt ellipsoide eller egg-formet,
19–21 x 13–15µm, hyaline, glatte, èn oljedråpe
(fig. 5b.b).
Parafyser er jamntykke eller klubbeformet,
5–7 µm mot toppen, hyaline med fine granuler
(fig. 5b.c).
Undersøkt materiale
1.

Helvella pallescens Schaeff.
Syn.: Helvella sulcata var. pallescens (Schaeff) Fr.
(ICONES: Boudier 1905-1910, pl.226, som H.
lactea)

Østfold, Fredrikstad, Kråkerøy, Rød,
Ekheim-parken, på mose- og kalkrik jord,
like ved en bålplass med brennesle Urtica
dioica under eik Quercus og bøk Fagus.
28.7.1985 (RK 85.07.28); ibid. 30.8.1983
(RK 86.83, 86.90); ibid. 21.10.1986 (RK
86.148); 31.7.1987 (RK 87.15); 25.8.1987
(RK 87.37), UTM 33 6569655.27 N
267145.86 Ø.

Apothecier er to-flikete eller ujevnt sadelformet,
hatt 2 - 4 cm høy, 2 -3 cm bred (fig. 7a), hvit
til svak grålig. Undersiden glatt, faller sammen
med stilken. Hymeniet er hvitt til grålig (fig. 6a).
Stilken er 2-3 cm lang, 8 - 15 mm bred med 4 - 6
langsgående skarpe ribber med noen tverrgående.
Ytre eksipulum har globulære - angulære celler.
Tørket materiale blir brun til rødlig brun (fig 6b).
Asci er 8-sporet, en-radet, 250-280 (300) x
13-15 (16) m.

Kommentarer
Mitt funn er tidligere publisert av Abbott &
Currah (1997) som H. latispora, men Dissing
et al. (2000) bruker H. stevensii for mitt funn
og sier at H. latispora er en større og mer robust
art og at det som er beskrevet som Leptopodia
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Figur 6a. Helvella pallescens, in situ, skala 3 cm., Fonten, Asmaløy, Hvaler.

Figur 6b. Helvella pallescens, tørket apothecium. Skala 5 cm.
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Figur 7. Helvella pallescens. a. Apothecier, skala 3 cm. b. Sporer, skala 20 µm. c. Sporer med pustuler,
skala 20 µm. d. Parafyser, skala 20 µm. e. Celler ytre eksipulum.
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Sporer bredt ellipsoide, èn stor oljedråpe, 18 19 (20) x 12-13 (14) µm, noen sporer med pustuler
(fig. 7b og 7c).
Parafyser er hyaline, 2-3 µm, septert, gradvis
utvidet til klubbeformet mot toppen, 6 - 7 µm
(fig. 7d).

tre lokaliteter i Rovaniemi i Nord-Finland på
sensommeren 2017 (Tapio Kekki, pers. medd.).
I det følgende beskrives tre arter i Peziza med
spesifikke kjennetegn, den hvite P. pudicella, den
vakre rødlilla P. subisabellina og den pyrofile
P. petersii, tidligere ikke beskrevet nærmere fra
Norge.

Undersøkt materiale
Peziza subisabellina (Le Gal) Hohmeyer, Ludwig
& Schmid

1. Østfold, Hvaler kommune, Asmaløy, Fonten,

eik - hassellund med noe lind på skjellsand
og svart jord med Helvella macropus, H.
cf. lacunosa og H. cupuliformis, 29.8.1992
(RK 92.14). UTM 33 6553759.52 N
267128.48 Ø.

Basionym: Galactinia subisabellina Le Gal ex.
Le Gal.
Syn.: Pachyella subisabellina (LeGal) Trimbach
(ICONES: Vooren & Valade 2006, Boudier

Kommentarer
Dette er en svært gammel art, beskrevet allerede
1774 av Schaeffer (se Skrede et al. 2017) og er
tidligere forvekslet med H. lactea, som også har
liknende farge og mikrokarakterer. H. pallescens
er slankere, med smalere stilk og skarpere ribber.
Det er også forskjell på lengden på asciene på de
to artene.
Mitt funn er sekvensert i arbeide til Skrede
et al. (2017). Arten er også identifisert fra Møre
& Romsdal og Rogaland. Det synes som det
er visse sammenfallende likheter for de kjente
voksestedene, som er på rik jord med bl.a. hassel
(Corylus).
PEZIZACEAE
Den store og heterogene slekten Peziza
(Pezizaceae) omfatter flere 10-talls arter i Norge.
Dissing et al. (2000) angir 50 arter i Skandinavia.
Typemateriale for Peziza er kompostbegersoppen
P. vesiculosa, og det synes som det etter hvert blir
nødvendig å etablere nye slekter innen Peziza
basert på de forskjeller slekten oppviser etter at et
stort antall Peziza-arter er sekvensert av Hansen
et al. (2001). Likevel finner vi arter som nylig
er beskrevet som Peziza nordica (Pfister et al.
2016), en alpin art som vokser på vasstrukken
ved i bekkeleie, en art som nå også er funnet på
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Figur 8a. Peziza subisabellina. Fra Torp, Borge,
Fredrikstad.

Figur 8b. Peziza subisabellina. Fra Sollihøgda,
Bærum.
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Figur 9. Peziza subisabellina. a. Spore, skala 25 µm. b. Blastosporer, skala 10 µm. c. Parafyser, skala
10 µm. d. Asci med sporer, skala 10 µm.
1905–1910, vol.II, pl.278, som Aleuria isabellina.
Apothecier er opp til 1,5 cm diameter, vokser
enkeltvis eller i klynger i store populasjoner,
først halvkuleformet, senere skålformet til grundt
kupulat. Hymeniet er purpurbrun til burgunderrød,
velurliknende overflate. Utsiden brunlig rød til
blek rosabrunlig til hvit ved basis (subiculum)
(fig. 8a og 8b).
Asci reagerer J+ (fargeforandring med jodioner), men svak reaksjon langs hele ascus-veggen
og ikke i toppen, 8-sporet, sylindrisk og enradet,
320–350 x 13–14 µm (fig. 9d).
Sporer er 23–25 x 12–13 µm (fig. 9a), ellipsoide
eller nesten subfusoide med små granuler ved
polene, hyaline, svakt rynket i Melzer. Ofte
observeres blastosporer, en aseksuell spore
produsert ved spiring (fig. 9b).
Parafyser er sylindriske, rette, 5–6 µm, utvidet
til 8–10 µm i toppen (fig. 9c).
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Undersøkt materiale

1. Østfold, Fredrikstad, Borge, Torp, nær Torp

stadion, på råttent planteavfall blandet med
kvister av død lerk på jord i hundrevis,
sammen med Scutellinia sp., 22.5.1983 (RK
83.115); ibid. 9.6.1983 (RK 83.124), UTM
33 6573699.05 N 272633.08 Ø.

2. Østfold, Fredrikstad, Borge, Torp, på nesten

uttørret bekkefar blant mjødurt Filipendula
ulmaria,
sammen
med
Ascobolus
demangei (Kristiansen 2012) og Scutellinia
nigrohirtula, 31.7.1996 (RK 96.54). UTM33
6573700.59 N 272434.1 Ø.

3. Akershus, Bærum kommune, Sollihøgda,

ca. 250 moh, liten rasteplass, nær
E-16, blant ugras på jord, sammen med
Pseudombrophila virginea, 22.8.1992.
UTM 33 6552332 N 266920 Ø.
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Kommentarer
En meget vakker burgunderrød Peziza-art, som er
svært uvanlig og derfor med få funn.
Materialet av RK 96.54 er sekvensert og
plassert i fylogrammet til Hansen et al. (2001)
GenBank AF335163. Fylogenetisk står den nær P.
bananicola som er en strengt tropisk art. Begge er
uvanlige arter, og kjennetegnes ved svak amyloid
reaksjon, og har et tykt og tett eksipulum og nesten
fusiforme sporer med mange små guttuler på
innsiden ved polene.
Funn med et hvitt subiculum ved basis har fått
et eget variant-navn: Peziza subisabellina var.
subiculata Pant & Tewari (van Vooren & Valade
2006), et fenomen som også kan opptre hos andre
arter og neppe berettiger eget variant-navn.
Peziza pudicella Korf
Basionym: Galactinia pudica Boud.
(ICONES: van Vooren 2014:129)
Apothecier er opp til 4 cm i diameter, 1,5 cm høye
(fig 10 og 11a). Halvkuleformet som unge, senere
kupulate, ofte uregelmessig habitus, stilkløs.
Hymeniet er hvitt med svakt rosa skjær, utsiden
hvit, grynet. Ytre eksipulum av textura globosa.
Asci er 8-sporet, sylindrisk, enradet, J+,
250–300 x 13–15 µm.
Sporer ellipsoide, 13–15 (16) x 7–8 µm, med
to oljedråper, ornamentert med avrundede, spredte
vorter, 1,0–1,5 µm (fig. 11b).

Figur 11. Peziza pudicella. a. Skala 2 cm b. Sporer, skala 15 µm. c. Parafyser, skala 10 µm.
Parafyser er slanke, rette, septerte, 5–6 µm,
utvidet i toppen til 7–8 µm (fig. 11c).
Undersøkt materiale

1. Østfold,

Fredrikstad, Kråkerøy, Rød,
Ekheim-parken, på jord under bøk, eik og
hassel sammen med Otidea phlebophora og
Helvella latispora, 13.8.1986 (RK 86.52,
RK 86.126); ibid. 28.7.1987 (RK 87.14),
UTM 33 6569655.27 N 267145.86 Ø.

Figur 10. Peziza pudicella, in situ, Ekheimparken, Rød, Kråkerøy.
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Kommentarer
Det er få hvite arter i Peziza-slekten, men vi
kjenner P. donadiniana Arroyo, P. alborosea
Donadini og P. lilacinoalba Donadini, alle med
større sporer enn P. pudicella. og som er beskrevet
fra Frankrike og Spania (van Vooren & Martin
2002). Arten er ny for Norge.
Peziza petersii Berk.
Syn.: Peziza lumbricalis Cooke, Galactinia
petersii (Berk.) LeGal, Peziza praetervisa Bres.,
Galactinia sarrazinii Boud.
(ICONES: van Vooren 2014:128, Beug, Bessette
& Bessette 2014:213).
Apothecier (fig. 12 og 14) er kupulate eller
uregelmessig begerformet, fliket kant ved alder,
opp til 5 cm i diameter, 4 cm høy, gråbrunt til matt
brunt hymenium, utsiden blek brunlig, stilkløs.

Figur 13. Peziza petersii, a. Sporer, 11000 x.
b. Spore 17 000 x, begge SEM.

Figur 12. Peziza petersii. a. Sporer, skala 15 µm.
b. parafyser, skala 10 µm. c. Asci med sporer,
skala 15 µm.

Figur 14. Peziza petersii, på bål, Landfasten,
Asmaløy, Hvaler.
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Asci er 8-sporet, enradet, svak J+, sylindrisk
og avsmalende mot basis, 170–200 x 11–13 µm.
Sporer er ellipsoide til oblonge, en eller to
oljedråper, 11–12 x 5–6 µm, ornamentert med
avlange irregulære åser eller vorter (fig. 13a og
13b).
Parafyser er 5–6 µm, utvidet i toppen til 8
µm, små brunlige gule dråper i toppen, septerte.
Undersøkt materiale

1. Østfold, Hvaler, Asmaløy, Landfasten, på
bålplass i skjærgården, 1.9.2017 (RK 04/17),
UTM 33 6552332.72 N 266820.39 Ø.

Kommentarer
Det første funn i Norge av den pyrofile Peziza-en
ble gjort av Per Vetlesen i hans hage på Stange i
Hedmark, og registrert på Artobs i desember 2016.
Denne forholdsvis store begersoppen er neppe
vanlig på bål da undertegnede har saumfart mange
bål gjennom årene. Et år etterpå dukker den opp
på en bålplass i Hvaler-skjærgården.
Dette er en svært gammel art, beskrevet av
Berkeley (1875). Den er utbredt i Europa og
Nord-Amerika.
Pyrenomataceae
Slekten Anthracobia omfatter fire pyrofile arter
i Norge, hvorav rotmorkelsnylter A. rehmii
(Kristiansen & Karlsen 2010) er den sjeldneste,
og synes å være avhengig av verten rotmorkel
Rhizina undulata. Den påfølgende arten er
tidligere ikke registrert i Norge

Figur 15. Anthracobia tristis, in situ, apothecier
1 mm. Landfasten, Asmaløy, Hvaler.
guloransje, okerfarget til oransjebrune, stilkløs,
kanten er svak tannet, utsiden bekledd med
brunlige hår.
Asci er 8-sporet, sporer enradet (fig. 16 og 18).
Sporer glatte, sylindriske eller smalt elliptiske,
17–19 x 8–9 µm, med to oljedråper, og ofte med
deBary-bobler.

Anthracobia tristis (Bromm, Rouss. & Sacc.)
Boud.
Basionom: Humaria tristis Bromm., Rouss. &
Sacc. 1891
(ICONES http://www.mycocharentes.fr/
pdf1/311%202059%202%20.pdf)
Apothecier (fig. 15) står enkeltvis eller tett
sammenvokste, discoide, 1–3 mm diameter,

Parafyser er rette, slanke, med oransjefarget
innhold, 3–4 µm, utvidet til 7–8 µm i toppen.
Hårene er kort sylindrisk-klubbeformet,
tynnvegget, 50–70 x 15–20 µm, med 1–2 septa
(fig. 17).
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Figur 16. Anthracobia tristis, asci med sporer og
parafyser i vann. 600 x.

Figur 17. Anthracobia tristis, hår fra ytre eksipulum, skala 50 µm.

Figur 18. Anthracobia tristis, asci med sporer
med deBary-bobler og parafyser. Preparert i bomullsblått, 600 x.

Figur 19. Tricharina praecox., i sand på bål,
Landfasten, Asmaløy. Bildebredde 2 cm.
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Figur 20a. Lamprospora carbonicola,in situ, fruktlegemer 1 mm, på bålplass, Landfasten, Asmaløy, Hvaler.

Figur 20b. Lamprospora carbonicola, fruktlegemer 1
mm, på bålplass, Landfasten, Asmaløy, Hvaler.

Figur 21. Lamprospora carbonicola, sporer, 10000 x
(SEM).
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på bål i bestand av pestbråtemose Funaria
hygrometrica, 30.10.2017 (RK 39.17);
ibid. 15.11.2017. UTM 33 6552972.16 N
268367.82 Ø.

Undersøkt materiale

1. Østfold,

Hvaler kommune, Asmaløy,
Landfasten, bålplass på sand, sammen med
Tricharina praecox (fig. 19), 20.9.2016
og 18.10.2016. UTM 33 6552332.72 N
266820.39 Ø.

3. Østfold,

Kommentarer
Dette er en av de sjeldneste Anthracobia-artene og
er lett kjennelig på de sylindriske sporene, klart
forskjellig fra de øvrige. En utmerket beskrivelse
og nøkkel til Anthracobia-artene er publisert av
Hohmeyer & Schnakertz (1986), og nøkkel til alle
bålvoksende begersopper ligger på nettet:
http://ascofrance.com/uploads/forum_
file/5842.pdf
Lamprospora carbonicola Boudier
(ICONES: van Vooren 2014:129, se også: http://
octospora.de/Lcarbonicola.htm

Hvaler kommune, Asmaløy,
Landfasten, rikelig på bål nr. 3 i
pestbråtemose Funaria hygrometrica, (RK
02.18), 5.10.2018. UTM .33 6552335.68 N
266885.29 Ø.

4. Østfold,

Hvaler kommune, Asmaløy,
Landfasten, rikelig på bål nr.1 i bestand av
pestbråtemose Funaria hygrometrica, (RK
09.18); sammen med Octospora rustica, (RK
10.18), 20.11.2018. UTM 33 6552354.02 N
266911.28 Ø.

Kommentarer

Apothecier står enkeltvis eller flere tett sammen,
først nesten kuleformet, så avflatet og discoid med
frynset kant, rødoransje, oransje til guloransje (fig.
20a og 20b).
Asci er 8-sporet, en-radet, sylindriske.
Sporer er subglobulære, 13–15 x 11–13
µm, ornamentert med et fint retikulert mønster
bestående av sammenvevde årer ca. 0,3 µm, èn
stor oljedråpe (fig. 21).
Parafyser er filiforme, rette, septerte, 2–3 µm,
utvidet mot toppen 6–7 µm, med oransje innhold.
Undersøkt materiale

Dette er en av de få bålvoksende, bryofile arter,
og sporene likner på den nærstående L. dictydiola,
tidligere funnet på Asmaløy i Hvaler i mose på
morenegrus (TRH). L. carbonicola synes å være
knyttet til pestbråtemose Funaria hygrometrica,
mens L. dictydiola er knyttet til hårstjernemose
Tortula muralis, altså på et helt annet habitat.
Disse to artene forveksles ofte. Schumacher
(1993) beskriver L. carbonicola også fra Svalbard.
Lamprospora sylvatica Egortová & Eckstein
Apothecier 0,5 - 1,5 mm diameter, flere tett
sammen, flat - discoid, med en smal frynset kant,
stilkløs, oransje til rødlig oransje.
Asci 8-sporet, en-radet, sylindrisk, 230 - 320

1. Østfold, Fredrikstad kommune, Onsøy,

x 20-25 µm.

Merrapanna, på bål. Nr. 1, 2, 3 i
pestbråtemose Funaria hygrometrica på
skjellsand i veikanten til friluftsområde,
22.5.1982 (RK 82.05.22) ibid.10.10.1982.
UTM 32V PL 02,62 (O).

Sporer: runde, 15 - 18 µm, hyaline, en stor
oljedråpe, med et nett-liknende mønster som
danner et mer eller mindre regulært reticulum med
tykke årer (fig. 23).

2. Østfold, Hvaler kommune, østsiden av

Parafyser filiforme, rette, 3-4 µm breie,
inneholder oransje pigmenter.

Asmaløy, syd for Skipstadsand, nær hytte,
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Undersøkt materiale
1. Ø s t f o l d , A r e m a r k , B ø e n s e t r e t , n æ r
Tjøstøltjern, 150 oh, på stubbesigdmose
(Dicranum montanum) på råtten granstaur,
15. 11.1997 (RK 97.65). UTM 33 679423 N
314729 Ø (vi vet ikke nøyaktig stedet).
Kommentarer
Dette er en ny art for vitenskapen som ble funnet
på en sen høsttur 1997 med Østfold Botaniske
Forening i granskogstraktene ved Bøensetret i
Aremark like ved Tjøstøltjern.

Figur 23. Lamprospora sylvatica, spore 8000 x
(SEM).
som viste seg å være identisk med funnet fra
Aremark (Egertová et al. 2018) som også er
inkludert i deres artikkel. Det omfattet også DNAanalyser og et fylogram viser slekskapet med L.
kristiansenii. Geografisk er Aremark-funnet det
nordligste av alle.
Lågbu (2018) hadde en fyldig dekning av
funnet i media.

Figur 22. Lamprospora sylvatica i Dicranum
montanum, 1 mm. Foto: Zuzana Egertová.

Neottiella ricciae (Cr.) Le Gal
Syn.: Neottiella ricciaecola (Cord) Racovitza,
Patella ricciophila Seaver

Den vokste på stubbesigdmose Dicranum
montanum. Arten er beslektet med den nærstående
L.kristiansenii Benkert, men den vokser på sand/
grus på grassletter og åpent terreng i ugrasveimose
Ceratodon purpureus, og ikke i skog. Sistnevnte er
forøvrig funnet ved flere anledninger (Kristiansen
2006) med type-lokaliteten på Skipstad på
Asmaløy.
Funnet fra Aremark ble liggende i ca 20
år før vi fikk et navn på arten. I 2017 beskrev
samarbeidspartnere i Tyskland og Tjekkia en
liknende art fra Slovakia, Ukraina og Tyskland,

Apothecier (fig. 25) er først kuleformet, så
urneformet til discoid, ustilket, opptil 1 mm, sitter
på mosens grønne deler, rød til rødrosa, tydelig
opphøyd kant besatt med bunter av lange hyaline
hår. Utsiden blek rød, med kortere stive hår.
Eksipulum er ikke tydelig differensiert og består
av kompakte korte, segmenterte, bølgete hyfer.
De ytterste kantete cellene er opphavet til de stive
tilspissete, tykkveggete hårene, 1–2 septerte, med
hår 150–210 x 15–20 mm.
Asci er sylindriske, 8-sporet, 175–230 x 13–18
µm, med en kort stilk, bifurkat basis.
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Figur 24. Neottiella ricciae. Asci med sporer og parafyser i vann. 600 x.

Figur 25. Neottiella ricciae, in situ, på Riccia
beyrichiana, bildebredde 3 mm. Åsebu, Asmaløy,
Hvaler.

Figur 26. Neottiella ricciae, sporer 1500 x
(SEM).
deBary-bobler observert (fig. 24 og 26).

Sporene er enradet, hyaline, ellipsoide og
asymmetrisk tilspisset mot polene, glatte med én
stor og flere små dråper, 20,5–26 x 15–17 µm,

Parafyser er rette eller litt bøyde i toppen,
3–4 µm, og 5 µm i toppen med farget innhold
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av karotenoider, som farges grønn i toppen med
Melzer (fig. 24).

Octospora (småmosebegre). Men, artene i
Octospora har ikke hår! Så de lærde strides
fortsatt om de på levermoser ikke bør ha en egen
slekt, siden de har et sparsomt utviklet indre
eksipulumsvev og et parasitterende vegetativt
mycel som kan minne om meldugg-arter (Corner
1929). Hittil synes det som man bare har
sekvensert N. rutilans, som viser nær beslektskap
med Octospora, men vi mangler DNA data for
artene på levermose. For ytterligere å komplisere
slektskapsforholdet innen mosebegerne, er
Neottiella i ny tid oppsplittet i ytterlige slekter,
Leucoscypha, Pustularia og Melastiza (jf.
https://www.artsdatabanken.no/ScientificName/
Neottiella/79346).

Undersøkt materiale

1. Østfold, Hvaler kommune, Kirkøy, Brekke,

kalkholdig jord i grøftekant, på solgaffelmose
Riccia beyrichiana, 14.9.1986 (RK 86.115),
UTM 33 6551440.37 N 272290.72 Ø
(Kristiansen & Schumacher 1993).

2. Østfold,

Hvaler kommune, Asmaløy.
ved Geitvika, ved liten parkeringsplass,
på Riccia sp., 5.10.1997 (RK 97.42).
Typelokaliteten for Moravecia hvaleri
(Benkert & Kristiansen 1999). UTM 33
6554188 N 266649.91 Ø.

TAKK

Kommentarer

En stor takk til Imaging Centre ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitetet på Ås
for tilgang til skanningelektronmikroskop (SEM).

Denne bitte lille arten vokser epithallisk på arter
av levermoseslekta Riccia (gaffelmoser). Den er
tidligere beskrevet og illustrert av Kristiansen
& Schumacher (1993) på Riccia beyrichiana
(solgaffelmose). Arten er kjent helt tilbake til
1838 og beskrevet av Corda (1838) fra Tsjekkia,
og synes ellers å ha en kosmopolitisk utbredelse.
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Malachius aeneus (L., 1758) (fam. Malachiidae – blærebiller),
gjenfunnet etter nesten 30 år
ÅGE STEN FREDRIKSEN

Fredriksen, Å.S., 2018. Malachius aeneus (L., 1758) (fam. Malachiidae – blærebiller),
gjenfunnet etter nesten 30 år. Natur i Østfold 37 (1-2): 30-33.
Malachius aeneus – en sterkt truet bille i Norge, ble gjenfunnet i tettbebygd boligområde
i Filerveien 1 på Kråkerøy i Fredrikstad kommune, tidlig i juni i 2013. Dette er en av få
kjente funn av den rødlistede billearten Malachius aeneus, en art som ikke er observert på
en «menneskealder».
Åge Sten Fredriksen, Filerveien 1, 1672 Kråkerøy, Fredrikstad, e-post: sinensis@online.no

Første funn

Rødlistet

Tidlig i juni 2013 ble min kone Synnøve
oppmerksom på en liten bille med røde dekkvinger
og gult hode i vår hage i Filerveien 1 på Kråkerøy.
Billen ble funnet på en knopp av stauden peon
(Paeonia sp.). På dette tidspunktet hadde jeg
nesten ingen kjennskap til biller, men ble
nysgjerrig på denne vakre billen.

M. aeneus står på den norske rødlista som ENsterkt truet, og som ikke har fått norskt navn.
Arten har gått sterkt tilbake i Norge, og var kjent
fra en rekke lokaliteter på Østlandet fram til
1958, men ble sist sett i Larvikområdet i 1987
(Artskart 2018) inntil den i 2013 og 2014 ble
gjenfunnet i Fredrikstad og på Hvaler. I følge
Artsdatabanken (2018) kan artens tilbakegang
muligens relateres til spesialisert larvebiologi,
ved at vertsorganismen har gått tilbake. Det er
mangel på kunnskap om artens biologi, men flest
funn er gjort i tettbygde strøk i nærheten av gamle

Jeg dokumenterte billen med noen bilder (fig.
1) og sendte dem til Eivind Sørnes, som jeg visste
hadde kunnskap om forskjellige småkryp. Eivind
kjente arten, og fortalte at det sannsynlig var det
første norske funnet på 30-35 år.

Figur 1. Malachius aeneus på knopp av stauden peon. Dette er vårt første funn av arten, og identisk
med det bildet som ble sendt til Eivind Sørnes. Foto: Kråkerøy 3.6.2013, Åge Sten Fredriksen.

30

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

Malachius aeneus gjenfunnet etter nesten 30 år

bygninger. En antar fortsatt tilbakegang pga.
endringer i bygningsstruktur og at leveområdene
er kraftig fragmentert.
Ytterligere funn
I tidsrommet 3.-8. juni 2013 ble i alt 14 individer
funnet i staudebedet med peoner. Siden vårt
første funn, er billen funnet hvert år til og med
2018 i tilknytning til vår hage, også etter hvert
på andre arter enn peoner. Når vi nå har blitt mer
oppmerksom på billen, har vi også ved et par
anledninger funnet den inne i huset.
Årets tidligste funn av billen er 9. april (2018),
og vårt seneste funn er 27. juni (2014). Siden
2013 er det for øvrig kun tre enkeltfunn utenfor
Østfold: Rødbøl, Larvik, Vestfold 28.5.2016,
Geiderøya, Flekkerøy, Vest-Agder 26.5.2017 og
Helgeroa, Larvik, Vestfold 21.5.2018 (Artskart
2018) (fig. 3).
Arten har i hovedsak en europeisk og
amerikansk utbredelse (fig. 2), men er ikke spesielt
vanlig noen steder (GBIF 2018). Verdenskartet
viser 945 prikker, som egentig ikke er så mange
på vår klode.

Figur 3. Kartet viser det totale antall funn av
Malachius aeneus i Norge siden 1895. 66 funn
på til sammen 16 lokaliteter. Artskart 2018.

Figur 2. Kartet viser det totale antall funn av Malachius aeneus i verden siden 1738. Antall funn i
kartet er 945. Kart: GBIF 2018.
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Utseende
M. aeneus tilhører familien blærebiller
(Malachiidae), som man ofte finner på blomster.
Navnet blærebiller kommer av at de har
oppblåsbare, blærer på sidene av brystskjoldet
og bakkroppen.
Kroppen er 6,5-8 mm lang hos denne arten.
Hodet og brystskjoldet hos de nordiske artene
har ganske lange og oppstående hår, mens
dekkvingene har mørk, oppstående behåring
sammen med en finere liggende behåring (fig 4).

parti, der begynder ved Skulderbulen, fortsætter
sig og utvider sig bagud langs Sideranden, og
bagtil intager hele Bredden af Vingedækkerne.
Fødderne undertiden delvis lyse. Lengde 6,5-8
mm.
♂: Følehornenes 2. Led ved Spidsen med
en skraat nedad og fremad rettet tandformet
Forlængelse, 3. Led ved spidsen med en
bagudbøjet, tynd Torn. Temmelig almindelig,
især i vore sydlige Egne.» (fig. 4, 5 og 6).
Sluttord

Her følger en beskrivelse av Malachius aeneus
fra Danmarks Fauna (Hansen (1938:77):
«M. aëneus L. Mørkt metalgrøn eller blaagrøn,
Følehornenes Rod paa Undersiden, især hos ♂,
gul, Forhovedet gult, Pronotum med smalt røde
Forhjørner, Vingedækkerne hvert med et rødt

Alle individer av arten M. aeneus er forsøkt
dokumentert ved foto, ingen biller er samlet inn.
Når denne artikkelen skrives, er det bare 2-3 mnd.
til denne spennende arten forhåpentlig viser seg
igjen på «vår» egen lokalitet nok en gang.

Figur 4. Legg merke til den tydelig oppstående behåringen på dekkvingene. Foto: Kråkerøy 3.6.2013,
Åge Sten Fredriksen.
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Figur 5. En slik konfrontasjon mellom to individer er observert flere ganger i perioden 2013 – 2018.
Kan hende er dette revirkamp. Foto: Kråkerøy 3.6.2013, Åge Sten Fredriksen.
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TOMMY FREDRIKSEN

- sekretær i Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold

Fredriksen, T., 2018. Øra - et initiativ for bedre naturopplevelser. Natur i Østfold 37 (1-2):
34-43.
28. september 2019 er det 40 år siden den unge miljøvernministeren Gro Harlem
Brundtland vernet Øra naturreservat. I den forbindelse gjennomføres nå et prosjekt for
naturrestaurering og tilgjengeliggjøring av dette unike naturområdet. Det bør ha potensial til
å bli et miljøfyrtårn i Fredrikstad, men frister i dag tilværelsen gjemt bak søppelhauger og
støyende industriaktiviteter. Her fortelles om prosjektets opphav og gjennomføring, og om
de muligheter som ligger i lignende prosjekter fremover.
Tommy Fredriksen, Vikaneveien 30, 1622 Gressvik, e-post: tfr@ostfoldenergi.no

Oppstarten
Idéene i prosjektet er ikke nye. Det var rundt
årtusenskiftet et mye mer ambisiøst prosjekt på
gang, som endte med byggingen av fugletårnet.
Denne gangen har prosjektet vært diskutert
flere ganger i styret i ØOF. Fart i planene ble
det i forbindelse med arbeidet med Fredrikstad
kommunes naturmangfoldsplan, hvor ØOF, ved
Bjørn Frostad (fig. 4) og undertegnede, var blant
de mest ivrige bidragsyterne i høringsmøter
og diskusjoner. Vi spilte der i 2017 inn tanken
om et formidlingsprosjekt, mye likt det som nå
realiseres.

Samarbeid
Det var flere enn oss som hadde tanker
om Øra. Vi kom i kontakt med Gudeberg
lokalsamfunnsutvalg, som viste seg å bli en
svært viktig samarbeidspartner. Innsatsen til
utvalgsleder Fredrik Ellefsen (fig. 5) kan ikke
overvurderes. Lokalsamfunnets perspektiv var
å gjøre Østsiden mer attraktivt som boområde
gjennom å tilrettelegge for å oppleve naturperlene
i området. Politiske kontakter er også nyttige.
Arbeiderpartiets David Tehrani var interessert
og entusiastisk og hadde kort vei til makten i
kommunen.

Øra naturreservat sett fra fugletårnet. Foto: Rune Aae.
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Figur 1. Faksimile fra Fredriksstad blad 29.10.2017.
Vi lyktes derfor i å skape en allianse for et felles
mål, og politikerne responderte godt. Blant annet
ble formannskapet invitert til Øra, og de møtte
ganske mannsterke opp. Ordføreren lovte at dette
skulle bli tatt tak i. Aktiv og konstruktiv deltakelse
fra fylkesbiolog Atle Haga i fylkeskommunen, og
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seniorrådgiver Gunnar Bjar hos Fylkesmannen,
har også vært avgjørende. Frevar og Borg havn
er også trukket inn i samarbeidet. Kommunen
stiller også med mange flinke folk (alle nevnte
avbildet i fig. 5).
Politisk, både i fylkeskommunen og i

Tommy Fredriksen
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Figur 2. Idéskisse til nordre del av tiltaksområdet per 7.12.2018. Skisse: Lars Ole Klavestad.
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Figur 3. Idéskisse til søndre del av tiltaksområdet per 7.12.2018. Skisse: Lars Ole Klavestad.
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Fredrikstad, har prosjektet blitt godt mottatt.
Behandlingen av en bevilgning på 1,5 millioner,
ble i formannskap og bystyre en unison hyllest
til initiativet og foreningene bak. Tilsvarende ved
bevilgning av 2 millioner fra fylkeskommunens
naturrestaurerings-midler. Ornitologene blir lagt
merke til, ikke bare fordi de kan mye om rare
fugler.
I dag drives prosjektet av Fredrikstad
kommune, men vi er med i ulike arbeidsgrupper.
Det ser ut til at omtrent 4 millioner er sikret,
og det er søkt om mer, blant annet fra
Sparebankstiftelsen DNB. Det vi ønsker å
realisere, er tiltak som skilting og opplysning,
bedre parkerings- og adkomstmuligheter, bygging

av et par dammer, kunstige øyer i Gansrødbukta,
et enkelt informasjonssenter i forbindelse med
fugleforeningens lille hus samt oppussing av
fugletårnet (fig. 2 og 3).
Lærdom
Hva er lærdommen vi kan trekke av dette?
- For det første trengs et godt grunnlagsarbeid.
Gjennom naturmangfoldsplanen har vi en
referanse å vise til. Bjørn Frostad gjorde en
formidabel jobb her.
- For det andre trengs gode alliansepartnere.
Gudeberg lokalsamfunn og Fredrik Ellefsen har
vært drivende gode og hyggelige partnere.

Figur 4. Bjørn Frostad - en av initiativtakerne, forteller om Øras naturkvaliteter til bystyrerepresentantene. Foto: Tonje Holter, Fredriksstad Blad.
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- For det tredje må en kunne skape entusiasme.
Her vil jeg særlig nevne Lars Ole Klavestad, (fig.
5) vårt universalgeni, som lagde en flott brosjyre
for prosjektet (fig. 6-9). Lars Ole ble spilt inn av
Fredrik. Der ser en nytten av å bygge nettverk.

holder det ikke med urealistiske drømmer. Vi får
starte med det vi nå ser ut til å ha fått på plass,
og vi tenker mer spenstige tanker for en fase 2 av
Øraprosjektet.
Veien videre

Utfordringer
Har alt bare vært solskinn? Nei, det har vært og er
diskusjoner om arealanvendelsen på Øratangen.
Verdien av området som utfyllingsareal og
byggetomter er stort, og vi opplever Ørakampen
fra 70-tallet i miniatyr.
Fra ornitologene har vi opplevd noen positive
holdninger, men egentlig flere negative. Den ene
er det Østfoldske «det blir aldri noe av», det andre
at det heller skulle bygges store besøkssentre som
ved de berømte fuglelokalitetene i Sverige eller
England. Det tenkes alt for smått, har budskapet
vært.
Det er noe i kritikken, men for å få til noe,

Vi burde, etter åpningsfesten i september, sette
av tid i foreningen til å oppsummere erfaringene
med Øraprosjektet. Her er det mye å lære
når vi som forening går inn i en periode med
stort press på fuglenes leveområder. Å vekke
lokalbefolkningens interesse kan gi oss mer
politisk innflytelse. Stemmer er hard valuta for
politikerne. Skulle vi for eksempel mobilisere
for fem konkrete prosjekter rundt i fylket, og
bruke en felles «verktøykasse» for å nå frem?
Det var egentlig vernearbeidet på Øra som
skapte foreningen vi har i dag. Slike prosjekter
kan kanskje gjenskape noe av entusiasmen fra
70-tallet?

Figur 5. Fra Fredriksstad Blads reportasje om saken 9.12.2018: «PENGENE I BOKS: Samarbeidspartnerne
som skal ruste opp Øra naturreservat, kan konstatere at det meste av pengene til opprustingen nå er i boks. Fra
venstre Fredrik Ellefsen, leder av Gudeberg lokalsamfunn, Gunnar Bjar, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i
Østfold, Atle Haga, fylkesbiolog, Line Hansen Alsaker, naturforvalter i kommunen, Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt, Elin Rustad, miljøsjef på Frevar og representant for industrien på Øra, og Tommy Fredriksen,
sekretær i Østfold Ornitologiske Forening». Foto: Elisabeth Skovly, Fredriksstad Blad.
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Figur 6. Forsiden av brosjyren «Øra naturreservat idéskisse». Laget av Lars Ole Klavestad.
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Figur 7. Side 7 av brosjyren «Øra naturreservat idéskisse». Laget av Lars Ole Klavestad.
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Figur 8. Side 8 av brosjyren «Øra naturreservat idéskisse». Laget av Lars Ole Klavestad.
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Figur 9. Side 9 av brosjyren «Øra naturreservat idéskisse». Laget av Lars Ole Klavestad.
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Årsmelding for NOF avd. Østfold 2017
ØIVIND LÅGBU

Styrets sammensetning har vært som følger:

Ved utgangen av 2017 var 421 av NOFs medlemmer
oppført med fylkestilhørighet i Østfold.
Av disse var 145 kvinner og 276 menn, herav 11
juniormedlemmer.

Leder: Øivind Lågbu
Kasserer: Harald Mørken
Sekretær: Tommy Fredriksen

Tidsskriftet «Natur i Østfold»:
2016-nummeret ble sendt ut våren 2017.

Styremedlem: Ole Petter Skallebakke
Styremedlem: Bjørn Frostad
Styremedlem: Håkon Vindenes (for MOOF)

Rapportserien «Østfold-Natur»:
Ingen nye utgivelser i 2017.
Serien teller 52 rapporter. Økonomien er ok, da
fylkeskommunen og Fylkesmannen bidrar til
trykking av enkelte rapporter. Ca. 50 abonnenter.

Styremedlem: Åge Sten Fredriksen (for FFF)
Styremedlem: Arnfred Antonsen (for Halden)
Varamedlem: Arild Hansen
Varamedlem: Birger Olsen
Revisor:
Kai Hermansen
Valgkomite:
Stein Bukholm og Arild Hansen  
Redaktører:
«Natur i Østfold»: Morten Günther (Rune Aae
f.o.m. høsten 2017)

Den Lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen
(LRSK):
LRSK Østfold har i 2017 bestått av Rune
Botnermyr, Per-Arne Johansen, Peter Sjolte
Ranke og Knut Erik Vedahl (sekretær). Komitéen
behandler sjeldenhetsbeskrivelser fortløpende,
og er à jour i dette arbeidet. Nåværende sekretær
har ansvar for kvalitetssikring og publisering av
observasjoner f.o.m. 2015. Rapporten for 2015
ble publisert i NiØ i 2017.
Styrets beretning om virksomheten:
Etter styrets mening har foreningen samlet sett
god aktivitet, og lokallagene i Moss, Fredrikstad
og Halden, Østfold Ringmerkingsgruppe, Akerøya
Ornitologiske Stasjon samt diverse lokale grupper
og enkeltpersoner bidrar godt til dette.

Rapportserien «Østfold-Natur»: Geir Hardeng
Representanter med møte- og talerett i styret:
AOS: Bjørn Frostad (er også ordinært styremedlem)
ØRG: Jan Ingar Iversen Båtvik
LRSK: Knut Erik Vedahl
                            

Artsobservasjoner:
En rekke av foreningens medlemmer bidrar
aktivt med innrapportering til Artsdatabankens
rapportsystem «Artsobservasjoner.no».

LRSK: Knut Erik Vedahl (sekretær), Rune
Botnermyr, Per-Arne Johansen, Peter Sjolte Ranke
(vurderingsmedlemmer).
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Deltakerne på vandrefalkmøtet på Fylkeshuset 14. mars 2017. F.v. Jan Ingar Båtvik, Roy Nordbakke, Per Ole Helgesen, Tellef Kjellesvik, Rune Aae, Ola Martin Wergeland Krog, Morten Viker, Bjørn
Aksel Bjerke, Per-Arne Johansen, Lars Erik Johannessen, Geir Hardeng, Ole Petter Skallebakke,
Johnny Eriksen, Kjell Engdahl, Ole Stensrud, Tore Hunn, Atle Haga, Åge Sten Fredriksen, Jørn
Bøhmer Olsen, Odd Frydenlund Steen og Tommy Fredriksen. Foto: Jan Ingar Båtvik.
Styremøter:
Styret har i årsmøteperioden hatt 5 styremøter og
behandlet 40 saker.

Høringssaker:
I tillegg til interne foreningssaker, har
foreningen gitt innspill i en rekke høringssaker
vedrørende etablering av nye verneområder,

Deltagerne på årsmøtet på Bøndernes hus i Råde, 9. mars 2017. F.v. Petter Jørgensen, Bjørn Frostad,
Jo Ranke, Lasse Rasmussen, Øistein Heen, Geir Hardeng, Harald Mørken, Ole Petter Skallebakke,
Stein Bukholm, Øivind Lågbu, Egil Rummelhoff Hansen, Michael Sundstrøm, Lennart Fløseth, Tellef
Kjellesvig, Sigurd Alnæs, Kjell-Roger Engh, Arild Hansen, Jan Ingar Båtvik, Knut André Tronsen,
Tommy Fredriksen. Foto: Jan Ingar Båtvik.

45

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

Øivind Lågbu

forvaltningsplaner, utbyggingssaker mv. Det
kan nevnes engasjementet for å redde restene av
Sorgenfrigropa, aktiv deltakelse i Fredrikstads
kommunedelplan for naturmangfold og arbeidet
med å sikre adkomst til og opprusting av området
rundt fugletårnet på Øra.
Kartlegging av vandrefalk:
Flere av foreningens medlemmer med
lokalkunnskap om vandrefalken i fylket, har
deltatt i et kartleggingsprosjekt. Det har vært
avholdt ett møte for deltakerne i prosjektet.
NOFs årsmøte:
ØOF var representert ved Rune Aae på NOFs
årsmøte 20. mai på Stabbursnes i Varanger.
Under denne årsmøtehelga ble Jan Ingar
Båtvik hedret med prisen Årets fossekall av
NOF. I sin begrunnelse skriver NOF: «Prisen ble
tildelt for et langvarig og omfattende arbeid med
naturformidling, naturvern, naturregistreringer,
rehabilitering av skadde fugler og frivillig innsats
for Norsk Ornitologisk Forening. Båtvik er en
glimrende ambassadør for fuglevern, og gjør en
fremragende innsats med å formidle kunnskap og
glede om naturen, samt viktigheten av å ta vare
på fugler og natur til nye generasjoner.» Videre
skriver NOF på sine sider fra årsmøtet: «Styreleder

Jan Ingar Båtvik mottok prisen Årets fossekall
2017 fra NOFs styreleder Michael Fredriksen
som den tredje i landet. Om prisen skriver
NOF følgende på sine nettsider: «Prisen er
forbeholdt en enkeltperson - en ildsjel - som
har gjort en særlig innsats for NOF og/eller
har bidratt med stor innsats som har skapt gode
resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye
medlemmer, overvåking, medieeksponering eller
foreningsdrift.» Foto: Rune Aae.

NOFs styreleder Michael Fredriksen innleder på årsmøtet 2017 i Porsanger. Til stede fra Østfold var
Jan Ingar Båtvik, Tore Hunn, Stein Bukholm og Rune Aae. Foto: Rune Aae.
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Jan Ingar Båtvik ble tildelt dette diplomet som Årets fossekall 2017. Foto: Rune Aae.
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Det skådes etter dverggås på Valdakmyra under NOFs årsmøtehelg i Finmark. Foto: Rune Aae.
Michael Fredriksen overrakte diplom til Båtvik,
som i sin innholdsrike takketale fortalte om jobben
med å ta vare på skadde fugler, og viktigheten av et
bredt engasjement for hele fuglelivet. Et dikt hans
kone hadde laget om geirfuglen ble godt mottatt
av de mange middagsgjestene».

ambisiøse prosjektet i løpet av året. I
bokkomiteen sitter: Tommy Fredriksen
(prosjektkoordinator), Øivind Lågbu,
Tor Sørlie, Åge Sten Fredriksen, PerArne Johansen (ansvarlig for foto),
Geir Hardeng (også medforfatter),
Morten Viker (hovedforfatter), Eivind
Sørnes og Atle Haga (representant
for Østfold fylkeskommune). Tomas
Aarvak er nå forespurt om å ta ledelsen
i ferdigstilling av boka. Bokprosjektet
er støttet av Østfold fylkeskommune
og Fylkesmannen i Østfold. Målet
er å lage en ferdig trykkefil høsten
2019. Årsmøtet vil bli orientert om
bokprosjektet i en egen sak.

Internett:
Styret ønsker å styrke fylkeslagets tilstedeværelse
på internett, og vil forløpende drøfte løsninger
som kan realisere dette ønsket.
Prosjekter:

•

•

Vinterovervåkning av sjøfugl har blitt
ledet av Bjørn Frostad, og 4. februar ble
sjøfugltellingen gjennomført av en stor
gruppe frivillige tellere.

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):

Boken
om
Østfolds
fugleliv.
Det er arbeidet med det meget
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Søndag 12. februar
Ekskursjon til Berbyelva og Iddefjorden. Stort
oppmøte, 17 deltakere.
Onsdag 9. mars
Årsmøte for NOF Østfold, Bøndernes Hus, Råde.
28 deltakere på et vellykket og aktivt årsmøte.
Arild Hansen holdt etter forhandlingene et flott
foredrag med bilder fra turer til Afrika.
Lørdag 1. april

Søndag 7. mai
Sjøfugltur til Ytre Hvaler med Hvalerfergen
«Olava» med 37 deltakere.
Søndag 28. mai
For 8. vår på rad ble Fuglenes dag arrangert,
og lokallag og fylkeslag av Norsk Ornitologisk
Forening inviterer publikum ut for å bli kjent
med sin lokale fuglefauna. 20 deltakere ved
Rokkevannet, 7 deltakere på Kjennetjernet og 1
deltaker i Kurefjorden.

Dagstur til Hornborgasjön i Sverige, fellestur
med DNT Nedre Glomma. Som vanlig fulltegnet
tur med gode fugle- og kulturopplevelser. 55
deltakere, hvorav 18 fra ØOF.

Lørdag 10. juni
Nattsangertur. Arve Dyresen ledet med sedvanlig
sikker hånd den tradisjonsrike turen, denne gang
med 16 deltakere.

Søndag 23. april

Torsdag 17. august
Torsdag 17. august arrangerte NOF avd. Østfold
en fugletur til Kurefjorden for alle interesserte. 13
deltakere denne gang.

Ekskursjon til Hæravassdraget og Kallaksjøen i
Trøgstad. Fin tur med 10 deltakere, arrangert i
samarbeid med Trøgstad kommune.

Professor Vidar Selås ved NMBU holdt foredrag på årets julemøte med tittelen Skogens rovfugler bestandtilpasninger og bestandsnivåer. Foto: Donkejon, Gamlebyen 7.12.2017, Jan Ingar Båtvik.
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Bidrag til foreningen:
ØOF fikk kr. 25 000.- fra Østfold fylkeskommune
til ekskursjoner og turer innrettet mot allmennheten
for 2017.

Søndag 17. september
Sjøfugltur med Olava. 42 deltakere. Bra med
havsuler og toppskarv, polarsniper og sandløpere.
Det var mulig å komme i land på Torbjørnskjær.
Sjøfuglturene er en så stor suksess at styret vil
fortsette med to turer årlig.

4. februar 2018

Torsdag 7. desember
NOF Østfolds tradisjonsrike julemøte i Donkejongården i Gamlebyen. I år med hele 38 deltakere
som koste seg med grøt, julekake og kaffe. Etterpå
var det foredrag av professor Vidar Selås fra
NMBU. Temaet var i hovedsak skogens rovfugler
og bestandsvariasjoner. Foredragsholderen
demonstrerte formidabel kunnskap om økologiske
sammenhenger, paret med god formidlingsevne.

Øivind Lågbu/leder

Det kom hele 38 deltagere på årets julemøte i Donkejongården i Gamlebyen, Fredrikstad den 7.
desember 2017. Her ved 36 av dem... Foto: Jan Ingar Båtvik.
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Turreferater fra Norsk Ornitologisk Forening avdeling
Østfold 2017
4. februar
Sjøfugltellingen

Denne dagen var det lite is, så det ble registrert
godt med fugl. Det ble blant annet registrert
1851ærfugl, 1137 gråmåker og 317 stokkender.
Av fåtallige arter ble det registrert 1 smålom,
1 bergand, 2 haveller, 2 dvergdykker og 6 sothøner.
Rune Aae

Den årlige og tradisjonelle sjøfugltellingen gikk
av stabelen den første lørdagen i februar. Det er
tidvis bra med fugl denne kartleggingsdagen,
men tilgjengeligheten avhenger av mengden is.

Jan Ingar Båtvik smyger seg fram bak et lite redskapshus ved Krogstadfjorden for å fotografere et
havellepar i nærheten under årets sjøfugltelling. Begge fotos: Rune Aae.
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12. februar
Berbyelva og Iddefjorden.

fri himmel og nesten vindstille. Håpet var å se
både havørn og kongeørn.
Det var en spent gjeng som ble ønsket
velkommen på Berby i 6-7 minusgrader.

Halden Fugleforening (NOF Halden lokallag)
arrangerte ørnesafari søndag 12. februar i Berby/
Indre Iddefjorden i håp om å gjenta suksessen fra
tidligere år. Været var strålende, med sol fra sky-

På veien ned til fjorden ble det observert flere
ulike fuglearter, men ingen ørn. Samlet ankom vi
Indre Iddefjord og slo leir på vestsiden av fjorden.

Det ble rigget både kamera, kikkerter og teleskoper i håp om å få glimt av ørnene i Indre Iddefjord.
Foto: Rune Aae.

Det var godt med sangsvaner denne dagen. Vi registrerte over 100 sangsvarer både på isen og ut i
vannet. Foto: Rune Aae.
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enn 100 sangsvaner og en del ender, i hovedsak
stokkender og kvinender.
Vi speidet iherdig i noen minutter mot den blå
himmelen uten å se verken havørn eller kongeørn.
Så ørner
Men så, etter nesten et kvarter dukker det opp to
havørner som med sine elegante vingeslag, i sakte tempo lot seg lede opp i hver sin furutopp på
andre siden av bukta, høyt oppe i fjellåsen. Der
satt de med ca. 100 meters avstand. Den ene var
veldig fotogen og lot seg fotografere i flott positur mens den andre var mer gjemt i furugrenene.
Lei av ensomhet, tok den ene til vingene og lot
seg glide ned til den andre hvor de ble sittende
sammen så lenge vi var der, over en og en halv
time.
Plutselig dukket det opp enda en med flott
positur mot den blå himmelen. Den forsvant mot
øst, men det gikk kort tid da enda en dukket opp og
viste oss hvordan luftas oppdrift fikk den høyere
og høyere til den ble nesten borte.

Etter en lang periode med leting, fant vi omsider to havørner langt over på den andre siden
av Iddefjorden. Foto: Rune Aae.
Bålet ble tent, kikkerter og teleskop kom på plass.
Sola varmet slik at det ble en herlig stemning.
100 sangsvaner
Berbyelva har god vannføring og har gjort sitt
til at noe av det indre elvedeltaet er åpent vann.
Dette er viktig for at havørna skal ha en mulighet
til å jakte på bytte. På vannspeilet var det flere

Kjell-Roger Engh

Deltagerne på årets ørnesafari til Berbyelva og Iddefjorden. Foto: Kjell-Roger Engh.
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1. april
Hornborgasjön

Og som vanlig ble det en vellykket tur.
Tellestatistikken viste at hele 19100 traner ble
registrert denne dagen, kun slått dette året med
600 flere traner dagen før.

Sammen med 37 deltagere fra DNT Nedre
Glomma dro 18 deltagere fra ØOF på dagstur
til Hornborgasjön for å oppleve tranetrekket.

Øivind Lågbu

Noen få av de 19100 rastende og dansende tranene som ble registrert ved DNT Nedre Glomma og
ØOFs tur til Hornorgasjön denne dagen. Fotos: 1. april 2017, Øivind Lågbu.
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23. april
Fuglesjøene i Trøgstad - tur til
Hæravassdraget og Kallaksjøen

i Dilleviksjøen og langs veien ved Kallaksjøen.
Det er et rikt utvalg av arter som vi vanligvis ser.
I år så vi blant annet 63 krikkender, 2 sivhauk,1
fiskeørn og 1 sørhare! Det var 10 deltakere på
turen i 2017.

Aprilturene til Trøgstad arrangeres i samarbeid
med Trøgstad kommune. Det er fine
observasjonsmuligheter i det flotte fugletårnet

Tommy Fredriksen

Bildet viser fra venstre de erfarne ornitologene Atle Haga, Lennart Blomberg, Per-Arne Johansen og
Inger Marie Eriksen. Blomberg var 90 år da bildet ble tatt, og er ØOFs eldste medlem som er aktiv i
felt. Foto: Tommy Fredriksen.

Fra å være tett oppunder 180 sangsvaner måneden før, var det denne dagen bare én enkelt sangsvane
igjen i Kallaksjøen. Foto: 10. april 2010. Tommy André Andersen.
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7. mai og 17. september
Sjøfuglturene
Som alltid sitter jeg igjen med sterke inntrykk
fra båtturen, som går fra Skjærhalden, rundt
Torbjørnskjær og Heia, via Tisler og tilbake til
Skjærhalden. Det var 36 deltagere på vårturen
og 42 deltagere på høstturen denne gang. Ytre
Hvaler et rikt fugleliv, og vi så store flokker av
ærfugl, flere titalls storskarv, også flere toppskarv,
og teist, med mer. Vi ser alltid steinkobber, denne

gang rundt 20 på skjærene nær Torbjørnskjær
fyr. Vi kom ikke i land på fyrholmen på
vårturen, men vind og bølger hadde løyet nok på
høstturen at vi kunne gå i land. Det sier mye om
utilgjengeligheten til denne utposten, det ytterste
fyret i Oslofjorden. Landskapet har sterke farger,
her finner vi irrgrønne skjær, preget av årelang
gjødsling av sjøfugl, lav i ulike fargesjatteringer,
spesielt i gult og brunt. De sterke kontrastene
mellom fjell og lav ses på flere av bildene.
Øivind Lågbu

Noen av de mange deltagerne på vårens sjøfugltur. Foto: 7. mai 2017, Øivind Lågbu.

Havsule var en av mange arter vi så på sjøfuglturen denne høsten. Foto: 17. september 2017,
Øivind Lågbu.

56

NOF avd. Østfold - Turreferater 2017

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

Steinkobbene er trofast tilstede på sjøfuglturene. Her hviler de ved noen skjær i nærheten av Torbjørnskjær. Foto: 17. september 2017, Øivind Lågbu.

År med fuglebæsj farger svabergene på Torbjørnskjær grønne av alger. Foto: 17. september 2017,
Øivind Lågbu.
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28. mai
Fuglenes dag
Fuglenes dag ble arrangert for 8. gang. Tross noe regnvær, var det godt oppmøte, særlig ved Rokkevannet, med 20 deltakere. Ved Kjennetjernet var det 7 deltakere, mens ved Kurefjorden kom det bare
én deltaker.
Ved Rokkevannet var det, i tillegg til skåding, ringmerking med Knut André Tronsen. Ringmerking er
noe vi tradisjonelt vet trekker publikum, da det gir en sjelden anledning til å komme tett på fuglene. For
øvrig regnet det noe denne dagen. Regnvær og ringmerking er aldri en god kombinasjon, så på grunn
av begrensede muligheter for å fange fugl, ble det fanget bare tre fugler denne dagen: en buskskvett
og to tornsangere. Alle tre var for øvrig merket dagen før.
Stein Bukholm

Én av tre fugler som ble fanget inn for ringmerking på Fuglenes dag ved Rokkevannet var en buskskvett
hann. Denne var allerede ringmerket, da Knut André Tronsen fanget denne dagen før, på samme sted.
Foto: Sara Helen Engmo Skogheim.
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10. - 11. juni
Nattsangertur
Nattsangerturene har blitt et fast innslag i ØOFs årsprogram. Nattsangerturene gir et unikt innblikk
i den verden de færreste av oss opplever, da dette foregår utelukkende på natta, helst fra kl 23.30 til
ca kl 2.00. På årest tur møtte det 16 ivrige deltakere, og nattas registreringer ble ingen skuffelse i år
heller. Vi hørte blant annet 6 myrsanger, 4 rørsanger, 1 sivsanger, 6 nattravn og 1 hornugle på vår tur i
Råde-Fredrikstad-området. I tillegg hørte vi en del dagsyngende arter tidlig på morgen på Rørfjell så
som due-, svart-, mål- og rødvingetrost, rødstrupe, løvsanger, bokfink og trepiplerke.
Arve Dyresen

Nattsangerturene avsluttes gjerne i grålysningen på Rørfjell i 2-tiden når rødstrupene så vidt setter i
gang igjen etter noen få timers pause. Her fra årets tur 10.-11. juni 2017. Foto: Øivind Lågbu.
17. august
Ekskursjon til Kurefjorden
13 ivrige fuglekikkere møtte for å skåde fugl ved Kurefjordens muddebanker og vannspeil. Og resultatene skuffet ikke. Det var godt med ulike vadere, blant annet lappspover, myrsniper og brushaner,
samt over 100 sjøorre. I tillegg så vi en vandrefalk jaktende på rastende fugl på vannet.
Øivind Lågbu

Noen av deltakere på fugleturen til Kurefjorden. Foto: Håkon Sverke Vindenes.
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Status for trelerke Lullula arborea i Østfold basert på
registreringer i Artsobservasjoner 1980-2018
JØRGEN TORP

Torp, J., 2018. Status for trelerke Lullula arborea i Østfold basert på registreringer i
Artsobservasjoner 1980-2018. Natur i Østfold 37(1-2): 60-66.
Trelerka må kunne sies å være en Østfoldspesialitet. Ingen fylker har så mange registreringer av trelerke som Østfold, og siden bestandsestimeringer på 1980- og 1990-tallet har den
hatt en positiv bestandsutvikling. Arten er i tillegg nedgradert fra sårbar - VU til nær truet
- NT på rødlista.
Jørgen Torp, Løperveien 8, 1715 Yven, e-post: jorgen.torp@gmail.com

Bestand

Den norske hekkebestanden blir i dag estimert til
110-240 par (Shimmings & Øien 2015), og den
ble i 2011 beregnet til å være økende (Fredriksen
m.fl. 2011). Den blir i dag regnet som nær truet NT på rødlista, nedgradert fra sårbar - VU, fordi
den har hatt økt bestandsutvikling i våre naboland
(Artsdatabanken 2015).

Trelerke har sin hovedutbredelse rundt Oslofjorden,
og da særlig i Østfold fylke. Den er knyttet til
tørre, glisne furuskoger, og hekkebestanden er
særlig å finne sør for Østfold-Raet. Bestanden
ble anslått på 1980-tallet til 100-150 par i Østfold
fylke, på 1990-tallet til 100-150 par (Viker 1994).

Trelerke Lullula arborea. Foto: Fugleleiken, Råde 27.4.2014, Arve Dyresen.
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Databaser
Det er lite ringmerkingsmateriale for trelerke.
Østfold ringmerkingsgruppe har ikke noe antall
av registreringer som er av betydning. Det er
altså vanskelig å si noe om bestandsutviklingen
basert på ringmerkinger. Dermed må andre
metoder benyttes. I denne artikkelen bruker jeg
datamateriale fra Artsobservasjoner, Artportalen
og Artskart. Disse tre er digitale databaser som
er åpne for alle. Her blir observasjoner registrert,
og man kan så søke informasjon for flere
registreringer basert på en rekke ulike kriterier.
Artsobservasjoner.no ble lansert i 2008,
og drives av Artsdatabanken for Klima- og
miljødepartementet. I 2019 nådde de 20
millioner observasjoner, og størsteparten av
disse er ornitologiske observasjoner. Den svenske
databasen Artportalen.se ble opprettet i 2000, og
i 2016 passerte antall observasjoner 50 millioner.
Artskart (artskart.artsdatabanken.no) ble opprettet
i 2007, og funn her blir hentet fra blant annet

Artsobservasjoner.
Vitenskapelig bruk av digitale databaser
hvor registreringer gjøres av publikum har
ikke lange tradisjoner i Norge. De senere år er
det derimot stadig flere artikler som inkluderer
tall fra artsobservasjoner, særlig for å støtte
opp under andre mer tradisjonelle metoder for
datainnsamling (se f.eks. Selås 2017). Et viktig
moment ved bruk av data fra artsobservasjoner
er hvorvidt en observert nedgang i individer kan
begrunnes i mindre feltarbeid, eller om det er like
mye feltarbeid med færre mulige individer som
kan registreres (en reel bestandsnedgang).
Registreringer i artsobservasjoner gjøres kun
når et funn blir gjort, ikke når det ikke-funn som
blir gjort. Det kan være like mye informasjon
hvis det ikke blir gjort funn på et sted hvor det
tidligere har vært aktivitet. Dette er til forskjell
fra standardiserte vitenskapelige metoder, og er
viktig å huske på når man jobber med slik data.

Figur 1. Hekkinger hos trelerke i Østfold og Norge (Viker 1994).
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Geografisk utbredelse
En oversikt over hekkeområder for trelerke
ble i 1984 fremstilt som i figur 1 (Viker 1984).
Hekkingene er konsentrert til kystkommunene
i Østfold.
Et utdrag fra Artsobservasjoner om
observasjoner i perioden mars-juni ses i figur 2.
Områdene hvor trelerka synger, er noe mer utvidet
enn fra figur 1. Dette er viktig å understreke at
dette er registreringer av en eller annen form for
aktivitet, og ikke hekkinger.

Trelerkas utbredelse er i områder sør i Østfold
hvor det er økt befolkningsvekst, og hvor det
dermed gjerne er et press på artens habitat. Figur
2 viser at trelerka har god dekning i kystfylkene
i Østfold, samt områdene rett nord for Halden
kommune. Det synes å være små endringer siden
1984. Figur 3 viser det samme mønsteret, og
det synes klart at trelerkas utbredelse ikke har
ekspandert særlig siden 1984.
Bestandsutvikling

Observasjoner av trelerke fra Artsobservasjoner
1980-2018 ser altså ut til å følge mønsteret med
konstaterte, antatte og mulige hekkinger fra 1984.

På Artsobservasjoner står Østfold i perioden
2000-2018 i snitt for 61 % av observasjonene i
hele Norge, og i snitt er 70 % av observasjonene

Figur 2. Registreringer av trelerke i Østfold 1980-2018. De blå plottene representerer flere plott
hver seg. Uttrekk fra Artsobservasjoner.
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i perioden mars-juni. Registrerte individer i marsjuni fra Artsobservasjoner, i perioden 1980-2018,
ses på figur 1. Det er svært lite sannsynlig at
observasjonene viser reell bestandsendring, da
lite tyder på at bestanden skal fluktuere i så stor
grad. Trolig skyldes økningen fra 2007-2018 en

økt popularitet rundt bruken av nettstedet, som
ble lansert i 2007. Den økte bestanden rundt
årtusenskiftet kan antageligvis knyttes til lokale
feltstudier.
Fra figur 4 ser vi at det er tre perioder på
til sammen 10 år som skiller seg ut med høye

Figur 3. Registreringer av trelerke i Østfold 1980-2018. Uttrekk fra Artskart.
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Figur 4. Registrerte observasjoner av individer av trelerke 1980-2018 i Østfold hos Artsobservasjoner
(oransje) og Västra Götaland hos Artportalen (blå).
verdier: 1995, 2001-2005, 2015-2018. Tabell
1 viser antall individer registrert i disse årene.
Observasjoner i Västra Götaland øker sterkt
frem til 2005, og så synes den å være stabil.
Det kan antas at variasjonene som observeres
etter dette kan knyttes til naturlig variasjon,
og i mindre grad skyldes ulik feltinnsats fra år
til år. Et resonnementet om at populariteten til
Artsobservasjoner og Artportalen ikke har vært
økende de siste seks årene, men at de faktisk
representerer bestanden av trelerke, kan støttes av
en korrelasjon som så vidt er ikke-signifikant (rho
= 0,79, p = 0,056) mellom de to dataseriene. Det
må understrekes at seks år er svært kort periode,
og at det også kan skyldes tilfeldigheter at vi ser
denne sammenhengen.

Tabell 1. Oversikt over antall individer som er
registrert i Artsobservasjoner i perioder med
høyt antall individer.
År

Antall

1995

114

2001

94

2002

125

2003

103

2004

91

2005

83

2015

76

2016

85

2017

139

2018

110

Siden 1980 er det altså registrert et antall på
mer enn 110 individer gjennom de tre tiårene
1990-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet (1995,
2002 og 2017). Det kan være at denne situasjonen
kommer som følge av god feltdekning, og dette
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Figur 5. Observasjoner av trelerke i mars-juni i Østfold hos Artskart og Västra Götaland hos
Artportalen perioden 1980-2018.
kan være en indikasjon på at populasjonen har
vært stabil de siste 20-30 år. I og med at det er
svært lite standardiserte feltundersøkelser på
trelerke, er det vanskelig å få bekreftet dette.

mellom antall registrerte individer og antall
hekkende individer. Kartleggingsprosjektet
av åkerrikse Crex crex fremholder også denne
utfordringen – sammenhengen mellom sang og
hekking kan gi både over- og underestimeringer av
bestanden (Heggøy & Øien 2016). De individene
av trelerke som er registrert, utgjør sannsynligvis
en betydelig andel av hekkebestanden. Det er
vanskelig å konkludere med noe konkret om
forholdet mellom registreringer i Artsobservasjoner
og hekkebestanden av trelerke i Østfold. Til
dette er datamaterialet fra Artsobservasjoner
fremdeles for lite stabilt. Det kan tenkes at med
en fortsettelse av den gode feltdekningen som
det synes å ha vært de siste fire årene, vil det ikke
ta mange år før man kan si noe mer konkret om
hekkebestanden av trelerke i Østfold.

I figur 5 vises antall observasjoner av trelerke
hos Artportalen og Artskart. Siden bestanden i
Sverige er stabil og ikke viser økning i disse årene,
vil det kanskje tyde på at toppene i 1995, 2002
og 2017 er det antallet som man kan avdekke i
Østfold ved god feltdekning.
Disse tre periodene med høyt antall
observasjoner av trelerke har et gjennomsnitt
på 102 individer, med de tre toppårene på 114,
125 og 139 individer (se tabell 1). Det er viktig å
bemerke at dette ikke er snakk om 102 individuelle
individer, men 102 observerte individer registrert
– altså kan samme individ være registret flere
ganger. Det er likevel begrenset hvor mange
individer som er registrert flere ganger. Bestanden
i Østfold regnes å være 100-200 par.

Mer kartlegging trengs
Fremover bør det gjøres systematisert arbeid for å
kartlegge bestanden av trelerke i Østfold. Ettersom

Det er utfordrende å finne en sammenheng
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trelerkas hekkeområder er relativt avgrenset, er det
begrenset feltinnsats som kreves for å få en god
oversikt. Det kan ikke nevnes ofte nok viktigheten
av registreringer som blir gjort av publikum i
Artsobservasjoner. Dette viktige arbeidet må
fortsette i årene som kommer.
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Trelerke i flukt. Foto: Borgelia, Fredrikstad 27.3.2012, Tommy André Andersen.
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Som i et speil

Som i et speil
ROY NORDBAKKE

Et godt bilde av dyr og fugler krever alltid godt
forarbeid, og litt flaks. Utenfor huset der jeg
bor, har jeg laget en enkel speildam av noen
lekter og en presenning. Dammen laget jeg i
utgangspunktet for å fotografere fugler som kom
for å drikke og bade.

var redd for at blits ville skremme bort grevlingen.
Lyset fra byggelampen fungerte derimot dårlig,
og bildekvaliteten var elendig. Jeg bestemte meg
da for å bruke blits allikevel, noe som viste seg å
fungere utmerket. Grevlingen så ikke ut til å bry
seg om verken kameraklikk eller blits, og jeg fikk
en del bilder.

Jeg hadde ikke grevlingen i tankene da jeg
laget dammen, men jeg hadde sett at det var spor
etter grevling rundt huset, og bestemte meg for å
forsøke å få noen bilder av den.

Det ble etter hvert litt kjipt å sitte der i
kamuflasjen og vente på grevlingen, så jeg satte
opp en infrarød fotofelle. Den fungerte aldeles
utmerket og grevlingen tok bilder av seg selv.
Flaksen bestod jo i at grevlingen på et av bildene
dannet den fine buen med speilbilde i vannet.

For å lokke den til dammen, la jeg ut noen
brødbiter med honning. Jeg forsøkte først med en
byggelampe for å få lys til å fotografere, da jeg

Bildet er tatt med Nikon D300S, AF-S VR Nikor 40-200 mm og Nikon Speedlight SB-900. Den
automatiske utløseren var en «The Time Machine». Avstanden fra kamera til grevlingen var ca 4,5 m.
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Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) i Østfold
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Endrestøl, A., 2018. Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) i Østfold. Natur i
Østfold 37(1-2): 68-75.
Strandmaurløven er fascinerende skapning – fremdeles nokså ung vitenskapelig, fremdeles
litt mystisk i sitt levevis, og fremdeles tålmodigheten selv, der den venter og venter... Vi
finner den kun på de beste strandlokalitetene, der den naturlig nok må finne seg i å dele
plassen med andre strandløver. Vi kan også tillate oss å kalle den en ekte Østfolding. Av de
rundt regnet 21 lokalitetene vi har i Norge av denne arten, befinner 80 % seg i Østfold.
Anders Endrestøl, Norsk institutt for naturforskning, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, e-post:
anders.endrestol@nina.no

Innledning
Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941)
er et insekt i orden nettvinger (Neuroptera) og
familiene maurløver (Myrmeleontidae) (fig. 1).
Vi har 57 arter innen denne ordenen i Norge, men
bare to i familien maurløver, nemlig skogmaurløve
M. formicarius (L., 1767) og strandmaurløve M.
bore. Disse to artene er nokså like, men kan skilles

på enkelte morfologiske trekk, samt levested
(se Endrestøl 2012). Mens skogmaurløve oftest
finnes noe mer skyggefullt, i vegetasjonsløse
veiskjæringer, rotvelter i skog og lignende
over hele Østlandet og spredt nord til Møre og
Romsdal, elsker strandmaurløven sol og sand, og
finnes kun i strandsonen fra Østfold til Telemark.

Figur 1. Larve av strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941). Foto: Anders Endrestøl.
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Figur 2. Fangstgroper av strandmaurløve. Tettheten kan være nokså stor, og de som er «omringet» av
andre maurløver, vil naturlig nok få færre bytter. Foto: Anders Endrestøl.
En ekte strandløve
Strandmaurløven er nemlig en ekte strandløve –
en strandspesialist – og ikke på hvilke som helst
strender. Den finnes kun der stranda strekker seg
noe innover land (brune dyner og dynehei), utover
selve erosjonskanten (forstrand og primærdyner).
På enkelte lokaliteter er det ikke engang en
forstrand, men svaberg med sandavsetninger
på innsiden (eksempelvis Geitvikskjær på
Asmaløy). På disse, ofte flate arealene, innenfor
bølgeslagssonen, hvor det må være en mosaikk av
vegetasjon og vegetasjonsløse sandflater, er det vi
finner larvene av strandmaurløve. «Problemet»
på disse strendene er at det naturlig nok også ofte
befinner seg andre typer strandløver der, nemlig
mennesker (og i noen tilfeller beitedyr).
Den gylne middelvei
«Problemet» er for øvrig mer sammensatt enn
som så. Slike strandflater er nemlig utsatt for
det samme som mange andre åpne naturtyper i
Norge - gjengroing. Gjengroing skyldes i mange
naturtyper opphør av bruk og hevd, og for mange
av strandmaurløvens lokaliteter i Norge, ville
opphør av bruk medføre gjengroing, som igjen
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ville være katastrofalt for maurløvene. Gjengroing
kan på denne naturtypen også skyldes fremmede
arter, i all hovedsak rynkerose Rosa rugosa (fig.
3). Det er derfor helt sentralt at disse lokalitetene
utsettes for en viss type slitasje, enten det er fra
beitedyr (fig. 4) eller mennesker (fig. 5), eller
alternativt mer enkeltstående «katastrofer»,
menneskeskapte eller naturlige, som blottlegger
sanda. Problemene i andre enden oppstår når
denne slitasjen blir for stor (jevn over tid). Larvene
tåler godt å få ødelagt fangstgropa noen ganger
i løpet av sesongen (som også naturlig skjer ved
regnvær), og i de fleste tilfeller tåler den nok
også å bli tråkket på. Skjer dette derimot for ofte,
vil individene bruke mer energi på å bygge og
vedlikeholde fangstgroper, og i siste instans å
flytte seg (fig. 6), enn de får gjennom byttefangst.
Dette er årsaken til at strandmaurløve er rødlistet
som sterkt truet (EN) i Norge (Henriksen & Hilmo
2015).
En «sitt-og-vent»-predator
Strandmaurløven er nemlig et grådig, men svært
tålmodig, rovdyr. Larvene av strandmaurløve
klekker fra egg som hunnen har lagt direkte
i sanden. Kort tid etter klekking lager den en
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Figur 3. Rynkerose Rosa rugosa er en betydelig trussel på flere av lokaliteten til strandmaurløve i
Østfold. Her fra Paradisbukta på Rauer. Foto: Anders Endrestøl.

Figur 4. Lokaliteten for strandamaurløve på Store Sletter. Her går det beitedyr deler av sesongen,
noe som trolig ikke er så heldig for strandmaurløven. Sau liker også å legge seg i den varme sanden,
så en løsning her kunne kanskje være å gjerde ute beitedyrene på enkelte av sandområdene. Foto:
Anders Endrestøl.
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Figur 5. Trakter og vandrespor av strandmaurløve rett ved en sandvolleyballbane
på
Stueviksand
på
Søndre
Sandøy.
Strandmaurløven har ofte lite å stille opp med
mot andre strandløver. Foto: Anders Endrestøl.

Figur 6. En kan også se vandrespor etter larver
av strandmaurløve, som mer eller mindre
buktende streker i sanden. Larvene flytter seg
av og til dersom forstyrrelsen blir for stor, eller
fangsten for dårlig. Foto: Anders Endrestøl.

fangstgrop i sanden, en nærmest geometrisk
perfekt trakt. Denne lager den ved å gå rundt og
rundt i stadig mindre sirkler, mens den kaster
ut sand med de store kjevene sine. Hvor stor
fangstgropa blir, avhenger av larvens størrelse/
larvestadium. Til slutt plasserer den seg rett
under overflaten i bunnen av gropa og venter….
og venter…

kjevene) til strandmaurløven. Om den ikke skulle
lykkes på første forsøk, og det uheldige dyret
skulle prøve å klatre seg opp igjen til toppen i
den løses sanda, kaster maurløven sand oppover
mot dyret for å få det til å rutsje ned igjen. Med
kjevene godt lukket rundt byttet sprøyter den først
inn giftig og paralyserende væske og deretter
fordøyelsesvæske, som løser opp dyret innvendig,
før den suger ut det oppløste innholdet. Tilbake er
kun ekso-skjelettet, som maurløven raskt kaster ut
av gropa, før den rydder opp litt etter bruduljene
og legger seg til å vente igjen.

Maur, og mye annet
Og venter… helt til en maur eller et annet kryp
(larver, edderkopper, ja, hva som helst) kommer
vandrende og havner utfor kanten av fangstgropa.
Da vil det rutsje nedover til bunnen av gropa,
og straks ubønnhørlig havne i saksa (de store
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Mange år med venting
Maurløvelarvene kan drive sin fangstaktivitet dag
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ut og dag inn (foruten i regnvær) hele sesongen fra
tidlig vår til sein høst. Arten har tre larvestadier,
normalt ett hvert år i tre år. Det første og siste
larvestadiet er vist i figurene 7 og 8. Levetiden som
larve vil for øvrig variere med mengden byttedyr
den får tak i. Den kan faktisk vente i over 80
dager uten føde før den kreperer (Matsura 1987).
Tilgjengeligheten av byttedyr vil naturlig nok også
påvirkes av tettheten av naboer (andre maurløver).
På Jomfruland er det registrert omkring 1000
fangstgroper på 1,4 dekar (Endrestøl & Often
2018), og på mindre områder kan det være
mange fangstgroper per kvadratmeter. De som da
tilfeldigvis er i midten, vil naturlig nok ikke kunne
fange like mange byttedyr som de i ytterkantene.
Dessuten er de kannibaler…
Når den endelig forpupper seg, skiller den ut et
klebrig stoff og lager seg en trill rund, klinkekulestor kokong (fig. 9), hvor omdannelsen til et
voksent individ skjer. Etter et par uker klekker
det voksne individet (fig. 10), som for uinnvidde
kan ligne en vannymfe. De voksne individene ser
man sjelden, da de flyr i skumringen og jakter på
småkryp. De oppholder seg oftest i vegetasjonen
noe lengre inn på stranden og gjemmer seg gjerne
på dagtid. Etter parringen legger hunnene eggene
direkte i sanden igjen, og de voksne dør etter noen
få uker på vingene.

Østfolding
Vi kan godt kalle strandmaurløven en Østfolding.
Når arten ble vitenskapelig beskrevet av Tjeder i
1941, var det blant annet basert på eksemplarer
fra Østfold («Norway. Hvaløer, 8 examples»),
riktignok samlet inn av Wilhelm Maribo Schøyen
(1844-1918) så tidlig som i 1887. Det første
dokumenterte individet av arten i Norge ble
samlet inn av Robert Collett (1842-1913) fra
Kirkøy (Hvaler) 17. juli 1886. Siden den gang
har det blitt gjort mange søk og kartlegginger
av aktuelle strandområder for strandmaurløve i
Norge (bl.a. Endrestøl 2011), og arten har fått
utarbeidet et faglig grunnlag for en handlingsplan
(Endrestøl 2012). Og, fremdeles kan vi kalle arten
en Østfolding - hele 80 % av lokalitetene finnes
i Østfold (17 av 21, se fig. 13). Unntakene er
Jomfruland i Telemark (den sørligste lokaliteten
i Norge for arten), og tre lokaliteter i Vestfold
(Tjøme og Larvik).
I Østfold finnes arten nå i fem kommuner
(Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og
Hvaler), og ikke overraskede, hovedsakelig på
øyene. De eneste kjente fastlandsforekomstene
i Østfold er faktisk i Rygge (Larkollen, Nordre
Nesetbukta), Råde (ved Oven/Husebystranda)
og Sarpsborg (ved Tangehalsen). Hvis man tar
for seg øylokalitetene fra nord til sør, finner vi

Figur 8. Man kan gjerne grave opp en fangstgrop
for å studere larvene nærmere. Da er det lurt å
finne den største gropa. Her er (trolig) en larve i
3. stadium. Foto: Anders Endrestøl

Figur 7. Mindre trakter har betydelige mindre
individer. Her er 1. stadium larve så vidt synlig
blant sandkornene. Foto: Anders Endrestøl.
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Figur 9. Kokong av strandmaurløve. Når den
forpupper seg skiller den ut et klebrig stoff
som gjør at den ender opp som en trill rund,
klinkekulestor sandball. Foto: Anders Endrestøl.
strandmaurløven på Eløya (Rygge), Store Sletter
(Råde), Rauer (Fredrikstad) og Hvalerøyene:
Asmaløy (Brattestø, Geitvikskjær og Åsebu),
Kirkøy (Ørekroken og Storesand) og Søndre
Sandøy (Stueviksand, Fiskekroken, Gjøvika og
Reiertangen). Samtidig er det flere funn av voksne
individer som er tatt nokså langt inn i landet
(ca. 500 m) fra egnede larvehabitater, gjerne i
forbindelse med lysfangst av sommerfugler, blant
annet ved Huser på Asmaløy og Reff på Kirkøy.
De voksne kan man altså finne litt «her og der»,
men lokalitetene for strandmaurløven defineres
etter hvor vi finner larvene.
Det gode liv i Østfold?
Østfold er velsignet med de fleste og største
lokalitetene for strandmaurløve i Norge. I denne
sammenhengen er det naturlig å trekke frem
Ørekroken og Storsand på Kirkøy i Hvaler. Dette
er store sandflater hvor arten trolig lever godt og
dynamisk i forhold til den trafikken av turisme og
rekreasjon som er på disse lokalitetene. Her er det
nok rom for alle, og maurløvene vil trolig alltid
ha muligheter til å «stikke seg unna» på områder
hvor den daglige forstyrrelsen er mindre, spesielt i
bak-kant av strandarealene, som de besøkende kun
bruker som ferdselsårer. I tillegg til Kirkøy, har
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Figur 10. Et voksent individ av strandmaurløve.
De kan ha et vingespenn på 55-69 mm, og er
derfor nokså store dyr. Likevel er det ikke så ofte
man treffer på de voksne individene, siden de
gjerne flyr i skumringen. Foto: Anders Endrestøl.
Søndre Sandøy flere lokaliteter av strandmaurløve.
Fordelen der er at det er flere lokaliteter og at det
er færre besøkende. Lokalitetene i Rygge og Råde
er mindre i omfang og mer utsatte. På eksempelvis
Eløya og Store Sletter er det mye forstyrrelse
fra beitedyr (i tillegg til rekreasjon, spesielt på
Eløya), og her er det kun sikkert påvist én larve
på hver av lokalitetene (Endrestøl 2011). Det er
dermed usikkert om det i hele tatt er levedyktige
bestander der, også litt avhengig av hvor ofte
disse rekoloniseres eller får inn individer fra andre
nærliggende lokaliteter. Lokalitetene ved Nordre
Nesetbukta (Rygge) og Oven (Råde) er relativt sett
små, og i umiddelbar nærhet av campingplasser,
som gjør at forstyrrelsen blir nokså stor. På Rauer
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(Fredrikstad) får naturlig nok larvene stort sett
være i fred (kanskje foruten på Rauerkalven, hvor
det ikke er ilandstigningsforbud som for resten av
øya), men lokalitetene der er mindre og tettheten
av fangstgroper er tilsynelatende begrenset.
En pragmatiker
Redningen for strandmaurløve er at den er en
nokså pragmatisk opportunist og en pioner. Den
er rask til å ta i bruk nye arealer hvor sanden av
en eller annen grunn er blitt blottlagt (fig. 11).
Derfor er det også enkelt og ukomplisert å gjøre
skjøtselstiltak for denne arten. Ved stor grad av
gjengroing, kan vegetasjon fjernes mekanisk
hist og her, og ved for høy forstyrrelse kan man
gjerde inn deler av arealene eller på annen måte
hindre/kanalisere ferdsel. Man antar at de voksne
er nokså dårlige flygere, og de beveger seg neppe
langt (selv om det er dokumentert funn av voksne
rundt 500 m fra larvelokalitetene). Trolig kan
de spres over større områder med vind, noe de
som kystbeboere ofte kan være utsatt for. Det
er muligens dette som kan være redningen for
arten på en del utsatte øylokaliteter, som da kan
rekoloniseres.
Flere lokaliteter?
Det er nok fortsatt mulig å finne strandmaurløve
på nye lokaliteter i Østfold. Et eksempel på dette

Figur 11. Strandmaurløve er en opportunist og
en pioner, som raskt kan ta i bruk nylig blottlagt
sand. Her fra et i 2011 nylig oppsatt anlegg
ved Åsebu på Asmaløy, Hvaler. Foto: Anders
Endrestøl.
var at arten ble påvist ny for Sarpsborg kommune
så seint som i 2018 (leg. Steel & Bengtson) (fig.
12). Av kystkommunene mangler den nå kun i
Halden og Moss. Av disse er det kanskje størst
potensial på Jeløya (Moss), selv om det er lett en
god del der. Dessuten kan det være flere mindre
sandlokaliteter i strandmaurløve-kommuner hvor
arten fremdeles ikke er oppdaget (eksempelvis på
Hvalerøyene).

Figur 12. Strandmaurløve ble i 2018 for første gang påvist i Sarpsborg kommune. Her ved Tangehalsen.
Foto: Christian Steel.
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Finner du arten på en ny lokalitet, bør både
fangstgropene og lokaliteten dokumenteres
med foto. Man kan gjerne fotodokumentere
larvene også (selv om det ikke nødvendigvis er
så enkelt å gjøre en sikker bestemmelse basert
på foto i ettertid). For å finne en larve kan man
stikke hånda forsiktig under en fangstgrop og
sile sanden gjennom fingrene. Det vil også være
nyttig å gjøre en opptelling eller et anslag av antall
fangstgroper på lokaliteten for å få et begrep om
bestandsstørrelse. Er det mange fangstgroper,
og lokaliteten relativt sett er isolert fra andre
kjente lokaliteter, kan man dokumentere den med
belegg. Vær for øvrig klar over at arten er sterkt
truet i Norge, så man bør alltid trå varsomt på
strandmaurløvelokaliteter.
Takk til Christian Steel, Roald Bengtson og Roar
Frølandshagen for informasjon om deres funn av
strandmaurløve.
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Figur 13. Kart over utbredelsen til strandmaurløve. Hele 17 av 21 lokaliteter befinner seg i Østfold.
Kartgrunnlag: Norge digitalt. Kart: Anders Endrestøl.
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Båtvik, J.I. 2018. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2017. Natur i Østfold 37 (1-2):
76-96.
Østfold Ringmerkegruppe merket i 2017 totalt 13330 fugler fordelt på 10220 flygedyktige
individer og 3110 pulli, totalt 2626 flere enn i fjor. 106 arter fikk ring, 8 færre enn i 2016.
Det ble ringmerket 1 nytt takson for gruppa, en pullus av temmincksnipe fra Valdresflya.
Etter 25 års aktivitet har ØRG nå ringmerket 393 450 fugler av 210 ulike taksa. Gruppen
teller 25 ringmerkere hvorav 20 har levert egne lister i 2017, 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 Rune
Botnermyr som nr. 3. Av spesielt interessante arter, utover årets nye takson, kan nevnes
siland, krikkand, sandlo, tyrkerdue, hornugle, trelerke, steinskvett, nøttekråke, lavskrike
og gresshoppesanger, ikke alle innenfor fylkesgrensene. I tillegg har vi hatt ganske høye
tall for gråsisik, grønnsisik, spurvehauk, dompap, kjernebiter, stær og bjørkefink. Det ble
merket flest gråsisik med kjøttmeis og blåmeis på de neste plassene. Vi fikk flere spennende
gjenfunn av Østfoldmerket fugl i år med rapporter om totalt 35 arter, som i fjor, fra bl.a.
Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania, Belgia, Polen og Liberia ved siden
av nabolandene. Av sjeldne gjenfunnsarter kan nevnes fiskeørn, hvitkinngås og rustand. Vi
ringmerket havørnungen på Håøya ved Drøbak i år igjen.
Jan Ingar Båtvik, Høgskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod, ved
utgangen av 2017, av 25 autoriserte ringmerkere,
to med B-lisens, resten har A-lisens. Som vanlig
har ikke alle benyttet lisensen for 2017, men 20
ringmerkere har levert eget ringmerkeoppgjør
dette året. ØRG har nå eksistert i 25 år, slik at
totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt
fra 1993-2017.
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 ØRG.
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.
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Medlemmer i ØRG
For året 2017 har ringmerkegruppa fått ett nytt
medlem, Petter Jørgensen. Han er flasket opp på
Akerøya, og sitter nå med A-lisens. Han har nå
fått egne ringer. Vi ønsker ham velkommen inn
i gruppa.
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe per 31.12.2017, nevnt i
alfabetisk rekkefølge etter etternavn: Rune Aae,
Vidar Bakken, Rune Botnermyr, Per Buertange,
Jan Ingar Båtvik, Håvard Ellingsgård, Jon
Evenrud, Lennart Fløseth, Åge Sten Fredriksen,
Bjørn Frostad, Morten Hage, Arild Hansen,
Ole Jørgen Hanssen, Lars Erik Johannessen,
Arnkjell Johansen, Freddy Johansen, Petter
Jørgensen, Asgeir Larsen, Birger Olsen, Jo
Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken,
Mikael Sundstrøm og Knut Tronsen. I tillegg har
‘gamlefar’ Kjell Møklegård (88 år) klemt ringer
i 2017, på pulli i noen fuglekasser han fortsatt
steller med.
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Vårt eneste nye artstilskudd på ØRGs lister i 2017 er, sammen med dvergsnipe Calidris minuta,
landets minste vadefugl, nemlig en temmincksnipe. Denne ble fanget på en fjelltur av Lennart Fløseth
og Knut Tronsen. Den er så liten at den kan være lei å håndtere for litt grove mannehender for å få satt
på de minste stålringer som sortimentet kan tilby, nettopp laget for slike småsniper. Foto: Valdresflya,
Oppland 16.7.2017, Lennart Fløseth.
Som vanlig leverer ringmerkerne 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, blir justert så fort jeg
får beskjed om dette, men tallene justeres normalt
ved neste ringmerkeoppgjør.
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, men har vel ikke sett noe regnskap
på en del år da virksomheten bærer preg av
dugnadsarbeid. Nå er det siden 1.1.2018 innført

en lisensavgift på kr. 100 slik at vi bør vel skaffe
oppdaterte oversikter over den lille økonomien
vi rår over framover. Det finnes nok også noen
kvitteringer for leie, inklusive servering, på vårt
årsmøte, samt utgifter til kjøp av nett til den som
ringmerker mest i fylket, en tradisjon vi har noen
år. Vi markerte også Kjell Møklegårds avgang
som ringmerker i ØRG 1.11.2012 med utgifter
til lokale, marsipankake og bokpremie. Som leder
av ØRG, er det naturlig å sørge for, sammen med
kasserer, hvilke midler gruppa faktisk rår over. Jeg
vil tro vi rår over midler i underkant av kr. 10 000.
Lisensene skrives fortsatt ut av den enkelte
ringmerker som året før har fått godkjent sitt
oppgjør og innsats via Miljødirektoratet. Gjenfunn
og kontroller sendes fortsatt direkte til den
enkelte ringmerker per epost med kopi til leder.
Det har derfor en tid vært mest hensiktsmessig
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Årsmøtet vårt ble avholdt på Eldrebølgens lokaler i Råde hvor vi gjennomgikk 2017-sesongens
resultater, delte ut heder til de som i særlig grad fortjente dette, samt tok opp utfordringer framover.
Rune Aae fortalte i etterkant om det spennende fiskeørnprosjektet med satellittmerkete fugler som vi
kan følge på deres trekkveier. Fra venstre: Jo Ranke, Lennart Fløseth, Morten Helberg, Lars Erik
Johannessen, Jon Evenrud, Knut Tronsen, Arnkjell Johansen, Jan Ingar Båtvik og Vidar Bakken;
sittende foran ser vi Birger Olsen og Rune Aae. Foto: 6.6.2018, Jan Ingar Båtvik.
Sesongen 2017
I 2017 ringmerket vi 13330 fugler, hvorav 3110
pulli (262 færre enn i fjor) og 10220 flyvedyktige
(7332 i fjor) av 106 arter. Det ble 2626 flere
ringmerkinger i år sammenlignet med fjorårets
innsats på 10704 fugler. Antall arter som fikk ring
gikk ned fra 114 i 2016 til 106 i år. Vi fikk således
en økning i antall merkete fugler dette året, men
en nedgang i antall arter på 8 arter.
Vi fikk ett nytt takson på artslista i 2017. En
pullus av temmincksnipe fikk ring i Folldalen
etter det årlige hyttebesøket der oppe av Lennart
Fløseth, Knut Tronsen og Dan Bendixen.
På 25 år har vi til sammen ringmerket 393 450

at leder opplyser om de mest interessante
gjenfunnene våre, noe Peter Ranke hadde ansvar
for tidligere. Ringbeholdningen og servicen
fra Ringmerkesentralen i Stavanger har vært
tilfredsstillende.
Årsmøtet for 2017 ble avholdt på Eldrebølgens
lokaler i Råde, 6.6.2018. 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. Etter møtet fortalte
Rune Aae om siste nytt fra fiskeørnprosjektet han
har hatt stor suksess med. Vi var 11 personer til
stede, jf. foto.
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fugler av 210 ulike taksa. I år som i fjor ble det
ringmerket mest i Sarpsborg- og Mosseområdet,
mens det fortsatt kommer spennende tall og arter
fra våre Akershusmerkere nær grensa til Østfold
i nord. I år som i fjor merket Knut Tronsen alene
over halvparten av totaltallet i ØRG.

Oslofjorden, så langt vi kjenner til, 24 spurvehauk
(8 i fjor), 5 pulli vandrefalk (vår 15. totalt med
ØRG-ringer), 2 storfugl (1 i fjor), 6 pulli sandlo
(ingen i fjor), 1 tyrkerdue (ingen i fjor, vår 10.
totalt), 225 pulli og 26 fg kattugle (160 pulli og
35 fg i fjor), 1 hornugle (ingen i fjor), 1 trelerke
(ingen i fjor, vår 12. totalt), 2 steinskvett (ingen i
fjor), 1 gresshoppesanger (som i fjor, vår 9. totalt),
2 lavskrike (ingen i fjor, begge utenfor fylket), 6
nøttekråker (ingen i fjor), 123 stær (62 i fjor), 74
bjørkefink (31 i fjor), 1408 grønnsisik (527 i fjor),
3463 gråsisik (305 i fjor), 2 polarsisik (ingen i
fjor), 4 grankorsnebb (2 i fjor), 64 dompap (15 i
fjor) og 15 kjernebiter (8 i fjor). Som vanlig kan
ikke tallene benyttes i særlig grad til å fortelle

Spennende tall
Av bemerkelsesverdige tall og uvanlige arter for
oss i år, ved siden av vår nye artsnotering på lista,
kan nevnes: 2 grågås (ingen i fjor), 1 krikkand
(ingen i fjor, vår 7. totalt), 1 siland (ingen i fjor,
vår 3. totalt), 1 pullus havørn fikk ring ute på
Håøya, som i fjor (den 3. havørna med ring i

Duer har noe mildt over seg, både i sitt uttrykk og i sin framferd. Tyrkerdua er jevnt lys sandfarget
med dyp rødbrun iris. Foto: Stensrød, Råde 8.9.2017, Jan Ingar Båtvik.
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Enkelte fugler har så kort tars at vanlige ringer
ikke bør brukes da de kan være til skade for disse.
Derfor er det laget spesielt smale ringer til et lite
utvalg arter med slik tars. Tyrkerdue er en slik
som anbefales lav ring. Dua i 2017 fikk en ring
fra Zoologisk Museum i Oslo hvor alfabetets
rekkefølge viser størrelsen på ringen, et svært
logisk og lettforståelig system. Tyrkerdua fikk
derfor en L-ringstørrelse. Foto: Stensrød, Råde
8.9.2017, Jan Ingar Båtvik.

Det ble bare én tyrkerdue i 2017, en ungfugl
fanget i Råde. Vi ser at fuglen mangler den svarte
stripa i nakken, som er så karakteristisk for
arten, og som viser at dette er en ungfugl. Foto:
Stensrød, Råde 8.9.2017, Jan Ingar Båtvik.

mye om opp- eller nedgang i bestandsstørrelser
da innsatsen og valg av lokalitet for den enkelte
ringmerker, er ulik fra år til år. Likevel synes
enkelte tendenser ut fra dette materialet, f.eks. at
sisiker hadde svært gode bestander i 2017.
Tallene viser at vi har merket 52 rovfugler
i 2017 mot 75 i fjor, 252 ugler mot 202 i fjor,
33 spetter, eksklusive vendehals, mot 44 i fjor,
mens for vadere merket vi 28 i år mot 31 i fjor.
For måker, ender og svaner viser tallene i år at vi
merket 375 måker mot 515 i fjor, det ble 17 ender
i år mot 9 i fjor, 4 gjess, som i fjor, og 5 svaner
mot fjorårets 25.
Arter vi har merket vesentlig mindre av i 2017,
sammenlignet med i fjor, kan nevnes (fjorårets
resultat står i parentes): 5 knoppsvane (25), 5
fiskeørn (16), 3 tårnfalk (25), 1 musvåk (4),
1 sothøne (5), 67 gråmåke (187), 5 sandsvale
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Uten nevneverdige erfaringer med stjertmeisunger, avstedkom denne ungfuglen noen minutter med grubling før riktig art ble bestemt. Foto:
Bøensætre, Aremark 31.5.2017, Rune Aae.
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Det ble med bare én hornugle som fikk ring i 2017. Denne ungen ble i tillegg fraktet til oss fra Hemnes
i Aurskog Høland av Stig-Rune Lieng, som arbeider som lærer på barneskolen der oppe hvor denne
ungen skapte oppsikt blant elevene. Etter ringmerking ble den fraktet tilbake til treet den ble funnet.
Her ser vi Sondre Halstvedt i sitt første møte med en slik spennende ulldott. Foto: Isebakke, Halden
15.6.2017, Jan Ingar Båtvik.
(10), 8 sidensvans (19), 13 måltrost (33), 9
rødvingetrost (18), 24 stjertmeis (57), 1 tornskate
(4), 2 nøtteskrike (7) og 24 gulspurv (74). Som
nevnt tidligere ved slike oppgjør, må alle slike
tall kalibreres opp mot en rekke parametere og
tilfeldigheter, men de kan danne grunnlag for
å antyde en tendens i bestandsutviklingen for
enkelte arter.
Sammenlignet med fjoråret ble det i 2017 ikke
ringmerket havsule, rustand, dvergfalk, fasan,
sivhøne, tjeld, dverglo, enkeltbekkasin, rugde,
hubro, haukugle, spurvugle, perleugle, isfugl,
svartspett, taksvale, fossekall, sibirgransanger,
kaie eller ravn.

Årsoversikten vår tar alltid med hvilken art vi har
merket flest av i året som gikk. I 2017 var det definitivt
gråsisik som vi fanget mest av. Arten er kjent for store
invasjoner enkelte år, for så gjerne å komme ut med
lave tall i påfølgende år. Her en hannfugl av denne
vakre arten. Foto: Akerøya, Hvaler 5.1983, Jan Ingar
Båtvik.
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Om spurvehaukungene hadde et stykke igjen før flygedyktighet, var mye av det øvrige som kjennetegner en
rovfugl på plass, som bitevillighet, evne til å sette klørne i trusler og forsøk på å komme unna fiender. Nærkontakt
med slike instinkter er alltid en sterk opplevelse. Foto: Rolvsøymarka, Fredrikstad 26.6.2017, Jan Ingar Båtvik.

Ti på topp
I 2017 merket vi mest gråsisik (3463) med
kjøttmeis som nr. 2 (2189) og blåmeis (1517) på 3.
plass. I fjor var det kjøttmeis og blåmeis vi merket
mest av med grønnfink og låvesvale på de to neste
plassene. I år havnet grønnsisik som nr. 4 (1408,
nr. 5 i fjor), mens grønnfink ble nr. 5 (548). Videre
ble låvesvale nr. 6 (514, nr. 4 i fjor), kattugle nr. 7
(251, nr. 8 i fjor), sivspurv nr. 8 (235, nr. 7 i fjor),
pilfink nr. 9 (197, nr. 16 i fjor) og svartmeis nr. 10
(193, nr. 12 i fjor), på vår topp-tiliste.
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 7436 fugler i 2017, og som er ny
rekord for han (6333 i fjor). Dette er 55,8%
av alle merkete fugler fra ØRGs lister i 2017.
Denne plasseringen er på ingen måte ny for ham
i gruppa, og han ble tildelt nok ett fangstnett
på gruppas bekostning for denne imponerende

Vi ringmerket 16 pulli spurvehauk i 2017, et svært høyt
tall for oss. Her sitter Knut Ottar Kristiansen Austbø
med fem av dem fra samme reir. Foto: Rolvsøymarka,
Fredrikstad 26.6.2017, Jan Ingar Båtvik.
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innsatsen på årsmøtet vårt. Knut merker fortsatt
mest i Sarpsborgdistriktet, men også en del ved
Rokkevannet, i Idd, pulli langs fjorden, sammen
med Lennart, litt i Vansjø, og han tar gjerne en
tur på fjellet.
Jo Ranke har som vanlig levert nok et solid
oppgjør hvor han i år som i fjor blir nr. 2 med
3593 merkinger (2201 i fjor). Jo merker mest
på Jeløya, hvor han bor, og fra hytta på Blixøya
i Våler. Han er også ivrig til å ringmerke pulli i
Vansjø og andre steder han kommer til. Så er det
som vanlig et godt hopp ned til nr. 3 som i år blir
Rune Botnermyr med 526 merkinger (439 i fjor,
nr. 3 da også), mens Birger Olsen blir nr. 4 i år
med 314 merkinger (nr. 14 i fjor). Så er det Jan
Ingar Båtvik som blir nr. 5 med 225 merkinger
(nr. 6 i fjor med 218) og Arild Hansen blir nr. 6 i
år med 211 merkinger (261 i fjor som ga ham 4.
plass). Rune B. merker mest omkring hjemmet i
nordvestre hjørne av Rygge, Birger merker mest
i Kambo-området, Båtvik merker mest sammen
med Rune Aae, ofte med studenter på HiØ, eller
ved vanskelig tilgjengelige, grove reir, hvor Rune
står for klatringen. Båtvik merker også fugler
som, etter en rehabilitering hjemme i Råde, skal
ut å prøve seg i vill natur igjen. Arild merker mest
hjemme på Gressvik.
Som nr. 7 i år havner Arnkjell Johansen med
198 merkinger (nr. 8 i fjor med 193), mens Kjell
Møklegård blir nr. 8 med 190 merkinger (ingen i
fjor). Rune Aae blir nr. 9 i år med 178 merkinger
(nr. 7 i fjor med 195), mens Lennart Fløseth blir
nr. 10 med 177 merkinger (nr. 9 i fjor med 188),
på vår uhøytidelige topp-tiliste. Arnkjell merker
mest hjemme i Vestby/Ås-området, gjerne med
bur og egenproduserte innretninger av mange slag,
og følger med på en del store fuglekasser som gir
mange spennende arter. Kjell har egentlig gitt seg
med ringmerking siden 2012, men ønsket noen få
ringserier, og med lånt utstyr (han har gitt bort sitt
tidligere ringmerkeutstyr), havnet han på vår topptiliste med sine merkinger av pulli fra egne kasser.
Rune Aae merker mye i hjemtraktene i Råde,
ofte sammen med Båtvik, og er en viktig person
ved ringmerking av havørn, vandrefalk, fiskeørn
og flere som bygger vanskelig tilgjengelige reir,
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med sine klatreferdigheter. Lennart merker mest
i Mossedistriktet, samt pulli ute langs fjorden.
Han drar gjerne til fjells med Knut og flere på
fjelltur for å øke erfaringen og opplevelsene med
merkingen av fugler.
På vår rankingliste over hvem som merket
flest arter i 2017, havnet Knut Tronsen på en
klar 1. plass igjen med 85 arter (han vant i fjor
også denne rankingen med 87 arter) og som
igjen bekrefter hans store engasjement innen
ringmerkeaktiviteten i fylket. Jo Ranke havner

Ringmerking sammen med barn kan gi helt unike opplevelser i slik nærkontakt med fugler. Her
holdes en kjøttmeis hann i tonisk immobilitet.
Foto: Akershaugen 26.4.2017, Rune Aae.

Jan Ingar Båtvik
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En 2K hann spurvehauk vises i anledning ringmerking fram for treningskameratene på fotballaget
som trente like ved. Slik nærkontakt med rovfugler er det få forunt å oppleve. Med Signe Lunde Aae
(t.v.), Helene Antonsen, Hannah Nikoline Giving, Amalie Gravnås, Sofie Avdal og Maria Johnsen.
Foto: Saltnes 3.4.2017, Rune Aae.
på 2. plass i år som i fjor med 53 arter (58 i fjor),
mens Båtvik havner på 3. plass i år som i fjor med
34 arter (36 i fjor). Så følger Rune Botnermyr på 4.
plass med 33 arter (som i fjor med 32), Rune Aae
tar 5. plass med 32 arter (som i fjor med 22), Peter
Ranke blir nr. 6 med 19 arter (nr. 10 i fjor med
12), Arild Hansen deler 7. plassen med Arnkjell
Johansen med 18 arter (Arild ble nr. 6 i fjor med
21, og Arnkjell nr. 7 med 17). Så blir det Birger
Olsen som havner på 9. plass med 15 arter (nr.
13 i fjor med 9) og nr. 10 deles mellom Lennart
Fløseth og nykommeren i ringmerkegruppa, Petter
Jørgensen, med 16 arter (Lennart fikk i fjor 13.
plass med 10 arter, og Petter er jo ny).

som året før. 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 2017 stammer fra
tidligere år.
Enkelte arter har fått plastringer og kan leses av
på avstand. Dette gir flere gjenfunn, ofte av samme
fuglen om den oppholder seg i urbane områder
hvor folk ofte ser den. Slike arter er skarv, gjess
og svaner, mens mange måker og riksefugler flyr
nå også med fargeringer, og hvor vi stadig får
gjenfunnsrapporter. Innsatsen til Jon Evenrud og
Morten Helberg (sistnevnte fra Mandal RG), men
også Knut Tronsen og Lennart Fløseth har merket
en del fugl med plastikkringer.
Det har blitt 42 gjenfunnsrapporteringer av
gråmåke, hettemåke, fiskemåke, svartbak og
sildemåke hvor grå- og hettemåke er hyppigst

Gjenfunn
Som vanlig har vi mottatt en del gjenfunn og
kontroller også i 2017. Vi har fått melding om at
35 arter er gjenfunnet av ‘våre’ fugler under ulike
omstendigheter i året som gikk, samme antall
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rapportert. Så er det sannsynlig det finnes flere
rapporteringer om fargemerkete måker, men
som ikke når meg via Ringmerkingsentralen.
Av mer spennende tilbakemeldinger kan nevnes
en svartbak, merket av L.Fløseth på Revlingen,
og gjenfunnet i Nederland, 726 km unna på 9
mnd. Vi har fått rapporter om hettemåker både
fra Danmark og Nederland. Ei havnet i klørne
på en vandrefalk da ringen ble funnet i reiret
bare 2 mnd. etter ringmerkingen av Fløseth på
Nedre Vrangen i Vansjø. Den eldste hettemåka i
år ble merket av Peter Ranke på Langøyskjæret
i Råde og kontrollert i god form på Vaterland
i Oslo nesten 12 år senere. Verdt å nevne er en
sildemåke, merket av Fløseth på Store Revlingen
utenfor Rygge og gjenfunnet døende drøyt 6 mnd.
senere i Plouhinec i Frankrike, 1600 km unna. Av
gråmåke har vi gjenfunn av både fra Tyskland
og Sverige, henholdsvis 392 og 610 km unna
merkestedet hvor Jon Evenrud ringmerket dem
i Bjørvika i Oslo og på Solgård Skog i Moss.
Fiskemåke har vi fått rapporter om fra Tyskland
og Nederland. Den fra Tyskland ble funnet på en
strand etter uvær i en alder på nesten 16,5 år etter
merkingen på Torderød i Moss av Peter Ranke. En
annen fiskemåke var enda et halvt år eldre, men
gjenfunnet i live bare 6 km unna merkestedet på
Revlingen i Rygge av P. Ranke.

grove fargeringer både i og utenfor fylket for tiden.
Vi mottok 13 rapporteringer om funn i 2017, en
del færre enn i fjor (21). De rapporteres sjelden
over 40 km fra merkestedet. En svenskmerket
knoppsvane ble imidlertid kontrollert i Torsnes,
av Jon Evenrud, 6 år etter merkingen i Kungälv
i Västra Götaland, 149 km unna. Den eldste i
årets materiale er på drøyt 14 år. Så er det verdt
å merke seg at vi fortsatt får rapporter om en av
knoppsvanene vi vasket ren for olje på DeNoFa

Makrellterner flyr som kjent svært langt, men i
2017 fikk vi bare rapport om én fugl merket som
pullus på Revlingen av Jo Ranke, kontrollert i
Arnhem, Nederland, etter 13 år og 11 mnd.
Suksesshistorien om storskarven på Øra
fortsetter. Etter den betydelige innsatsen til Åge
Sten Fredriksen og Per-Arne Johansen for en
del år tilbake, får vi fortsatt mange spennende
gjenfunn. I 2017 har vi fått 13 rapporter fra
‘våre’ skarver, fra Danmark, Frankrike, Tyskland,
Nederland, Sverige og fra Lillehammer og Larvik.
Flertallet av dem fins det mange kontroller av da
de blir ganske gamle og observeres med ujevne
mellomrom. I årets rapporteringer er det 7 av 13
fugler som er over 10 år gamle, den eldste av disse
er 15 år og 7 mnd.
Svaner er store fugler hvor mange flyr med
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Det er ikke alltid en trenger å fange fuglen for
å lese av ringen. Denne rødstjerten ble merka
hjemme hos Jo Ranke på vårparten i 2017.
Ringnummeret lot seg lese av ved hjelp av dette
og tilsvarende bilder. Fuglen hekka to ganger
i hagen til Lennart Fløseth på Balaklava. Det
første kullet ble plyndret av flaggspett. Seks
unger havna under reirmaterialet og døde før
det ble oppdaget. Men, paret ga ikke opp. De
flytta inn i ei ny kasse oppunder takkassene, og
der klarte de å fostre opp tre unger til de fløy
ut i slutten av juli. Foto: Balaklava 20.7.2017,
Lennart Fløseth.

Rune Aae
Tomb
Råde
Jan1640
Ingar
Båtvik

Dato

31.01.2017

Ref.

2017-00203
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Melding om kontroll/gjenfunn av ringmerket fugl
En av dine ringmerkede fugler er rapportert til sentralen. Gi beskjed hvis det er feil i de angitte dataene.

Merkedata for NOS 234896
Ringnummer

NOS 234896

Art

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

:LBM:RBN

Alder/Kjønn

Pullus [1] /Ukjent [U]

Ringmerkingsdato

21.06.2016

Merkelokalitet

Lilleng, Skjeberg (Norway, Østfold, Skjeberg)

Koordinater

59°1-'--'N, 011°0-'--'E

Status

Bird not full grown [-]

Fangstmetode

På reir (alle metoder) [N]

Ringmerker/gruppe

Aae, R./

Kommentar

Svart ring med kode A1 på høyre fot. A øverst, 1 under.

Fargekode

----

Tidspunkt

Nøyaktig på dagen

Nøyaktig på gitte koordinater

Gjenfunnsdata for NOS 234896
Art

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Alder/Kjønn

Ukjent [0] /Ukjent [U]

Gjenfunnsdato

21.01.2017

Gjenfunnsplass

Near Monrovia (Liberia, Liberia, )

Koordinater

06°1-'--'N, 010°4-'--'W

Status

Ukjent eller ikke registrert [U]

Forhold

I live og sannsynligvis frisk, men satt i fangenskap [6]

Omstendigheter

Funnet i tilknytning til husdyr. [07]

Finner

Gon Myers, (Liberia)

Ringmerker/gruppe

Ringmerker ikke registrert/Gruppe ikke registrert (RG)

Kommentar

"Was caught attacking fish in aqua culture fish ponds. The Dominion Dominion Fish Farmers
organization rescued the bird from being killed by the captors and keep it on their fish farm.
The bird was kept on the farm and well cared for." Released?

Distanse:

6163 km

Retning: 207
Tid:
grader

Fargekode
06--

Tidspunkt

:LBM:RBN
Nøyaktig på dagen

Ett sted i en sirkel med radius 5 km

214 dager (0 år, 7 måned(er) og 0 dag(er))

Ant. kontroller:

1

Gjenfunnsbrevet fra Stavanger Museum på fiskeørna som er avbildet på neste side.
i 2006 etter et oljeutslipp ved Borregaard med fugl: Ja, i alle fall for noen enkeltindivider, bare
en tankbåt involvert. Den gang ble over hundre entusiastene får vilkår for å gjennomføre en slik
TRIAL MODEfugler
− a valid license
will remove
this message.
See the keywords
property of this PDF
for more information.
synlige
tilgriset
med
olje med
påfølgende
redningsaksjon.
Et annet viktig argument i denne
vaskeaksjon av fuglene og med stor innsats fra diskusjonen, er at det gjør noe med de som vasker
både tilreisende og lokale krefter. Knoppsvanen og rehabiliterer fugler tilbake til sitt rette element
oppholder seg her lokalt, og fortsatt i full vigør igjen. Engasjementet og fokus på å hjelpe der vi
etter at Arnkjell Johansen ringmerket den for kan, er en viktig oppgave i en alt mer utsatt natur
nesten 10 år siden. Denne fuglen egner seg som hvor artsmangfoldet og antall individer synker,
et lite hint om det er noen vits i å oljevaske og hvor bestemmende myndigheter stadig får et
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I 2017 fikk vi rapporter om tre rovfugler. Den
ene var en ung hønsehauk som Knut Tronsen
ringmerket hjemme hos seg og som ble funnet død
etter sannsynligvis å ha drept seg mot en husvegg/
vindu, ved Bellevue i Fredrikstad, bare en måned
senere. Den andre var en langveisfarende fiskeørn,
som Rune Aae ringmerket i Skjeberg, og som 7
mnd senere ble fanget ved et fiskeoppdrett nær
Monrovia i Liberia. Det opplyses at fuglen ble
reddet fra å bli drept og trolig satt fri i ettertid,
jf. foto og gjenfunnsbrev. Den tredje var en
vandrefalk som ble merka som reirunge i Larvik
9.6.2017, og som ble trafikkdrept ved Solli, Råde
noen måneder senere, jf. foto og gjenfunnsbrev.
Av kattugle fikk vi 10 gjenfunn i 2017, en
del flere enn fjorårets 3, alle lokale funn. Litt
ulike skjebner, som trafikkdrept, rotet seg inn i
veitunnel, funnet død i peis på hytte, ‘bare ringen
funnet’ eller kontrollert på reir. Ingen av disse
hadde oppnådd en alder på 4 år. Så ble det 10
rapporter om byduer med ring. Disse forteller alle
om kontroller på samme sted som ringmerkingen
fant sted, dog inntil 3 år og 8 mnd. i etterkant. Litt
mer interessant var en kontroll av en ringdue, som
etter 7 år og 8 mnd har overlevd duejakta siden
den ble ringmerket på samme sted av Jon Evenrud
i 2009, hjemme på Sandsgård i Ås.
Så fikk vi kontrollert en flaggspett etter 6 år
og 1 mnd fra den ble ringmerket som ungfugl av
Evenrud hjemme på Sandsgård i Ås.

I følge gjenfunnsbrevet, ble denne fiskeørnungdommen fra Lilleng i Skjeberg fanget i det den
prøvde fange fisk fra et fiskeoppdrett i Liberia.
Den ble håndtert noe hardhendt, men ble sluppet etter en stund. Foto: Monrovia, Liberia
21.1.2017, Gon Myers.
fjernere forhold til levende liv i all sin variasjon.
Av ender og gjess fikk vi gjenfunn av tre arter
i 2017. Stokkendene er av lokale bestander,
rustanda til Arnkjell Johansen, ny art for gruppa
i 2016, forblir en lokal fugl i Østensjøvannet, og
gir stadige kontroller, mens hvitkinngåsa, som
fikk ring av Knut Tronsen på Revlingen i 2011,
observeres på samme sted i hekketiden nesten 6
år senere.
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Av spurvefugler har vi fått flere interessante
kontroller og gjenfunn fra utlandet, men de fleste
er naturlig nok av lokal karakter. Verdt å nevne
er en grønnsisik, ringmerket av Kjell Møklegård
i 2001, gjenfunnet død i Belgia, uten dødsårsak,
ca 2,5 år senere. Knut Tronsen ringmerket en
grønnfink hjemme i Sarpsborg, og som ble tatt
av katt i Gøteborg, 174 km unna etter 1 mnd og
5 dg. Tronsen har også ringmerket tre sivspurver,
hvor den ene ble kontrollert i Danmark året etter,
403 km unna merkestedet ved Rokkevannet. Den
andre kom seg til Frankrike på et drøyt år før
den ble kontrollert, 1511 km fra merkestedet på
Blixøya i Våler, og den tredje kom seg også til
Frankrike, men 1915 km unna merkestedet ved

Rune Aae
Tomb

Dato

Råde
Jan1640
Ingar
Båtvik

19.01.2018
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Melding om kontroll/gjenfunn av ringmerket fugl
En kontroll/gjenfunn som du har rapportert er vedlagt. Gi beskjed til sentralen hvis du finner feil i de angitte dataene.

Merkedata for NOS 3042906
Ringnummer

NOS 3042906

:LBV,V:RBN

Art

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Alder/Kjønn

Pullus [1] /Hunn [F]

Ringmerkingsdato

09.06.2017

Merkelokalitet

Larvik (Norway, Vestfold, Larvik)

Koordinater

59°1-'--'N, 009°5-'--'E

Status

Fuglen er ikke voksen [-]

Fangstmetode

På reir (alle metoder) [N]

Ringmerker/gruppe

Steen, O.F./

Kommentar

Ø/P

Fargekode

----

Tidspunkt

Nøyaktig på dagen

Nøyaktig på gitte koordinater

Gjenfunnsdata for NOS 3042906
Art

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Alder/Kjønn

1k [3] /Hunn [F]

Gjenfunnsdato

21.09.2017

Gjenfunnsplass

Solli (Norway, Østfold, Råde)

Koordinater

59°1-'--'N, 010°5-'--'E

Status

Ukjent eller ikke registrert [U]

Forhold

Nylig død - innen ca en uke [2]

Omstendigheter

På vei, antatt bildrept. [40]

Fargekode
----

Tidspunkt

:LBK:RBN
Nøyaktig på dagen

Nøyaktig på gitte koordinater

Finner
Ringmerker/gruppe

Aae, R./Østfold RG

Kommentar

Fargeringen hadde bokstavene ØP. Funnet av ukjent pensjonist som skar av føttene for å få
tak i ringene. Fuglen fotodokumentert.

Distanse:

58 km

Retning: 75
Tid:
grader

104 dager (0 år, 3 måned(er) og 12 dag(er))

Ant. kontroller:

1

Gjenfunnsbrevet fra Stavanger Museum på vandrefalken som er avbildet på neste side.
Rokkevannet. Så ble en rødstrupe, ringmerket omtrent på samme sted i Belgia. Ranke ringmerket
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
av Jo Ranke hjemme på Jeløya, funnet bildrept også en gråtrost hjemme på Jeløya som 2 år og
i Tyskland etter ca 2 år. Vi har fått to kontroller 9 mnd senere ble gjenfunnet i et rovfuglreir i
av våre rørsangere. Den ene ble ringmerket av Rutland i Storbritannia. Reiret var kunstig satt
Tronsen ved Rokkevannet og kontrollert 1000 opp for fiskeørn, men en mindre, ikke artsbestemt
km unna i Belgia på 11 dg., mens den andre fikk rovfugl, hadde tatt reiret som bolig. Så har vi
ring av Jo Ranke på Blixøya i Våler og kontrollert mottatt beskjed om at to av våre svarttroster er
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Fra sitt klekkested i Larvik endte den sitt korte og hektiske liv trolig i fronten på en bil i Råde noen
måneder senere. Den ble funnet i en grøftekant av noen forbipasserende, og ringene ble tatt av og
senere rapportert inn til Ringmerkingssentralen. Foto, Solli, Råde 21.9.2017, ukjent.
kontrollert i Storbritannia, begge ca 1000 km
unna. Den ene ble ringmerket av Jon Evenrud
i Ås, og kontrollert drøyt 6 år senere, mens den
andre ble ringmerket av Morten Hage i Hobøl,
og kontrollert der borte etter knapt 4 år. Det ser
ut som sistnevnte har fast tilhold på samme sted
da denne fuglen er kontrollert der både i 2015,
2016 og 2017.
Av mer hjemlige kontroller, men med utpreget
trekkadferd, er verdt å nevne en blåmeis,
ringmerket av Knut Tronsen i Sarpsborg. Den
fløy til Åna Sira i Rogaland på 4 mnd og 11 dg.,
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292 km unna merkestedet. Og blåmeis som gjerne
beskrives som en utpreget standfugl! Det er tydelig
at ikke alle passer inn i denne karakteristikken.
Av utenlandske fugler har vi fått kontrollert
grønnsisiker fra Tyskland, Nederland og Sverige,
ingen eldre enn ca 2,5 år. Det er også blitt en svensk
gråsisik. Så har Jo Ranke kontrollert en dansk
grønnfink på Jeløya, 257 km unna merkestedet
etter 10 mnd. Tronsen fikk en bjørkefink fra Oulu
i Finland, kontrollert på Fjeld i Våler, bare 28 dg
etter merkingen.

Jan Ingar Båtvik
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RINGMERKINGSOVERSIKT FOR 2017, per 31.12.2017
T. 93-16 = totale ringmerketall fra 1993-2016 merket med ringer fordelt blant medlemmene i ØRG.
Dette betyr at det kan være merket fugler av ØRG-medlemmer både i og uten-for fylket, 		
men med andre ringer enn de som opprinnelig er sendt gruppa til fordeling.
T. p 17 = totaltall for antall pulli, dvs ikke-flyvedyktige fugler ringmerket i 2017.
T. fg 17 = totaltall for flygedyktige (full grown) fugler ringmerket i 2017.
T. 2017 = totalt ringmerket i 2017.
T. 93-17 = totale ringmerketall for perioden 1993-2017 merket med ringer fordelt i gruppa.
*
= ny ringmerkeart for ringmerkegruppa ØRG.
Nr. Ny ART
T.93-16 T.p 17 T.fg 17 T. 2017 T. 93-17
1

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

1

0

0

0

1

2

Havhest Fulmarus glacialis ssp. auduboni

7

0

0

0

7

1

0

0

0

1

11

0

0

0

11

2753

0

0

0

2753

10

0

0

0

10

216

0

0

0

216

7

0

0

0

7

681

3

2

5

686

14

0

2

2

16

1

0

0

0

1

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

11

1

1

2

13

13

Kanadagås Branta canadensis

7

0

0

0

7

14

Gravand Tadorna tadorna

3

0

0

0

3

15

Rustand Tadorna ferruginea

1

0

0

0

1

16

Niland Alopochen aegyptiaca

1

0

0

0

1

17

Stokkand Anas platyrhynchos

303

0

7

7

310

18

Snadderand Anas strepera

1

0

0

0

1

19

Krikkand Anas crecca

6

0

1

1

7

20

Ærfugl Somateria mollissima

94

0

0

0

94

21

Kvinand Bucephala clangula

104

0

4

4

108

22

Laksand Mergus merganser

29

0

4

4

33

23

Siland Mergus serrator

2

0

1

1

3

24

Havørn Haliaeetus albicilla

9

1

0

1

10

25

Sivhauk Circus aeruginosus

33

0

0

0

33

26

Hønsehauk Accipiter gentilis

208

11

2

13

221

27

Spurvehauk Accipiter nisus

319

16

8

24

343
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T.93-16 T.p 17 T.fg 17 T. 2017 T. 93-17

28

Vepsevåk Pernis apivorus

1

0

0

0

1

29

Kongeørn Aquila chrysaëtos

1

0

0

0

1

30

Musvåk Buteo buteo

108

0

1

1

109

31

Fiskeørn Pandion haliaëtus

201

5

0

5

206

32

Lerkefalk Falco subbuteo

48

0

0

0

48

33

Tårnfalk Falco tinnunculus

76

1

2

3

79

34

Vandrefalk Falco peregrinus

10

5

0

5

15

35

Dvergfalk Falco columbarius

18

0

0

0

18

36

Storfugl Tetrao urogallus

180

0

2

2

182

37

Orrfugl Lyrurus tetrix

12

0

0

0

12

38

Rapphøne Perdix perdix

14

0

0

0

14

39

Vaktel Coturnix coturnix

4

0

0

0

4

40

Fasan Phasanius colchicus

23

0

0

0

23

41

Sivhøne Gallinula chloropus

24

0

0

0

24

42

Sothøne Fulica atra

13

0

1

1

14

43

Vannrikse Rallus aquaticus

6

0

0

0

6

44

Myrrikse Porzana porzana

1

0

0

0

1

45

Åkerrikse Crex crex

1

0

0

0

1

46

Trane Grus grus

1

0

0

0

1

47

Tjeld Haematopus ostralegus

46

0

0

0

46

48

Heilo Pluvialis apricaria

1

0

0

0

1

49

Dverglo Charadrius dubius

22

0

0

0

22

50

Sandlo Charadrius hiaticula

14

6

0

6

20

51

Boltit Charadrius morinellus

6

0

0

0

6

52

Vipe Vanellus vanellus

119

17

3

20

139

1

0

1

1

53 * Temmincksnipe Calidris temminckii
54

Myrsnipe Calidris alpina

8

0

0

0

8

55

Brushane Philomachus pugnax

8

0

0

0

8

56

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago

84

0

0

0

84

57

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus

17

0

0

0

17

58

Rugde Scolopax rusticola

70

0

0

0

70

59

Storspove Numenius arquata

12

0

0

0

12

60

Rødstilk Tringa totanus

4

0

0

0

4

61

Gluttsnipe Tringa nebulosa

4

0

0

0

4
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Nr. Ny ART

T.93-16 T.p 17 T.fg 17 T. 2017 T. 93-17

62

Grønnstilk Tringa glareola

2

0

0

0

2

63

Skogsnipe Tringa ochropus

26

0

1

1

27

64

Strandsnipe Actitis hypoleucos

56

0

0

0

56

65

Steinvender Arenaria interpres

5

0

0

0

5

66

Tyvjo Stercorarius parasiticus

6

0

0

0

6

67

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus

1

0

0

0

1

68

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus

1845

93

5

98

1943

69

Fiskemåke Larus canus

3100

48

39

87

3187

70

Sildemåke Larus fuscus

824

78

32

110

934

71
72

Gråmåke Larus argentatus
Polarmåke Larus hyperboreus

1945
1

29
0

38
0

67
0

2012
1

73

Svartbak Larus marinus

358

9

4

13

371

74

Krykkje Rissa tridactyla

79

0

0

0

79

75

Makrellterne Sterna hirundo

2256

47

0

47

2303

76

Rødnebbterne Sterna paradisaea

14

0

0

0

14

77

Dvergterne Sterna albifrons

3

0

0

0

3

78

Lomvi Uria aalge

27

0

0

0

27

79

Teist Cepphus grylle

4

0

0

0

4

80

Alke Alca torda

2

0

0

0

2

81

Lunde Fratercula arctica

2

0

0

0

2

82

Alkekonge Alle alle

17

0

0

0

17

83

Skogdue Columba oenas

32

0

0

0

32

84

Ringdue Columba palumbus

260

2

10

12

272

85

Bydue Columba livia var. domestica

253

0

10

10

263

86

Tyrkerdue Streptopelia decaocto

9

0

1

1

10

87

Gjøk Cuculus canorus

11

0

0

0

11

88

Hubro Bubo bubo

4

0

0

0

4

89

Haukugle Surnia ulula

15

0

0

0

15

90

Spurveugle Glaucidium passerinum

51

0

0

0

51

91

Kattugle Strix aluco

2792

225

26

251

3043

92

Hornugle Asio otus

66

1

0

1

67

93

Jordugle Asio flammeus

7

0

0

0

7

94

Perleugle Aegolius funereus

73

0

0

0

73

95

Nattravn Caprimulgus europaeus

113

0

8

8

121
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96

Isfugl Alcedo atthis

2

0

0

0

2

97

Tårnseiler Apus apus

635

13

2

15

650

98

Vendehals Jynx torquilla

377

38

3

41

418

99

Grønnspett Picus virdis

57

0

2

2

59

2

0

0

0

2

100

Gråspett Picus canus

101

Svartspett Dryocopus martius

34

0

0

0

34

102

Flaggspett Dendrocopus major

763

0

30

30

793

103

Hvitryggspett Dendrocopus leucotos

4

0

0

0

4

104

Dvergspett Dendrocopus minor

73

0

1

1

74

105

Tretåspett Picoides tridactylus

9

0

0

0

9

106

Dverglerke Calandrella brachydactyla

1

0

0

0

1

107

Trelerke Lullula arborea

11

0

1

1

12

108

Sanglerke Alauda arvensis

12

0

0

0

12

109

Fjell-lerke Eremophila alpestris

5

0

0

0

5

110

Sandsvale Riparia riparia

180

0

5

5

185

111

Låvesvale Hirundo rustica

12655

19

495

514

13169

8

0

0

0

8

113

Taksvale Delichon urbicum

171

0

0

0

171

114

Trepiplerke Anthus trivialis

4827

0

9

9

4836

115

Heipiplerke Anthus pratensis

753

0

5

5

758

116

Skjærpiplerke Anthus petrosus

14

0

0

0

14

117

Lapp-piplerke Anthus cervinus

2

0

0

0

2

118

Gulerle Motacilla flava

691

0

3

3

694

11

0

0

0

11

112

119

Låvesvale x taksvale

Såerle M. flava ssp. thunbergi

120

Vintererle Motacilla cinerea

668

27

0

27

695

121

Linerle Motacilla alba

993

16

11

27

1020

1

0

0

0

1

4

0

0

0

4

7343

0

8

8

7351

254

0

0

0

254

1423

0

32

32

1455

122

Svartryggerle M. alba ssp. yarrellii

123

Linerle x svartryggerle

124

Sidensvans Bombycilla garrulus

125

Fossekall Cinclus cinclus

126

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

127

Jernspurv Prunella modularis

13148

0

32

32

13180

128

Rødstrupe Erithacus rubecula

13162

17

137

154

13316

129

Nattergal Luscinia luscinia

21

0

0

0

21
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Nr. Ny ART

T.93-16 T.p 17 T.fg 17 T. 2017 T. 93-17
762

3

1

4

766

1

0

0

0

1

1245

15

13

28

1273

Buskskvett Saxicola rubetra

496

0

4

4

500

134

Steinskvett Oenanthe oenanthe

111

0

2

2

113

135

Ringtrost Turdus torquatus

61

0

0

0

61

136

Svarttrost Turdus merula

6302

9

41

50

6352

137

Gråtrost Turdus pilaris

2693

1

8

9

2702

138

Måltrost Turdus philomelos

2726

6

7

13

2739

139

Duetrost Turdus viscivorus

77

3

0

3

80

140

Rødvingetrost Turdus iliacus

3186

4

5

9

3195

141

Skjeggmeis Panurus biarmicus

558

0

0

0

558

142

Gresshoppesanger Locustella naevia

8

0

1

1

9

143

Elvesanger Locustella fluviatilis

3

0

0

0

3

144

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus

1

0

0

0

1

145

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus

318

0

1

1

319

146

Busksanger Acrocephalus dumetorum

3

0

0

0

3

147

Myrsanger Acrocephalus palustris

498

0

21

21

519

148

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus

6435

0

55

55

6490

149

Gulsanger Hippolais icterina

135

0

0

0

135

150

Hauksanger Sylvia nisoria

11

0

0

0

11

151

Møller Sylvia curruca

752

0

18

18

770

152

Tornsanger Sylvia communis

1092

0

23

23

1115

153

Hagesanger Sylvia borin

5132

0

21

21

5153

154

Munk Sylvia atricapilla

9699

0

138

138

9837

155

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix

89

0

1

1

90

156

Gransanger Phylloscopus collybita

1915

0

69

69

1984

1

0

0

0

1

130

Blåstrupe Luscinia svecica

131

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros

132

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus

133

157

Sibirgransanger P.collybita ssp. tristis

158

Løvsanger Phylloscopus trochilus

18862

6

109

115

18977

159

Brunsanger Phylloscopus fuscatus

1

0

0

0

1

160

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus

5

0

0

0

5

161

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus

1

0

0

0

1

162

Lappsanger Phylloscopus borealis

1

0

0

0

1

163

Fuglekonge Regulus regulus

7130

0

139

139

7269
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593

0

14

14

607

8199

142

18

160

8359

Stjertmeis Aegithalos caudatus

838

0

24

24

862

167

Løvmeis Poecile palustris

611

0

18

18

629

168

Granmeis Poecile montanus

1766

0

33

33

1799

169

Lappmeis Poecile cinctus

15

0

0

0

15

170

Toppmeis Lophophanes cristatus

313

0

9

9

322

171

Svartmeis Periparus ater

2928

137

56

193

3121

172

Blåmeis Cyanistes caeruleus

34023

650

867

1517

35540

173

Kjøttmeis Parus major

51799 1231

958

2189

53988

174

Spettmeis Sitta europaea

175

164

Gråfluesnapper Muscicapa striata

165

Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca

166

2493

32

116

148

2641

Trekryper Certhia familiaris

936

0

27

27

963

176

Tornskate Lanius collurio

454

0

1

1

455

177

Varsler Lanius excubitor

41

0

1

1

42

178

Nøtteskrike Garrulus glandarius

327

0

2

2

329

179

Lavskrike Perisoreus infaustus

37

0

2

2

39

180

Skjære Pica pica

895

0

37

37

932

181

Nøttekråke Nucifraga caryocatactes

26

0

6

6

32

182

Kaie Corvus monedula

374

0

0

0

374

183

Kråke Corvus cornix

26184

2

6

8

276

184

Ravn Corvus corax

85

0

0

0

85

185

Stær Sturnus vulgaris

3462

107

16

123

3585

186

Gråspurv Passer domesticus

1042

0

48

48

1090

187

Pilfink Passer montanus

3904

24

173

197

4101

188

Bokfink Fringilla coelebs

6514

0

115

115

6629

189

Bjørkefink Fringilla montifringilla

6350

0

74

74

6424

190

Grønnfink Carduelis chloris

36252

0

548

548

36800

191

Stillits Carduelis carduelis

1042

0

107

107

1149

192

Grønnsisik Carduelis spinus

25888

0

1408

1408

27296

193

Tornirisk Carduelis cannabina

158

0

1

1

159

194

Bergirisk Carduelis flavirostris

30

0

0

0

30

195

Gråsisik Carduelis flammea

15151

0

3463

3463

18614

196

Brunsisik Carduelis cabaret

1581

0

69

69

1650

197

Polarsisik Carduelis hornemanni

57

0

2

2

59
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198

Konglebit Pinicola enucleator

7

0

0

0

7

199

Grankorsnebb Loxia curvirostra

52

0

4

4

56

200

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus

11

0

0

0

11

201

Båndkorsnebb Loxia leucoptera

1

0

0

0

1

202

Rosenfink Carpodacus erythrinus

80

0

0

0

80

203

Dompap Pyrrhula pyrrhula

4896

0

64

64

4960

204

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes

236

0

15

15

251

205

Lappspurv Calcarius lapponicus

27

0

0

0

27

206

Snøspurv Plectrophenax nivalis

1

0

0

0

1

207

Gulspurv Emberiza citrinella

9855

4

20

24

9879

208

Hortulan Emberiza hortulana

6

0

0

0

6

209

Dvergspurv Emberiza pusilla

12

0

0

0

12

210

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Totalt 210 taxa, 106 taxa i 2017

7610
5
230
235
7845
380120 3110 10220 13330 393450

Også i år fikk havørnungen på Håøya ring. Foto: 8.6.2017, Rune Aae.
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Østfold Botaniske Forening – Årsmelding 2017
HENRIK ANDREAS TORP OG BJØRN PETTER LØFALL

Styrets sammensetning

Det ble ikke avholdt møter i Forvaltningskomitéen og Redaksjonskomitéen for tidsskriftet
Natur i Østfold (NiØ). Men vi har hatt en sak
vedrørende grøfting av myr på Tose varde hvor
grunneier ble pålagt å fylle igjen nye grøfter.
Fredrikstad kommune brukte vår dokumentasjon
i saksbehandlingen.

Henrik Andreas Torp (HAT), leder
Bjørn Petter Løfall (BPL), nestleder
Bård Haugsrud (BH), kasserer
Lars Jørgen Rostad (LJR), sekretær
Jan Ingar Iversen Båtvik (JIB), styremedlem

16 observasjoner er rapportert under
prosjektet Floravokteri til NBF som trolig er
noe underrapportert. Av arter vi floravokter fins
notater fra dvergålegras Zostera noltei, kantløk
Allium lusitanicum, kammarimjelle Melampyrum
cristatum, strandtorn Eryngium maritimum,
solrose Helianthemum nummularium, hvitmure
Drymocallis rupestris, vårvikke Vicia lathyroides,
fargemyske Asperula tinctoria og eseltistel
Onopordum acanthium (1 lok.).

Camilla Lindberg (CL), styremedlem
Christian Strømme (CS), varamedlem
Revisor: Odd Egil Stabbetorp (OES)
Valgkomité: Solveig Vatne Gustavsen (SVG) og
Hermod Karlsen (HK).
Styremøter
Foreningen har hatt 9 styremøter hhv. 31.1., 16.2.,
15.3., 19.4., 16.8., 13.9., 25.10., 20.11. og 5.12. og
behandlet 74 saker. At ØBF har 9 styremøter på
ett år, har vel neppe hendt før. Det høye antallet
skyldes mange møter i forbindelse med turboka
Blomstervandringer i Østfold.

Prosjektet Østfoldfloraen har hatt møter med
fylkeskommunen og Fylkesmannen, møter 5.9.
og 7.11. hvor ØBF har vært representert med JIB,
HAT, OES og BPL. I tillegg har Even Hanssen fra
SABIMA deltatt, Geir Hardeng fra Fylkesmannen
og Atle Haga fra fylkeskommunen.

Komitémøter

Følgende turer/møter ble avholdt (turer som ikke
omtales her i forhold til Tur- og møteprogrammet
for 2017, ble avlyst av ulike årsaker).

Florakartleggingskomitéen har bestått av
BPL, CL, SVG og Marita Nøvik. Det ble
avholdt et planleggingsmøte på Tøyen 28.2. for
florakartleggingen i Askim. SVG og CL hadde
befaring på Eid skole i forkant sammen med
representant fra Askim kommune.

15. mars. Årsmøte i Eldrebølgens lokaler, Råde.
Etter årsmøtet holdt Svein Åstrøm en orientering om arbeidet med turboka. CL holdt foredrag
om Hemmeligheter til norske gress, utbredelse
og utvikling. 21 deltagere.
29. april. Florakartleggingsdag i Eidsberg. 3
deltagere. Leder: BPL.
30. april. Sørvestre Asmaløy med hovedvekt på
moser. 16 deltagere. Leder: Kåre A. Lye.
10. juni. Kartleggingstur i Askim, Åsermarkas
østside. 5 deltagere. Leder: BPL.

Turbokkomitéen har bestått av Svein Åstrøm
(leder), Egil Michaelsen, JIB og BPL og har
hatt et møte den 11. mars. Ellers var det hyppig
kommunikasjon for øvrig, mest via e-post. Vi fikk
ferdigstilt turboka som ble levert til ØBF i slutten
av november. Flere ble involvert i å bringe/selge
bøker til bokhandlere.

97

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

Henrik Andreas Torp og Bjørn Petter Løfall

ØBFs årsmøte ble avholdt på Eldrebølgens lokaler i Råde. Fra venstre: Foredragsholder Camilla
Lindberg, Henrik A. Torp, Päivi Sinikka, Jan Ingar Båtvik, Kjersti Nygaard, Siri Lie Olsen, Geir
Hardeng, Solveig V. Gustavsen, Lars Jørgen Rostad, Egil Michaelsen, Bjørn Petter Løfall, Reidun
Braathen, Svein Åstrøm, Bård Haugsrud, Gabriel Asmundsson, Øivind Lågbu, Sylfest Kringen, Even
W.Hanssen, Ole Petter Skallebakke, Hermod Karlsen og Torunn B. Båtvik. Foto: 15.3.2017, Jan
Ingar Båtvik.
11. juni. Lindöen naturreservat i Bohuslän. 21
deltagere. Oppsynsmann Sara Philipson var
guide, kontaktperson: Marita Nøvik.
17. juni. Starrkurs på Spjærøy – Asmaløy –
Kirkøy. 9 deltagere. Ledere: Monika Olsen
og JIB.
18. juni. Villblomstenes dag. Det ble avholdt 2
turer. (1) Til S. Jeløy. 5 deltagere. Ledere: HAT
og Eva Madsen (fra sopp- og nyttevekstforeningen, Moss). (2) Til Gamlebyen, Fredrikstad.
1 deltager, som var lederen Hermod Karlsen.
22. juni. Dagen ble avsatt til å oppsøke turer til
turboka. Ingen fellestur denne dagen, men forfatterne av turboka fylte dagen med egne turer.
28. juni.-2. juli. Florakartlegging i Askim med
suppleringskartlegging i Trøgstad, Eidsberg og
Skiptvet. 14 deltagere. Komitéen har vært BPL,
CL, SVG og Marita Nøvik.
12. august. Kartleggingstur til Eidsberg, Fjella. 4
deltagere. Leder: HAT.
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19. august. Gamlebyen i Fredrikstad. Tur primært
rettet mot nye innvandrere. 4 deltagere. Leder:
Hermod Karlsen.
23. september. Fjerning av uønsket gran i Søndre Jeløy Landskapvernområde. 9 deltagere.
Leder: CL.
17. oktober. Tur til gammelskogen i Mosseskogen
med hovedvekt på sopp. 8 deltagere. Ledere:
Siri Lie Olsen og Hermod Karlsen.
25. oktober. Åpent møte i Eldrebølgens lokaler i
Råde. Foredrag om Fioler i Norge, kjennetegn
og utbredelse av Thomas Marcussen ble erstattet
av Natur i Norge (NiN)-kartleggingssystemet av
LJR. 10 deltagere.
25. november. Dugnad på NHM, Oslo. 6 deltagere. Kontaktperson: SVG.
5. desember. Julemøte på Bøndenes hus, Råde.
Presentasjon av boka Blomstervandringer i
Østfold ved Svein Åstrøm og JIB samt lysbildeforedrag om Floraen i Øst-Finnmark av Bård
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Figur til venstre viser antall observasjoner av karplanter på Artsobservasjoner perioden 2015-17.
Figur i midten viser utvikling i antall funn av karplanter i Artskart i perioden 2015-17. Figur til høyre
viser utvikling i antall rapportører av karplanter fordelt etter hvor mange funn som er rapportert i
perioden 2015-17.

Haugsrud. Møtet var ikke annonsert i turprogrammet, men sendt som e-post til medlemmer
og på Facebook og annonser i lokalavisene. Ca
27 deltagere.
Kartleggings- og innsamlingsaktivitet - gode funn
Så langt er 299 belegg av karplanter samlet i
17 Østfold-kommuner og dataregistrert ved
Naturhistorisk museum, noe som er betydelig
færre enn tidligere år sammenlignet med hele
2010-tallet. Ingen fra Hobøl så langt. Vi har nok
samlet mindre og registrert mer i nyere tid.
Det ble gjort 54618 observasjoner av karplanter
fra samtlige kommuner, fra 193 5x5 km-ruter,
2411 observasjoner av moser fra alle kommuner,
unntatt Rømskog, og 1812 observasjoner av lav
fra samtlige kommuner, som er rapportert til
Artsobservasjoner. Når det gjelder karplanter,
er dette største antall rapporteringer i et enkeltår
og er ledd i en økende trend, spesielt de siste 3
årene (se fig.). Det er rapportert 3329 funn av
svartelistearter og 1084 funn av rødlistearter. Pr.
31.12.2017 er det 330 757 funn av karplanter på
Artskart (se fig. for utvikling). Det har også vært
et økende antall rapportører til Artsobs. Vi har
ca. 700 udokumenterte art-kommunefunn (dvs.
belegg mangler).
En presentasjon av utvalgte førstegangs-
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innsamlinger, og et utvalg spesielt interessante
funn av spontane arter, alle nye for Østfold:
Skunkkala Lysichiton americanus (BPL) fra
Hvaler; glisnesvineblom Senecio ovatus BPL
(basert på foto i Artsobs. av Morten Olsen)
fra Halden, samlet for første gang i Østfold;
dvergmispel Cotoneaster integerrimus (Jørn
B. Olsen, BPL); hesterumpe Hippuris vulgaris
(BPL) og kjempepiggknopp Sparganium
erectum s.l. (BPL) fra Aremark; småmyrull
Eriophorum gracile (BPL) er gjenfunnet i
Aremark, ikke sett siden 1953; smal dunkjevle
Typha angustifolia (Marita Nøvik, Nils Skaarer),
bukkeblad Menyanthes trifoliata (Sylfest Kringen,
BPL), småtjernaks Potamogeton berchtoldii
og bekkestjerneblom Stellaria alsine (Håvard
Lindheim, BPL) fra Askim; loppestarr Carex
pulicaris, myggblom Hammarbya paludosa
(BPL) og krysningen blåvier x ørevier Salix
starkeana x aurita (Marita Nøvik, Adrian
Rasmussen, BPL) fra Eidsberg; engsnelle
Equisetum pratense (BPL) fra Fredrikstad;
grønn busthirse Setaria viridis (BPL) fra Halden;
vårmure Potentilla tabernaemontani (BPL) fra
Hvaler og vasskjeks Berula erecta, funnet for
første gang på Spjærøy, Hvaler (OES), strandsnelle
Equisetum ×litorale og stor myrfiol Viola epipsila
(BPL) og skogflatbelg Lathyrus sylvestris (Nils
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Henrik Andreas Torp og Bjørn Petter Løfall

Det var 10 personer som møtte opp på medlemsmøtet vårt den 25.10.2017. Møtet ble avholdt
i Bøndernes Hus sitt kjellerlokale, Råde. Fra venstre: Jan Ingar Båtvik, Bård Haugsrud, Henrik
A.Torp, Solgunn Strand, Marita Nøvik, Camilla Lindberg, Geir Hardeng, Bjørn Petter Løfall, Hermod
Karlsen, Lars Jørgen Rostad. Foto: Jan Ingar Båtvik.
Skaarer) fra Rakkestad. Småblærerot Utricularia
minor og mørkkongslys Verbascum nigrum
(BPL) fra Rygge. Det ble samlet 20 nye arter,
flest skrotemarksarter, i Rømskog på samme
dag, bl.a. tettstarr Carex spicata og tjerngras
Litorella uniflora (SVG, BPL). Det er uvanlig
å finne så mange nye arter på kommunenivå
på én dag. Videre bjørnekam Blechnum spicant
(BPL) i Sarpsborg; trollurt Circaea alpina og
harerug Bistorta vivipara (Sylfest Kringen, BPL)
i Skiptvet; grannmarikåpe Alchemilla filicaulis
(Gunnar Engan, Solgunn Strand) og morell
Prunus avium (Adrian Rasmussen, CL) fra
Trøgstad og strandtomtegras Polygonum aviculare
ssp. neglectum (BH) fra Våler.

Tidsskrift, medlemmer og økonomi
Tidsskriftet NiØ er på etterskudd. 2016 nummeret
ble ferdig trykket og sendt ut tidlig i mai. Fortsatt
gjenstår 2011-, 2012- og 2013-numrene, men det
arbeides noe med disse.
Foreningen har 59 A-, 40 B-, 12 C- og 7
S-medlemmer, samt 3 æresmedlemmer ved
utgangen av 2017. Økonomien er god selv om det
ble brukt store midler på turboka.

Henrik Andreas Torp

Bjørn Petter Løfall

(leder)				 (nestleder)

Julemøtet ble i år avholdt i Bøndernes Hus i Råde 5.12.2017. Her lanserte vi vår nylagete
«Blomstervandringer i Østfold». Boka ble godt mottatt på møtet som var uvanlig godt besøkt i år.
Bildet viser 25 deltagere, blant andre med våre tre æresmedlemmer langt framme, men flere hadde
allerede gått. Foto: Jan Ingar Båtvik.

100

Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017
29. april.
Florakartleggingsdag i Eidsberg, fra Torper
til Trara.
Vi var bare 3 personer som deltok på denne tidlige
vårturen i godværet. Vi møttes ved Shellstasjonen
ved Monakrysset nord for Mysen sentrum og
kjørte til Torper. Herfra gikk turen på nordsiden
av Torperåsen. Vi avsluttet turen langs bekken
like øst for Trara.
Torperåsen bar preg av omfattende hogst i øst
og betydelig skogbruksaktivitet for øvrig. Det
mest interessante vi fant var knerot Goodyera
repens, linnea Linnaea borealis, nikkevintergrønn
Orthilia secunda, stri kråkefot Lycopodium
annotinum og geittelg Dryopteris dilatata.

I kulturlandskapet på vestsiden av
Torperåsen nevnes russeblåstjerne Othocallis
siberica, hengeaks Melica nutans, prestekrage
Leucanthemum vulgare, fagerklokke Campanula
persicifolia, blåklokke C. rotundifolia, rød
jonsokblom Silene dioica, knollerteknapp
Lathyrus linifolius og nyresildre Saxifraga
granulata. Her ble også alperips Ribes alpinum
samlet ny for Eidsberg, forvillet ikke langt fra
hage med plantet alperips. I området fant vi
også svartelisteartene hestekastanje Aesculus
hippocastanum, hagelupin Lupinus polyphyllus
og skogskjegg Aruncus dioicus.
Ved Trara er det en liten bekk med frodig
løvskog med mye hegg Prunus padus. Herfra kan

Maigull Chrysosplenium alternifolium er en vakker vårblomst vi fikk se denne dagen. Det ser ut som
den stadig blir sjeldnere her i fylket grunnet intensiv skogsdrift og uttørking av bekker som den er
avhengig av. Foto: Ågårdselva, Tune 26.4.2008, Jan Ingar Båtvik.
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nevnes gullstjerne Gagea lutea, skogstjerneblom
Stellaria nemorum, korsknapp Glechoma
hederacea, vårkål Ficaria verna og maigull
Chrysosplenium alternifolium.
Vi var innom to 1x1 km-ruter, som tidligere
ikke hadde noen registreringer av karplanter. I
tillegg gjorde Kåre A. Lye og undertegnede noen
strøobservasjoner før og etter at vi møttes. Det
ble rapportert 219 observasjoner av 141 taxa på
Artsobservasjoner. I tillegg ble det tatt ett belegg.
Bjørn Petter Løfall
30. april.
Sørvestre Asmaløy i Hvaler, med hovedvekt
på moser.

På denne vårturen lå hovedvekten på moser. Vi
startet ved Huser og gikk ned til nordsiden av
Skipstadkilen. I dette området er ikke mosene så
viktige i vegetasjonsbildet, men noen av trærne
vi passerte var vakkert dekt av bustehetter og
spesielt duskbustehette Orthotrichum speciosum.
Videre sørøstover blir det mer berglendt, og til
slutt kommer vi til store svaberg hvor jord og
blomsterplanter bare fins i sprekker i berget. Her
er mosefloraen mer spesiell. Der vannet danner
små sildrebekker, finner vi to karakteristiske arter,
den vanlige levermosen torvdymose Gymnocolea
inflata og den sjeldne svasotmosen Andreaea
crassinervia. Litt sørover, mot det vesle bustsmylevannet Aristavena setacea, finner vi stiv torvmose
Spagnum compactum og stor blåmose Leucobryum
glaucum, mellom bjørketrærne også heiflette

Kåre A. Lye demonstrerer moser det er nødvendig å krype på bakken med lupe for å navnfeste. Med
Ellen Haakonsen Harr (t.v.), Aina Elmer, Torbjørn Kornstad, Svein Åstrøm, Lars Jørgen Rostad,
Kåre A. Lye og Sylfest Kringen. Foto: Landfasten, Asmaløy 30.4.2017, Jan Ingar Båtvik.
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Det vesle tjernet på Landfastodden har bunnen nesten helt dekt av stor makkmose Scorpidium
scorpioides, men på tørrere partier kan man finne de to sjeldne artene striglegulmose Pseudocalliergon
lycopodioides (også kalt strigleklo Drepanocladus lycopodioides) og dynevrangmose Bryum marratii.
Foto: 26.8.2014, Kåre A. Lye.

Det drives en del lyngbrenning ute på Landfasten. Da kommer gjerne pestbråtemose Funaria
hygrometrica i betydelige mengder. Den er lett å kjenne på den halmgule fargen og de lange tynne
kapslene på høye skaft. Foto: SV-Asmaløy, Hvaler 30.4.2017, Jan Ingar Båtvik.
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Hypnum jutlandicum og i rikere skogspartier
krusfagermose Plagiomnium undulatum.
Etter hvert som terrenget sørover blir brattere
mot sør, blir innslaget av kalk fra skjellsand
mer tydelig, og kalkartene buttvrimose Tortella
inclinata og putevrimose Tortella tortuosa mer
vanlige langs kjerreveien. Nede på flata før
Landfastodden er en del av lyngen brent, og
bålplassene har store kolonier av pestbråtemose
Funaria hygrometrica. Her har for øvrig fjelllaven gulskjerpe Flavocetraria cucullata sitt
eneste voksested i Østfold.

På vei ned til kalkområdene var flere av trærne
vakkert kledd med duskbustehette Orthotrichum
speciosum, en art som kjennetegnes i denne
store slekta med langt kapselskaft, slett kapsel
(ikke furet) og med åtte tenner i tannkransen
(peristomet). Foto: Hafslundparken, Sarpsborg
29.9.2013, Jan Ingar Båtvik.

Når vi kommer over bakketoppen, og kan skue
ut over Landfastoddens småkoller og søkk, finner
vi igjen vrimosene og andre kalkkrevende arter.
Lenger nede på flatene ligger et lite kalkrikt vann,
som tørker ut i tørre somre. Dette er for en stor del
dekt av stor makkmose Scorpidium scorpioides,
men innimellom, på litt tørrere partier, kan
man finne den ytterst sjeldne striglegulmose
Pseudocalliergon lycopodioides (også kalt

Vi var ganske mange som hadde lyst til å være med på mosetur denne dagen: Fra venstre: Torbjørn
Kornstad, Kåre A. Lye, Camilla Lindberg, Linnea Lindberg Helland, Marte Olsen, Aina Elmer, Ellen
Haakonsen Karr, Daniel Didriksen, Lars Jørgen Rostad, Bård Haugsrud, Sylfest Kringen, Svein
Åstrøm, Cathrine Rask-Jensen, ukjent og Henrik A. Torp. Foto: 30.4.2017, Jan Ingar Båtvik.
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strigleklo Drepanocladus lycopodioides) og
dynevrangmose Bryum marratii.

10. juni.

Lenger nede på stranda, i fuktige partier
mellom tangvoller, vokser masser av en liten
svart bladmose, som trolig er en vill form av
ugrasveimose Ceratodon purpureus, som ellers
helst vokser tørt på skrotemark. Havstrand,
med ustabil sand og grus, er ellers ugunstige
lokaliteter for moser, men her var rikelig med
strandkål Crambe maritima, strandmalurt
Artemisia maritima og skjørbuksurt Cochlearia
officinalis, blant annet ettårige, vårspirende
former av skjørbuksurt som minner litt om dansk
skjørbuksurt C. danica.

Vi var 5 personer som møtte opp i gråværet,
men heldigvis uteble regnvær. Det var behagelig
turvær. Vi møttes ved Askim kirke og kjørte til
Heller i sørøstkant av Åsermarka.

På sørvestsida av Skipstadkilen, etter brua over
bekken, vokser litt fjæremose Hennediella heimii,
men den var uanselig og uten sporehus på denne
tiden. Lenger sørvest og vest fins blomsterrike
enger og beitemarker, og i skjellsandgroper kunne
vi også studere kalkkarse Hornungia petraea. Vi
var 16 deltagere i godværet.
Kåre Arnstein Lye

Kartleggingstur i Askim, Åsermarkas østside.

Turen gikk på østsiden av Åsermarka. Fra
Heller fulgte vi stien nordover med en avstikker
til en stor, nyanlagt dam vest for Åser og videre
nordover til gården Åsum. Derfra gikk vi
traktorveien til Åser og veien tilbake til Heller,
med en avstikker i ravineskogen sør for Åser.
Like nord for Heller, langs stien, fant Håvard
Lindheim en blåhegg med taggete blad. Det viste
seg å være taggblåhegg Amelanchier alnifolia. En
fremmed art som aldri tidligere er rapportert fra
Østfold. Det ble tatt belegg.
Granskogene nord for Heller har store
forekomster av granstarr Carex globularis. Ved
den relativt nyanlagte dammen registrerte vi
bl.a. firblad Paris quadrifolia, hassel Corylus
avellana og trollbær Actaea spicata i den ensartete

Storrapp Poa remota er et staselig gras mer vanlig innover i fylket enn langs kysten. Arten finnes
ganske hyppig i Askim. Foto: 26.6.2010, Egil Michaelsen.
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granskogen. Av våtmarksplanter i og langs
dammen, fant vi kun få arter som skogsivaks
Scirpus sylvaticus, myksivaks Eleocharis
mamillata ssp. mamillata, mannasøtgras Glyceria
fluitans og elvesnelle Equisetum fluviatile.
Dammen vil nok få flere arter når den blir eldre.
Så dette kan være et sted for framtiden å lete etter
nye vannplanter for Askim kommune.
I furuskogen, NV for dammen, ble
storbjørneskjegg Trichophorum cespitosum ssp.
germanicum samlet. Det er ikke spesielt mange
funn av denne rasen av bjørneskjegg så langt
inne i fylket.
På en gammel torvtektmyr under gjengroing
noterte vi bl.a. frynsestarr Carex paupercula. En
art som ikke er spesielt vanlig i myrfattige Askim,
sammen med molte Rubus chamaemorus, hvitlyng
Andromeda polifolia og stortranebær Oxycoccus
palustris.
I en liten ravineskog, mellom Åser og Heller,
er det verdt å nevne firblad Paris quadrifolia,

storrapp Poa remota, maigull Chrysosplenium
alternifolium, geittelg Dryopteris dilatata og
engsnelle Equisetum pratense. Storrapp, som
tidligere er behandlet i en rapport om trua arter i
Østfold i 1992, har trolig sine hovedforekomster
i Østfold i nettopp Askim.
Turen gikk innom fire 1x1 km-ruter og
vi forsøkte å registrere så mange arter som
mulig fra hver av dem. Det ble rapportert 319
observasjoner av 157 taxa. Funn ble rapportert
på Artsobservasjoner av Sylfest Kringen og
undertegnede.
Bjørn Petter Løfall
11. juni.
På svensketur til Lindön naturreservat i
Bohuslän.
ØBF arrangerer sjelden turer utenfor Østfold.
Slik sett er vi svært trofaste mot vårt eget fylke

Sjelden har vi sett så tette bestander av nikkesmelle Silene nutans som her ute på Lindön denne dagen.
Foto: 11.6.2017, Jan Ingar Båtvik.
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Her er forsamlingen som ble med til Lindön denne regnværsdagen. Fra venstre bak står Sylfest
Kringen, Jan Arne Hansen, Eva Heen, Svein Nøvik, Lasse Heen, Silje Marstad, Gabriel Asmundsson,
Solgunn Strand, Torstein Misfjord Smedvold, Frida Misfjord Smevold. Foran fra venstre står Jan
Ingar Båtvik, Sara Reimbert Westlund, Anne Hansen, Britt Ystrøm, Guri-Anne Hauan, Marita Nøvik,
Henrik A. Torp, Lars Jørgen Rostad, Torunn B. Båtvik og Bjørn Håkon Smevold. Foto: 11.6.2017,
Sara Philipson.
i motsetning til mange grunnorganisasjoner som
arrangerer turer langt utenfor medlemmenes
hjemmeområder. Mange av våre utflukter har
fokus på å kartlegge lite kjente arealer innenfor
egne fylkesgrenser. Denne dagen gjorde vi et
unntak da vi mente en tur til naboen i øst kunne
være til inspirasjon og nytelse og som kunne gi
ekstra energi til å kartlegge mer i vårt fylke. Arter
som er sjeldne i Østfold kan være langt vanligere
bare noen kilometer over grensa i øst. Og har du
først sett en sjelden art, er det mye lettere å finne
den her hjemme når du nå har lært hva du skal
se etter.
Denne dagen hadde vi bestilt båttur til Lindöen
naturreservat i Bohuslän via oppsynsmann Sara
Philipson og kontaktperson Marita Nøvik, som
begge stilte egen skyssbåt utover da ingen rutebåt
går hit. Været var dessverre usselt med tildels
kraftig regnvær og behov for regntøy og/eller
paraply.

Lindön henger sammen med Kalvö og Trossö,
og disse tre øyene danner etter felles reservat
med slått og beite gjennom flere hundre år. Nå
inngår dette arealet i Kosterhavets Nasjonalpark
som er den svenske forlengelsen av Ytre Hvaler
Nasjonalpark på norsk side.
De lange beite- og slåttetradisjoner her ute har
skapt et svært høy biomangfold. Det vi har lite
av i vårt fylke, er det gjerne store bestander av
her. Regnværet begrenset opplevelsene en del,
men vi fant en rekke fine arter, men altså dårlige
forhold for fotografering som flere hadde utstyr
til og planer om.
Vi noterte oss store mengder nikkesmelle
Silene nutans, dunkjempe Plantago media,
marianøkleblom Primula veris, nattfiol
Platanthera bifolia, blodstorkenebb Geranium
sanguineum, nesleklokke Campanula trachelium,
knollmjødurt Filipenduila vulgaris, storblåfjær
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Polygala vulgaris, stjernetistel Carlina vulgaris,
flekkgrisøre Hypochaeris maculata, fagerknoppurt
Centaurea scabiosa, orkideene stortveblad Listera
ovata, vårmarihand Orchis mascula og brudespore
Gymnadenia conopsea, Vi fant også dvergjamne
Selaginella delaginoides, en art som ikke er sett
siden 2010 i Østfold, men som underlig nok
er ganske tallrik f.eks. på Kosterøyene. Her
ute er også kjent dverglin Radiola linoides og
sandtimotei Phleum arenarium, men disse fant
vi ikke denne gangen. Sandtimotei vokste på
Hvaler tidligere, fram til i alle fall 1914, men er
ikke rapportert fra vårt fylke etter dette. Det er
så mye av denne, bl.a. på Lindöen at arten høyst
sannsynlig blir å finne i Østfold om ikke så lenge.
Vi har i alle fall fortsatt egnete strender for denne
puslingen av et gras.
Vi opplevde også god servering der ute i
oppsynshytta på Lindön. Det ble en god dag

sammen med oppsynsmann og guide Sara
Philipson i hennes eget rike denne dagen. Vi var
21 personer med på turen.
Marita Nøvik og Jan Ingar Båtvik
17. juni.
Starrkurs på Kirkøy og Spjærøy, Hvaler.
Starr er for mange en barriere å komme over. Vi
har drøyt hundre starr i Norge hvorav 66 er kjent
fra Østfold. Alle disse ble nevnt på forelesningen
inne før vi gikk ut for å se nærmere på levende
materiale. Gjennomgangen inne innebar også en
systematisk gjennomgang av Østfoldartene av
starr i grove tekk, hva nøklene i floraene er opptatt
av og viktige økologiske krav for hvor artene kan
finnes i vår natur.

Turdeltagerne på utsiden av Hvaler rådhus like før de begir seg ut på starrtur etter forelesningen om
temaet inne i rådhuset. Fra venstre: Sylfest Kringen, Kolbjørn Størdal, Marita Nøvik (bak), Monika
Olsen, Egil Michaelsen (bak), Solveig V. Gustavsen, Henrik A. Torp og Hans Herman Utgård. Foto:
17.6.2017, Jan Ingar Båtvik.
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Her studeres starr Carex på nært hold. Fra venstre Sylfest Kringen, Marita Nøvik, Hans H. Utgård,
Monika Olsen, Egil Michaelsen, Kolbjørn Størdal og Henrik A. Torp. Foto: Ved herregårdsdammen
på Søndre Spjærøy 17.6.2017, Jan Ingar Båtvik.
Forelesningen ble gjennomført inne på
rådhuset i Hvaler kommune med bistand fra
nasjonalparkforvalter Monika Olsen. Vi startet
ekskursjonen med å se på noen starrer omkring
rådhuset på Kirkøy. Her påviste vi slåttestarr
Carex nigra, bråtestarr C. pilulifera, kornstarr
C. panicea og bleikstarr C. pallescens. Senere
dro vi til Herregårdsdammen sør på Spjærøy og
gikk langs fjæra i dette området. Her studerte
vi sandstarr C. arenaria, engstarr C. hostiana,
duskstarr C. disticha, havstarr C. paleacea,
blåstarr C. flacca, beitestarr C. viridula, saltstarr
C. ×vacillans, vårstarr C. caryophyllea, harestarr
C. leporina, tettstarr C. spicata, grønnstarr C.
demissa, bakkestarr C. ericetorum, knortestarr
C.otrubae, piggstarr C. muricata og grisnestarr
C. distans.
Vi hadde videre tenkt oss en tur til Asmaløy for
å se nærmere på starr langs vannkanter og i myr,
men rakk ikke mer denne dagen. Hvaler har jo
mange flere starrarter å by på. Vi var 9 deltagere.

18. juni.
Villblomstens dag.
Dette er blitt et nordisk arrangement hvor folk som
ikke nødvendigvis er medlem i noen naturfaglig
forening skal få et tilbud om å være med ut for å
se på nærnaturen med botanikk som hovedfokus.
For øvrig kan det være vanskelig å nå aktuelle
personer og miljøer tiltenkt dette arrangementet
da markedsføringen synes for kostbar og tungvint
slik denne dagen er organisert i dag. Her må
mediene i langt større grad med for å fortelle om
arrangementet, og gjerne ta inn gratis annonser
om hvor og når, skal vi oppnå den tilslutning vi
ønsker. Turlederne bruker jo av sin fritid, ubetalt
på dugnadsbasis, og da kunne vi kanskje forvente
litt dugnadsånd fra mediene også for en slik god
sak som Villblomstens dag. Men slik er altså ikke
tilstanden i dag. I Østfold ble det avholdt 2 turer.
Tur 1.
Tur til Jeløy, Moss.

Jan Ingar Båtvik

Turen ble arrangert i samarbeid med Moss Sopp-
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Deltagerne på Villblomstens dag på Jeløy. På bildet ser vi fra høyre Eva Merethe Madsen, fra
Sopp- og Nyttevekstforeningen, og Henrik A. Torp, fra ØBF, sammen med to deltagere. Foto: Foto:
18.6.2017, Pelle S. Mikkelsen.
og Nyttevekstforening. Eva Madsen var turleder
sammen med undertegnede. Oppmøtestedet var
parkeringsplassen ved Alby, og med tre oppmøtte
deltakere ble vi et turfølge på fem. Vi gikk
langs turstien sørover gjennom Albyskogen og
deretter østover langs strendene til det nordøstre
hjørnet av Reierbukta. Derfra gikk vi gjennom
jordbrukslandskapet tilbake til Alby.

tangmelde Atriplex prostrata og karve Carum
carvi. Turen tok totalt to timer, og det var lettskyet
pent vær og lite vind.

Området er godt undersøkt botanisk. Deltakerne
hadde lite botanisk kunnskap fra tidligere, og
fokuset ble derfor lagt på å demonstrere vanlig
forekommende arter. Deltakerne ble også forevist
arter som er mindre vanlige ellers i fylket,
som barlind Taxus baccata og blodstorkenebb
Geranium sanguineum. Det ble også gitt eksempler
på svartelistearter som rynkerose Rosa rugosa,
hagepastinakk Pastinaca sativa var. hortensis og
hagelupin Lupinus polyphyllus.

Det var bare turlederen som møtte denne dagen.
Strålende vær gjorde at tanken om å dra hjem ble
forkastet, og det ble en fin vandring på Vollane og
inne i Gamlebyen.

Nyttevekstaspektet ble også ivaretatt, og
deltakerne fikk demonstrert blant annet løkurt
Alliaria petiolata, gjøkesyre Oxalis acetosella,

Henrik A.Torp
Tur 2.
Tur rundt i Gamlebyen, Fredrikstad.

Ved elva, nær nordenden av vollgravene, var det
vasshøymol Rumex aquaticus og flere eksemplarer
av strandkvann Angelica archangelica ssp.
litoralis. Midt inne i Gamlebyen stod det mange
planter av gul lerkespore Pseudofumaria lutea
langs en mur. Det er en vakker blomst, så jeg
tenkte at noen kanskje hadde sådd den der, men
den kan også ha kommet dit ved en tilfeldighet.
Like ved fant jeg hundesennep Descurainia
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En karakteristisk art langs murene og på fortau i Gamlebyen i Fredrikstad er gul lerkespore
Pseudofumaria lutea. Foto: 18.6.2017, Hermod Karlsen.
sophia, og skogsalat Mycelis muralis fantes flere
steder. Det er en plante som, tross det norske
navnet, ofte er å se i urbane miljøer. De presser
seg gjerne opp i sprekkene mellom husvegger
og asfalterte fortau. Sånn sett passer det latinske
navnet også bra, muralis = som vokser på mur.
Under noen store lindetrær langs sørsiden av
parken rundt kirka har jeg funnet bleklodden
steinsopp Boletus reticulatus tidligere. Jeg gikk
bortom for å sjekke, og jammen var de der
allerede, 25 små eksemplarer. Det er en sommerart
som kommer tidligere enn «vanlig» steinsopp
Boletus edulis.
Siden jeg var alene, dro jeg til Havna i Torsnes.
Det ble en fin tur som resulterte i noen flere
registreringer på Artsobs, blant annet griseblad
Scorzonera humilis, nesleklokke Campanula
trachelium og geitved Rhamnus cathartica.
Hermod Karlsen

Gul lerkespore Pseudofumaria lutea. Foto:
18.6.2017, Hermod Karlsen.
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28. juni – 2. juli
Florakartlegging i Askim med suppleringskartlegging i Trøgstad, Eidsberg og Skiptvet.
Det fins en egen komité som tilrettelegger
og inviterer til denne årlige seansen i ØBF.
Florakartleggingskomitéen bestod i år av Camilla
Lindberg, Marita Nøvik, Solveig Vatne Gustavsen
og Bjørn Petter Løfall. I år var det primært
kommunen Askim som hadde fokus, men med
enkelte turer i nabokommunene Trøgstad,
Eidsberg og Skiptvet.

Av Askim kommune fikk vi låne Eid skole, som
ikke lenger var i bruk. Kontaktperson i kommunen
var Odd Kenneth Storengen. Praktisk hjelp og
kontakt mens vi var på skolen, var vaktmester
Kjell Karlsen. Vi kjøpte cateringstjenester av
Smålenene hotell.
Onsdag kveld holdt Odd Stabbetorp et
innlegg om floraatlas Østfold. Han hadde laget
utbredelseskart for hver art i målestokkene 5x5
km og 1x1 km. I tillegg hadde han laget noen
oversiktskart med antall arter i hver 5x5 km-ruter,
en mer detaljert oversikt for hver 5x5 km-rute

Ganske nær sentrum av Askim by fantes dette store eksemplaret av breiflange Epipactis helleborine.
Bak ser vi tre herrer, fra venstre Håvard Lindheim, Adrian Rasmussen (stående) og Bjørn Petter
Løfall, mens foran ser vi damene Marita Nøvik, Solgunn Strand, Camilla Lindberg og Solveig V.
Gustavsen. Foto: 2.7.2017, Jan Ingar Båtvik.
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En viktig del av kartleggingsarbeidet er å gjøre
tilgjengelig våre funn på Artsobservasjoner. Her
er det Håvard Lindheim og Camilla Lindberg
som er i sving med registrering av dagens fangst
og noteringer. Foto: 1.7.2017, Jan Ingar Båtvik.
med kart, artsliste og mangelliste. Dette siste
ble brukt som grunnlag under feltarbeidet under
florakartleggingen.

Litt sosial adspredelse rundt fellesmåltidene
hører med. Her er det kake som nok forstyrret
konsentrasjonen med florarbeidet en del. Leken
med å gjette seg fram til hvilken familie man har
fått i panna, hører også med til avvekslingene
under slike anstrengende dager. F.v. Bjørn Petter
Løfall, Marita Nøvik og Camilla Lindberg.
Bemerk bordpynten med en bukett av fagerklokke,
ikke hverdagskost på bordet det heller. Foto:
1.7.2017, Jan Ingar Båtvik.

Vi som var med på florakartleggingen i Askim i sommer var fra venstre Jan Ingar Båtvik, Adrian
Rasmussen, Sylfest Kringen, Solveig V. Gustavsen, Camilla Lindberg, Bjørn Petter Løfall, Håvard
Lindheim, Gunnar Engan, Solgunn Strand, Henrik A. Torp og Marita Nøvik. De som også var med og
florakartla, men som ikke var til stede da bildet ble tatt, var Odd E. Stabbetorp, Egil Michaelsen, Nils
Skaarer og Svein Åstrøm. Foto: 2.7.2017, Jan Ingar Båtvik
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Askim kommune er relativt godt samlet, spesielt
av Håvard Lindheim i årene før florakartleggingen.
Og Askim er Østfolds nest minste kommune i
areal. For å unngå at arealet spiller en stor rolle
for dekning under florakartleggingen, har vi skiftet
fokus fra kommuner til 5x5 km-ruter (atlasruter).
Og under florakartleggingen besøkte vi 14
atlasruter hvor også ruter i Trøgstad, Eidsberg og
Skiptvet ble besøkt.
Det ble rapportert 6058 funn fra dagene,
hhv. 2523 fra Askim, 2443 fra Trøgstad, 893
fra Eidsberg og 199 fra Skiptvet. Så langt har
det kommet inn 75 belegg som må sies å være
relativt få belegg sammenlignet med tidligere
florakartlegginger. Det skyldes kanskje at vi
fant relativt få nye arter på kommunenivå under
florakartleggingen.
Tilsammen deltok 15 personer på arrangementet,
men ikke alle deltok alle dagene.

en myrflekk sørvest for Ulvåstjern kom vi over
en stor bestand av avblomstra flekkmarihand
Dactylorhiza maculata.

Bjørn Petter Løfall
For Florakartleggingskomitéen
12. august.
Kartleggingstur til Fjella i Eidsberg.
Hensikten med turen var å kartlegge floraen i
et område hvor få registreringer eksisterte fra
tidligere. Fire deltakere møttes ved badeplassen
ved Lundebyvannet. Det var oppholdsvær, men
overskya. Fylkesbiolog Atle Haga møtte også
opp og tilbød seg å frakte oss et stykke innover
i Fjella. Han var på vei til Stålsvannet for å se til
et kull ender, og hadde nøkkel til skogsbilveien
som normalt er stengt med bom ved Svarverud. Vi
takket naturligvis ja, og ble fraktet til Lundevollen
nord for Kulevannet. Herfra fulgte vi den merkete
stien nordover langs Lauvvann, Blankevanna og
Ulvåstjern. Området er preget av sur barskog og
viste seg å være nokså artsfattig. Ved Lauvvann
fant vi botnegras Lobelia dortmanna.
Vi undersøkte også flere av fattigmyrene vi
passerte. På myra i sørenden av Ulvåstjern fant
vi sivblom Scheuchzeria palustris, som ikke
ble observert på noen av de andre myrene. På

Tysbast Daphne mezereum er en vakker busk,
både når den blomstrer, med rosa blomster,
nærmest på bar kvist, og når den kommer med
sine grønne bær som senere blir røde når de er
modne og klare for å spres med fugler. Foto:
Bærøe, Hobøl 13.6.2012, Jan Ingar Båtvik.
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Håvard Lindheim (t.v.) og Sylfest Kringen kartlegger på myr ved Ulvåstjern. Foto: 12.8.2017, Henrik
A. Torp.
Turen ble avsluttet ved nordenden av Dalevann,
hvor vi på begynnelsen av dagen hadde parkert en
bil. ØBF hadde en tur til området rundt Dalevann
i forbindelse med florakartlegginga i Eidsberg
også i 2013, og fant den gang tysbast Daphne
mezereum i området. Denne gangen fant vi en
ny forekomst av tysbast på østsida av veien, i
skråninga ned mot vannet. På turen ble det gjort
245 registreringer fordelt på 118 arter. Det var 4
deltagere med på turen.
Henrik A. Torp
19. august.
Tur til Gamlebyen, Fredrikstad, botanikktur
primært tiltenkt innvandrere.
Vi var 4 som møtte ved Vindebroa som går inn
til Gamlebyen. Denne turen ble arrangert som et
tilbud spesielt rettet mot innvandrere. Dessverre
kom ingen slike, da det viste seg at de denne
dagen hadde et kolliderende arrangement, ifølge
vår kontaktperson. Tre av oss gikk likevel på tur
i Gamlebyen, mens koordinatoren fra kommunen

ble ikke med. Etter hvert så vi like mye på sopp
som grønne vekster.
Der innkjøringen til Gamlebyen går over
vollgravene, er det en lindeallé. Under den fant vi
bleklodden steinsopp Boletus reticulatus. Det er
en art som forekommer i flere parker i Fredrikstad.
Den skiller seg fra steinsopp Boletus edulis ved at
hatten er fint lodden eller semsket, og at det lyse
nettmønsteret på stilken gjerne går helt til basis.
I selve vollgraven sør for veien fløt det enorme
mengder av en plante som viste seg å være
korsandemat Lemna trisulca, rødlistet som NTnær truet. Det var også mange vanlige vannplanter
å se, som tjernaks Potamogeton natans og både
vannformen og landformen av vass-slirekne
Persicaria amphibia.
I vår videre ferd sørover på Vollane, kom
vi over enda 2 forekomster med bleklodden
steinsopp, nå under storvokst eik som det finnes
mye av i Gamlebyen. Ved den siste forekomsten
fant vi også unge eksemplarer av ildrørsopp
Boletus luridus, og gulnende jordmusserong
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Gamlebyen kan by på mange spennende sopper.
Enkelte år kan bleklodden steinsopp Boletus
reticulatus vise seg flere steder. Den bærer navnet
sitt godt da den oppleves fløyelsaktig utenpå
sin etter hvert bleke hud. Foto: Gamlebyen
14.9.2011, Hermod Karlsen.

Vollgravene i Gamlebyen har store bestander
av korsandemat Lemna trisulca som farger
vannet mørkegrønt. Korsandemat flyter jo ikke
på vannflaten slik annen andemat gjør. Foto:
19.8.2017, Camilla Lindberg.

Vi var tre personer som fullførte turen rundt i Gamlebyen. Fra venstre: Pauline Sanne, Hermod
Karlsen og Camilla Lindberg. Foto: 19.8.2017, Camilla Lindberg.
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Tricholoma scalpturatum. Sistnevnte er her årlig.
Helt vest på Vollane vokste det en del veikarse
Rorippa sylvestris.
I parken ved kirka fant vi panterfluesopp
Amanita pantherina, og også her vokste det
bleklodden steinsopp. Inntil muren, utenfor
Kaserna, var det en stor forekomst av gul
lerkespore Pseudofumaria lutea.
Hermod Karlsen
23. september.
Fjerning av uønsket edelgran i Søndre Jeløy
Landskapsvernområde.
Østfold Botaniske Forening arrangerte en
vellykket edelgrandugnad i Søndre Jeløy
landskapsvernområde i Moss kommune. Her har
den svartelistete edelgrana Abies alba spredd seg
i verneområdet og truer med å fortrenge de mange

rødlisteartene som vokser på Jeløya.
Edelgran er en fremmed art i vår flora, den er
oppført på svartelista for Norge med HI høy risiko
for spredning. I Moss sin storstue, Albyskogen,
finnes det mye av treslaget.
Den tidligere eieren av Alby gård, Biørn
Biørnstad (1892 - 1963), hadde en særskilt
interesse for eksotiske trær, og plantet inn flere
ulike treslag. På denne tiden fantes det ingen
kunnskap om svartelistearter, så lite kunne han
ane om ringvirkningene av det han gjorde.
I årenes løp har edelgrana på Alby spredd seg
enormt, og med en mengde frø. En fullvoksen
edelgranskog er bekmørk, og det vokser lite eller
ingenting under trærne. I de seinere årene har
edelgrana blitt hogd i flere områder i Albyskogen,
men Fylkesmannens miljøvernavdeling og Moss
kommune har besluttet at noe skal stå igjen, først
og fremst som verneskog mot høststormer.

Det ryddes i flere timer, men bestanden av edelgran Abies alba har så stort fotfeste her ute at det
stadig kommer nye småplanter som må fjernes. Foto: 23.9.2017, Jorunn Vallestad.
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Det ble gjort en god jobb i år, av folk i alle aldere, med å fjerne edelgraner fra skogen ved Alby på
Jeløy, Moss. Fra venstre ser vi Camilla Lindberg, Georg Jenseg, Maris Rasten, Susanne Kehl, Oscar
Rasten, Sjur Helland, Atle Helland og Gunnar Engan. Foto: 23.9.2017, Jorunn Vallestad.
Jobben vår blir da å begrense foryngelse fra
disse trærne. Dugnaden ble arrangert i samråd
med Fylkesmannen i Østfold, og aksjonen ble
gjennomført i tråd med verneforskriften for
Søndre Jeløy landskapsvernområde, der det står:
For å begrense uønsket utbredelse av vanlig
edelgran vil det fortsatt være nødvendig med
årlige tiltak i form av mekanisk rydding/fjerning
av småplanter. Dette bør skje før plantene er 1/2
m høye, eller så raskt som mulig etter spiring.
Det ble fjernet svært mange frøplanter og litt
større skudd av den svartelistede edelgrana. Det
er anslått at totalt 4000 småplanter av edelgran
ble fjernet på et areal på 1000 m2 denne dagen.
Haugen ble etter hvert imponerende stor. Vi var 9
deltagere som deltok med stort og smått.
Camilla Lindberg

7. oktober.
Til gammelskogen i Mosseskogen med
hovedvekt på sopp.
Med turlederne var vi 8 deltakere på denne
turen. Fokuset var først og fremst på sopp. Fra
møteplassen ved Mosseporten senter, kjørte vi
gjennom tunnelen og nordvestover til nordenden
av Gamleveien. Derfra gikk vi grusveien,
Kongeveien, et stykke nordover. Siri demonstrerte
flere vanlige kjuker som blant annet fiolkjuke
Trichaptum abietinum, flatkjuke Ganoderma
applanatum og labyrintkjuke Cerrena unicolor. I
tillegg så vi flere vanlige skivesopper og et digert
eksemplar av bispelue Gyromitra infula.
Vi forlot stien og kom over en grov, veltet gran
med hengepigg Mucronella calva på undersiden.
Det er en liten, hvit sopp i familie med blant
annet køllesopper Clavaria og småfingersopper
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En del av deltagerne på denne spennende turen. Fra venstre: Anders Often, Henrik A. Torp, Sylfest
Kringen, Hermod Karlsen, Kåre A. Lye og Madeleine Dybedahl. Foto: 17.10.2017, Jørn Olav Løkken.

Ramariopsis og Clavulinopsis. Litt videre
dreide vi vestover mot Molbekktjernet, og midt
på østsiden av dette, fikk vi se beversagsopp
Lentinellus castoreus på en stor, brukket gran.
Nærmere nordenden var det hyggelig å se
beltebrunpigg Hydnellum concrescens, og blåveis
Hepatica nobilis lovet godt for fortsettelsen. På en
bjørkelåg fant vi flakkjuke Phellinus laevigatus før
de største godbitene åpenbarte seg nord for vannet.
I lågurtgranskogen lå det en stor, veltet gran med
flere gamle rødrandkjuker Fomitopsis pinicola. Et
par av dem var vert for den sjeldne, rødlistete gul
snyltekjuke Antrodiella citrinella (VU). Dette er
ett av svært få funn av arten i Østfold. På en annen
granstokk like ved var det enda en rødlisteart,
grankullskorpe Camarops tubulina (NT), også
med få funn i Østfold. I et fuktig drag fant vi
en fin populasjon av slakkstarr Carex remota og

sumpseterstarr Carex brunnescens ssp. vitilis.
Få meter mot sørvest vokste karplantene
bergflette Hedera helix og godt med myske
Galium odoratum som trives best på et baserikt
jordsmonn. Den finnes flere steder i Moss, særlig
på Jeløya, men er ellers en sjeldenhet i Østfold.
På en grangadd var det rikelig med granrustkjuke
Phellinus ferrugineofuscus som tidligere var
rødlistet. Her dukket også korsblomsten tannrot
Cardamine bulbifera opp.
På kollen vest for tjernet var det mye fjell i
dagen med furu. Der sto det også en enslig, stor
sommereik Quercus robur som bød på enda en
rødlisteart. Ved foten hadde den oksetungesopp
Fistulina hepatica (NT), mens svart gelébeger
Bulgaria inquinans vokste lenger opp på stammen.
Helt i sørenden av Molbekktjernet var det nok
en rødlisteart, dronningstarr Carex pseudocyperus
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Liggende granlåg, som ligger litt opp fra mosedekket under, utvikler gjerne en spennende soppfunga
som de fleste skogvandrere ikke oppdager da man må bøye seg ned for å sjekke undersiden. På denne
stammen var det utviklet en flott hengepigg Mucronella calva. Foto: Mosseskogen 7.10.2017, Hermod
Karlsen.

Mosseskogen, med sin alderstegne skog. har mange overraskelser å by på. Her er det gul snyltekjuke
Antrodiella citrinella som vokser på gammel rødrandkjuke Fomitopsis pinicola, ett av få funn i
Østfold. Foto: 17.10.2017, Siri Lie Olsen.
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Siri Lie Olsen demonstrerer flatkjuke Ganoderma applanatum, et riktig stort og flott eksemplar var det
også. Foto: 17.10.2017, Jørn Olav Løkken.
(NT), men denne er velkjent herfra.
Etter at soppturen var over, dro 5 av oss videre
til Jeløya for å se etter korsandemat Lemna trisulca
(NT) som Kåre Lye hadde funnet tidligere samme
år. Vi parkerte ved Jeløy radio og gikk først ned
til stranda for å spise lunsj. Der fant vi sodaurt
Kali turgida (VU) og det vi mente var havreddik
Raphanus raphanistrum ssp. landra. Den var
dessverre ikke fertil. Vi fulgte stranda sørover til

en liten dam vest for Charlottenborg. Og der fant
vi, akkurat som beskrevet, korsandemat.
Denne turen, som i utgangspunktet var tenkt å
gi en introduksjon til vanlige arter av markboende
og vedboende sopp, bød på overraskende mange
godbiter. I Mossemarka er det trolig et potensial
for flere funn av rødlistede kjuker.
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Siri Lie Olsen og Hermod Karlsen

Nattsangerturer i Østfold-natta
ARVE DYRESEN

Dyresen, A. 2017. Nattsangerturer i Østfold-natta. Natur i Østfold 37(1-2): 122-127.
Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold (ØOF) har arrangert turer for å lytte etter
nattsyngende fugler de siste 14-15 årene. Vi har i Østfold dessverre ikke en typisk
«nattsanger-innsjø», hvor vi kan rusle rundt og høre de fleste aktuelle nattsangerne. Derfor
har vi på turene benyttet bil for å besøke forskjellige lokaliteter i både Fredrikstad, Råde og
Rygge. De siste par årene har det i tillegg blitt arrangert nattsangerturer i Halden-distriktet.
Arve Dyresen, Husebyveien 109, 1621 Gressvik, e-post: adyresen@online.no

De årlige nattsangerturene har alltid startet fra
Tomb kirke, og starttidspunktet har oftest vært kl.
23.30 natt til den første eller andre søndagen i juni.
På dette tidspunktet er alle våre faste nattsyngende
fugler på plass, mens vi kan være heldige å få med
litt mer sjeldne besøkere som ofte ankommer litt
ute i juni.
Antall deltagere har variert mellom 5-6 til over
40, men vanligvis ligger det et sted mellom 10 og
20. Deltagerne spenner fra erfarne ornitologer med
lang fartstid i feltet, til personer som er med ut i
sommernatten for å lytte for første gang.
Hvilke fugler hører vi
Når jeg spør deltagerne hva de aller helt ønsker
å oppleve, så svarer nesten alle som er med for
første gang nattergal. Nattergalen er nok den mest
kjente av de nattsyngende fuglene, og den de fleste
har et forhold til på forhånd. At deltagerne får
oppleve en syngende nattergal, har derfor alltid
hatt høy prioritet. Dette har heller aldri vært noe
problem, med unntak av det siste året. Tidligere
var nattergalen sikker å finne med flere syngende
individer i områdene rundt Kureåa, Rygge kirke
og Verne Kloster, områder som alltid har vært en
del av nattsangerturene. Den har imidlertid blitt
sjeldnere her de siste årene, og i fjor fant vi den
ikke i det hele tatt på nattsangerturen. De nærmeste
nattergalene sang da på Jeløya.
En annen art, som få spør etter i forkant,

men som alle etter endt tur er enige om var et
høydepunkt, er nattravnen. Vi pleier å avslutte
turen på Rørfjell i Råde, hvor vi ikke bare får hørt,
men også sett denne spesielle fuglen. Å få se en
flagrende nattravn i grålysningen, som danser over
furukollene mens den gir fra seg den velkjente
«surringen», er en flott opplevelse.
Av fugler som vi stort sett alltid har sett
eller hørt, er myrsanger, rørsanger, nattergal og
nattravn. Vannrikse, vaktel, sivsanger, trelerke og
kattugle er heller ikke uvanlige å høre. I tillegg
har vi ofte fått med oss mer sjeldne og uvanlige

Å få høre syngende nattergal står øverst på
manges ønskeliste. Foto: Tommy André Andersen.
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For en som aldri har sett eller hørt nattravn tidligere, er det få som gjetter at nattravnens surring faktisk er fuglesang. Og kommer en nær nok, vil en kunne høre nattravnens vingeklasking idet den slår
vingene sammen over seg i sin nattlige flukt. Nattravnen er i det hele en snedig fugl med sitt enorme
gap, surrende sang og vinglete flukt. Foto: Dan Bendiksen.
arter. De siste dagene før nattsangerturene følger
jeg spesielt godt med på «Artsobservasjoner» for
å få med sjeldenheter som er registret i området
turen dekker eller i akseptabel nærhet. Er det
noen uvanlige arter, for eksempel rett over på
østsiden av Glomma, tar vi selvfølgelig turen
dit. Jeg er også ute de siste nettene for å lete etter
sjeldenheter selv og for å finne ut hvor vi kan høre
de alminnelige nattsyngende artene godt.
Dette har gjort at vi på noen nattsangerturer
også har kunnet glede oss over arter som åkerrikse,
busksanger, gresshoppesanger, elvesanger,
trostesanger og hornugle mm. Når vi avslutter
turen på Rørfjell begynner det å lysne av dag, og
ofte hører vi da noen typiske «morgenfugler»,
som rødstrupe, diverse troster deriblant duetrost,
diverse meisearter, løvsanger, bokfink, gulspurv
og rødstjert. Mange pattedyr er også nattaktive,
og elg, rådyr, grevling og rødrev er ikke uvanlige
å se. De siste årene har vi også fått med oss
vannflaggermus jaktende lavt over Seutelva.

ØOFs mange turer
Siden det alltid er med noen på turene som
kjenner lite til ØOF og hva foreningen holder på
med og står for, forsøker jeg også å informere

Om en ikke kjenner til begrepet nattsyngende
fugl, kan en forsamling med nattsangerentusiaster fremstå som noe underlige der de gjerne
står i veikanten i stummende mørke og gjør sine
ører større ved hjelp av krummede håndflater bak
øremuslingen. Foto: Bo Johannes Hermansen.
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En av de vanligste nattsangerne, er rørsanger.
Med sin noe tørre, snerrende og stakato sang
med enkelte plystrelyder, er den relativt enkel å
kjenne igjen. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

Noe mindre vanlig er sivsangeren som påtreffes
bare på enkelte av nattsangerturene. Den har en
komplisert sang, og innimellom kan den herme
andre arter så som sothøne, gulerle, grønnstilk
m.fl. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

En virkelig godbit i Østfold-natta, er gresshoppesangeren. Den synger med en vedvarende lang,
monoton og insektaktig surring. Den kan holde på i mange minutter uten stans mens den snur hodet
fra side til side slik at det høres ut som om den er i stadig forflytning. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.
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Omtrent like sjelden som gresshoppesangeren, er busksangeren. Den har en gjentagende sang hvor
hver korte strofe repeteres 5-10 ganger, gjerne med noen smekkende lyder mellom hver repetisjon.
Foto: Arve Dyresen.

Elvesangeren er enda mer sjelden enn både gresshoppesangeren og busksangeren. Dens sang minner
mye om gresshoppesangeren, men er noe tregere, og minner strengt tatt mer om en gresshoppe enn
det gresshoppesangeren gjør. Foto: Arve Dyresen.
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Fra første funn av myrsanger i 1971, har den etablert seg godt i fylket med mange hundre hekkende
par. Den er fast inventar på nattsangerturene, og har som sivsangeren en komplisert og til tider hermende sang. Myrsangeren kan en komme ganske nært innpå mens den synger, og med sin kraftfulle
sang, er denne virkelig med på å skape magien som en så ofte opplever på nattsangerturene. Foto:
Bjørn Aksel Bjerke.
litt om oss innimellom all fuglepratingen. Da de
har meldt seg på en fugletur, ser jeg på dem som
potensielle framtidige medlemmer av foreningen.
Alle som ønsker det, får også med seg en oversikt
over møte- og turprogrammet til foreningen
inneværende år.
Flott naturopplevelse

Kattugler er heller ikke uvanlige å høre på
nattsangerturene, og da både fra hannen, hunnen og/eller ungene. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

For nøyaktig 40 år siden var jeg og lyttet på
myrsangeren ved en sidebekk til Seutelva på
Skårasletta. Det var en sjeldenhet den gangen, og
var den første påviste hekkingen av arten i Østfold.
Siden da har jeg hatt mye glede av å lytte etter de
mange nattsyngende fugleartene vi er så heldige
å ha i fylket vårt. Jeg pleier å si at «den som ikke
har vært ute en forsommernatt og i stillheten lyttet
til nattens mange lyder, har gått glipp av en utrolig
vakker og flott naturopplevelse».
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En art som helst høres i eller ved de mange takrørskogene i fylket, er vannriksa. Dette er en relativt
sky fugl det er lettere å høre enn å se. Den har mange ulike lyder, men den blir gjerne gjenkjent på
den rytmiske, noe tørre lyden «kypp kypp kypp ...» som gjentas i lange serier natten gjennom. Foto:
Tore Vang.
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Trolleitermaur Myrmica vandeli Bondroit, 1920, den siste
puslespillbrikken
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Ødegaard, F., A. Staverløkk & J.O. Gjershaug 2018. Trolleitermaur Myrmica vandeli Bondroit,
1920 den siste puslespillbrikken. Natur i Østfold 37(1-2): 128-133.
Boka «Maur i Norge», som kom dette året, oppsummerer kunnskapen om denne interessante
og ikke minst viktige insektgruppen i landet vårt. Forarbeidet til slike bøker har også
mange spennende historier, men de blir sjelden fortalt. Denne handler om trolleitermauren
og hvordan den på forunderlig vis snek seg til en hederlig plass i boka i tolvte time.
Frode Ødegaard, NTNU, Vitenskapsmuseet, Erling Skakkes gt. 47b, 7491 Trondheim,
e-post: frode.odegaard@ntnu.no
Arnstein Staverløkk, NINA, Pb. 5685 Torgarden, 7485 Trondheim,
e-post: arnstein.staverlokk@nina.no
Jan Ove Gjershaug, NINA, Pb. 5685 Torgarden, 7485 Trondheim,
e-post: jan.gjershaug@nina.no

Kunnskapen om maur i Norge, har hatt en
nærmest eksplosiv utvikling den siste tiden. Bare
i løpet av de siste ti årene (2009-2019), har hele
15 nye maurarter blitt oppdaget i Norge. Dette
skyldes selvfølgelig økt fokus på kartlegging og
målrettet søk etter spesielle arter, men også at
maurtaksonomi er svært vanskelig og først de siste
årene har flere artskomplekser blitt utredet og nye
arter blitt spaltet ut.
Fra Faktaark til bokprosjekt
Etter hvert som nye arter ble funnet på løpende
bånd, ble behovet for en ny oversikt over
maurfaunaen i Norge bare større og større.
Gjennom Artsdatabankens flotte nettsider «Arter
på Nett» startet vi derfor produksjon av faktaark
for hver og en av artene, og dette ble raskt en
«flying start» for bokprosjektet. Som i tidligere
bøker, skrev vi et kapittel til slutt i vårt manus
om «Mulige nye arter». De fleste av disse artene
var nokså usannsynlige å finne i Norge, men
to av eitermaurene utkrystalliserte seg i en helt
annen kategori: Deres levevis og forekomst i våre
naboland tilsa at de bare måtte være til stede i
Norge uten at noen hittil hadde oppdaget dem. Siste
feltsesong før bokslipp (2017) ble vi derfor enige

om å gjøre en megainnsats på kartleggingssiden
for å finne disse. «Maur i Norge» ville ikke bli
en komplett bok før sumpeitermauren Myrmica
gallienii og trolleitermauren M. vandeli var i boks.
Ny giv ved funn av sumpeitermaur
Sesongen startet som en drøm. Allerede i slutten
av mai kom vi over et flott sumpområde i Hof
i Vestfold med bestander av eitermaur som så
mistenkelige ut og vakte vår nysgjerrighet.
Jubelen var derfor stor da vi raskt fikk bekreftet at
det var snakk om sumpeitermaur, og maurart nr. 64
i Norge var en realitet. Vi hadde nå hele sommeren
og høsten på å fokusere mot én art, nemlig
trolleitermauren. Vi la en slagplan og hadde
massiv feltinnsats mot potensielle lokaliteter med
både insektfeller og manuell leting med håv og
krafse, og stein ble snudd og mose endevendt til
fingrene ble såre og øynene våte. Men sommeren
gikk, høsten kom, og det begynte å bli kaldt i været
uten at trolleitermauren hadde vist seg.
Plassert under «Mulige nye arter»
Bokprosjektet gikk sin gang med nye kapitler,
korrektur, nøkkelproduksjon og et uendelig
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Trolleitermaur Myrmica vandeli, den siste puslespillbrikken

Malaisefella som trolleitermaur ble funnet i ved Røsengrå, Aremark i Østfold. Foto: Frode Ødegaard.
billedbehov som vi omsider begynte å se slutten
på. Vi måtte etter hvert innse at trolleitermauren
høyst trolig ville være der ute et sted i norsk
natur, uten å kunne stemples som et fullverdig
medlem av den norske fauna. Trolleitermauren sto
fremdeles under overskriften «Mulige nye arter»,
og vi hadde laget en beskrivelse av arten slik at
framtidas entomologer kunne kjenne den igjen:
«Trolleitermaur Myrmica vandeli er en
mellomstor art som karakteriseres av påfallende
tett og lang behåring, fine og tette riller på
mellomkroppens overside og korte antenneskaft
med en smal plate ved basis. Arten har en
vesteuropeisk utbredelse og er kjent fra Spania og
Italia i sør og nordover til Storbritannia og sørlige
deler av Sverige og Finland. Østover er den kjent
fra Bulgaria, Romania og Ukraina.
Trolleitermaur lever i mosetuer på myr,
fuktig eng eller våtmark i lavlandet. Den
ser ut til å preferere kalkrike områder. Arten
finnes ofte sammen med myreitermaur Myrmica

scabrinodis, og kan både leve sosialparasittisk
hos denne, eller danne egne samfunn (fakultativ
sosialparasitt). Samfunnene av trolleitermaur
kan bestå av fra noen hundre til mer enn tusen
arbeidere. Den kan ha en eller flere dronninger.
Den lever trolig på samme måte som myreitermaur,
som rovdyr eller nedbryter, og de voksne henter
honningdugg fra bladlus. Svermingen foregår fra
begynnelsen av august til slutten av september.
Trolleitermaur er en karakteristisk art
som er nært beslektet med myreitermaur og
sandeitermaur M. sabuleti. Arbeiderne ligner mest
på myreitermaur, men har på mellomkroppen
finere og mer parallelle riller, som ikke er
forbundet med tverråser. Antenneskaftet er kortere
og noe bøyd, sammenlignet med nærstående
arter som har rette antenneskaft. Platen på
antenneskaftet er smalere og ikke så skråstilt som
hos myreitermaur. Dronningene hos trolleitermaur
skilles lett fra myreitermaur på de tette og svake
rillene på mellomkroppens overside kombinert

129

Frode Ødegaard, Arnstein Staverløkk, Jan Ove Gjershaug

med påfallende tett og lang behåring og bred
postpetiole.»
Bokmanuset ble spikret og korrekturen gikk
sin gang mens side etter side ble produsert
på tegnekontoret. Vi satt med en god følelse
om endelig å kunne se enden på maurboka, et
prosjekt som hadde tatt det meste av vår tid de
siste to årene. Det gnager imidlertid fremdeles at
trolleitermauren ikke er funnet, selv om all fornuft
tilsier at dette en gang vil skje, og vi må prøve å
få ro i sjelen og leve med ei bok som vi føler at
mangler prikken over i-en.
Brannflater
NINA hadde flere insektkartleggingsprosjekter
i Østfold i 2017. Vi ble tipset av Ottar Krohn,
ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, om flere
spennende områder i fylket der godbiter kunne
forventes. Spesielt interessant var to lokaliteter
der det hadde vært skogbrann. Det er godt kjent
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at brannområder både har spesialister blant
insektene og flere sjeldne arter som kan blomstre
opp under slike forhold. Ottar var ivrig på å høre
hva vi hadde funnet, så vi prioriterte å gå gjennom
Østfold-materialet etter at fellene var tatt inn i
slutten av oktober.
Lyngmarihøne, ny art for landet
På brannfeltet ved Karitjern nær Kornsjø i Halden
dukket første overraskelse opp. Ei marihøne
ny for Norge! To eksemplarer av lyngmarihøna
Parexochomus nigromaculatus kom som en stor
overraskelse. Arten lever av plantesugere som
gjerne sitter på klokkelyng og er funnet spredt
et stykke nordover langs vestkysten av Sverige,
men at den skulle dukke opp hos oss, kom som
lyn fra klar himmel. Dette var en art vi aldri hadde
snakket om til tross for inngående diskusjoner
også om marihøner de siste årene.
Funnet av lyngmarihøna gav ny motivasjon for

Første norske funn av lyngmarihøne Parexochomus nigromaculatus fra Karitjern, Halden i Østfold,
7.2017. Foto: Arnstein Staverløkk.
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Dronning av trolleitermaur Myrmica vandeli fra Røsengrå, Aremark i Østfold, 8.2017. Foto: Arnstein
Staverløkk.
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å jobbe videre med Østfold-materialet innimellom
finjusteringer og filing på setninger i maurboka.
Det nærmet seg slutten på året, og jeg (FØ) økte
innsatsen litt for å komme gjennom de siste
fellekoppene før julehøytiden satte inn og det var
tid for å koble litt av fra de seksbente krypene.
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surkål enn på forhåpninger om å gjøre en av de
store entomologiske oppdagelsene som holder
spenningen oppe, og som bidrar til at det man
holder på med er verdens beste jobb.
Funnet!

Jeg hadde begynt å gå gjennom et materiale fra
et nytt brannfelt ved Røsengrå i Aremark. Dette
området hadde brent i 2016, og det var mange
ferske brannspor i vegetasjonen. Det var først og
fremst en lyngbrann, men en del trær hadde også
fått omfattende skader. Jeg forventet i grunnen
at det skulle dukke opp noen brannspesialister
i fellene, men resultatet var egentlig ganske
skuffende.

Der lyste den opp. Skarpt og skinnende mot en
dus bakgrunn av obskure døde insektkropper.
Ei usedvanlig vakker eitermaurdronning, mer
skinnende og tett behåret enn noen eitermaur jeg
tidligere hadde sett. Det var ingen tvil - i løpet av
en brøkdel av et sekund sto det helt klart for meg.
Maurart nr. 65 var påvist i Norge, trolleitermauren
var funnet, boka om maur i Norge var komplett,
og flere dager med ekstraarbeid og innarbeiding av
den nye arten sto foran oss. Men det var helt greit
- vi hadde funnet den siste brikken i puslespillet.

Jeg tror det var den nest siste koppen – augusttømmingen. Jeg helte som vanlig innholdet
oppi en plastbakke og plasserte den raskt under
lupa for en første scanning av om det kunne
være noe interessant, uten at forventningene
eller motivasjonen var særlig høy. Tankene
begynte vel å bevege seg mer over på ribbe og

Etter hvert ble totalt fem dronninger
møysommelig plukket ut av koppen. Fella sto
i myra mellom to brannflater. Trolig hadde den
bol i myra, kanskje hos sin vert, myreitermaur.
Dronningene hadde uansett svermet oppi
malaisefella. Når sant skal sies, hadde ikke arten
fått navnet trolleitermaur ennå. Men da forslaget

Siste frist

Funnstedet av trolleitermaur i Norge, nærmere bestemt ved Røsengrå i Aremark. Kart: Artskart.
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kom på bordet, ble det ganske åpenbart. En
mystisk art, langt inne i «trollskogen», med en noe
trollete atferd som sosialparasitt på myreeitermaur

og med mange ukjente aspekter knyttet til sin
biologi. Trollene er kanskje mer hårete en andre
skapninger også, hvem vet?

Verdensutbredelsen av trolleitermaur Myrmica vandeli. Kart. GBIF.org.

Boka «Maur i Norge» kom i 2018, og oppsummerer status for de 65 maurartene som finnes hos oss.
Foto: Juliet Landrø.
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Bjerke, B.A. 2018. Rovfugler på kloss hold. Natur i Østfold 37(1-2): 134-141.
Hva gjør man hvis man vil oppleve rovfugler på kloss hold? Jo, man lager en åteplass med
et fotoskjul. Hit kan du lokke ned diverse rovfugler på utlagt mat.
Bjørn Aksel Bjerke, Festningsveien 12, 1850 Mysen, e-post b.a.bjerke@nhm.uio.no

I mange år tenkte jeg på et prosjekt der jeg kunne
fotografere rovfugler på kort avstand. Vekk med
avstandsbilder fra bil, eller tilfeldige bilder når
en kom bus på fugl. Heller ikke bilder der filbeskjæring var den eneste muligheten til å få
bilde av en rovfugl som dekket mer enn halve
bildeflata. Jeg ville ha bilder der ro og harmoni
preget situasjonen. Der fuglene satt med avslappet

holdning og med ro i blikket. Jeg ønsket meg
portretter, og bilder med topp fil-kvalitet. Bilder
av rovfugl tatt på avstand under ti meter ble tema.
Hønsehauk og musvåk
Hønsehauk var et stort ønske. Musvåk som god
nummer to. Jeg ville ha en plass der lyset spilte

En sjelden fargevariant hos musvåk. Denne voksne fuglen var spesielt mørk, og virket nesten litt
koksgrå i fjærdrakten. Den fikk også kallenavnet «koksen». Foto: 17.9.2014, Bjørn Aksel Bjerke.
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September til oktober er perioden da spurvehaukene ofte kommer på besøk. Tidlig i perioden er ofte
en voksen hann med. Foto: 28.9.2015, Bjørn Aksel Bjerke.
på mitt parti, og der avstanden til skog bak var
betydelig. Jeg ville ha duse bakgrunner uten
innslag av himmel, altså ingenting som stjal
oppmerksomheten fra hovedmotivet.
Avstanden fra bopel kunne ikke være lang. Det
måtte være praktisk. I perioder må det legges ut
mat flere ganger i uka, og dette må foregå etter
mørkets frembrudd. For å oppnå mest mulig ro
og harmoni på åteplassen, må det ikke forstyrres
unødvendig i dagslys. Etter mange turer i
nærmiljøet, fant jeg min plass. Grunneieren var
velvillig og lot meg få rydde en plass, sette opp en
hytte, «ja, gjør som du vil», var hans ord.
Den valgte plassen vender mot Glomma fra
øst. Dette er jo fordelaktig, da mange rovfugler
høst og vår trekker langs vårt største vassdrag.

Fristende åte på bakken er lettvint mat, og det
takker rovfuglene sjelden nei til. Denne plassen
har jeg nå brukt i ti år. De første to årene var
det lite rovfuglaktivitet, men etter hvert har det
virkelig blomstret. De voksne rovfuglene virker
å ha god hukommelse og returnerer hver høst.
Et eksempel på dette er en hønsehauk hunn som
dukket opp som 2K. Denne hadde blitt fanget i
et fasanoppdrett, og ringmerket i Skåne som 1K.
Hunnen var utrolig sky og skvetten, men valgte
likevel å «bo» ved åteplassen hver høst og vinter
i 6 år. Hun fikk kallenavnet «svenska».
Musvåkene er tidlig i farta om høsten, og
etter gode yngleår, kan mange individer, både
unge som gamle fugler, være nedom åteplassen
daglig. Hønsehaukene kommer sjelden ned på
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En ung hunn er ofte hissig mot andre voksne hønsehauker. Denne var daglig og spiste av åte fra
november til april. Her treffer de siste solstrålene unghauken før en lang novembernatt. Foto:
2.11.2012, Bjørn Aksel Bjerke.
åte før i oktober-november. Enkelte musvåker blir
vinteren over, og får selskap av hønsehauk-hunner.
Særlig voksne hønsehauk-hanner kommer sjelden
eller aldri ned. De er mindre, utrolig effektive
som jegere, og har kanskje ikke samme behov
for lettvint åte-mat. Noen yngre hanner kommer
innom, men her er nok dårlige jaktresultater og
sult den største årsaken.

ser rett og slett ut som en slags treningslek, der
far lærer bort. Nøtteskrikene skjønner tydeligvis
at her er ingen fare på ferde, og lar de unge
spurvehaukene få holde på. Dette varer gjerne
fra september til godt ut i oktober. Aktiviteten er
alltid størst tidlig morgen, og utrolig utfordrende
for fotografen. Her går det fort, og det dunkle lyset
setter sine grenser.

Spurvehauk

Som «bonus» får en gjerne besøk av diverse
spetter, skjærer, kråker, ravn, nøttekråker, masse
meiser, finkefugler, rødrev, ekorn og mår.

De siste seks årene har jeg matet småfugl på
åteplassen hele året, samt nøtteskriker fra
sensommer med brød og nøtter. I kjølvannet
av disse, dukker det alltid opp en gjeng med
spurvehauker, trolig kull. I starten er ofte en voksen
hann med, ikke for å spise nøtteskriker, men det

Regler
Jeg har fått mange spørsmål om etikken rundt å
fore rovfugl. Slutter de å jakte selv? Skaper jeg
unødvendige konflikter med påfølgende skader
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Piggtrådgjerder hører ikke hjemme i naturen, men her har jeg valgt å sette opp noen meter som
dokumentasjon. Som kulisser duger det jo. Foto: 20.1.2015, Bjørn Aksel Bjerke.
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En flott, voksen musvåk betrakter maten fra favorittstubben. Noen regndråper krydret stemningen i
solsløret. Foto: 2.10.2012, Bjørn Aksel Bjerke.
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Snøen drysser ned fra himmelen, og det nærmer
seg jul. Den gamle hønsehaukhunnen har
julematen klar rett under sittepinnen. Foto:
27.12.2015, Bjørn Aksel Bjerke.

Den gamle hønsehauk hunnen ruver majestetisk
i den tørre furutoppen. Foto: 1.12.2009, Bjørn
Aksel Bjerke.

Voksen musvåk inn for landing. Foto: 17.9.2014, Bjørn Aksel Bjerke.
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når mange rovfugler møtes i kamp om mat? Svaret
mitt er at jeg trolig redder særlig unge rovfugler
gjennom vinteren. Fugl som trolig ellers ville
sultet i hjel. Om konfliktene mellom individer,
svarer jeg at dette er snakk om «skyggeboksing»,
der klør sjelden er i bruk. En morsom historie og
et godt eksempel, var en adult hunn som dukket
opp på plassen i 2014 og som returnerte hver høst
i tre år. I 2018 etablerte hun seg med en hann og
bygget reir 400 meter fra åteplassen. To flotte
hunner kom på vingene i dette reiret.
Før du starter, må du ha grunneiers tillatelse.
Hold gjerne grunneieren informert om aktiviteten
din. De liker det. Alt av åte bør være fra vilt. Hvis
det benyttes husdyr, må det være stemplet og
kontrollert av veterinær. Et godt synlig skilt på
kamuflasjehytta, med navn og telefonnummer på
bruker er lurt.

Det skrikes når andre hauker eller våker kommer
til syne. Følelsen av eierskap til åtet er tydeligvis
sterkt. Foto: 20.1.2015, Bjørn Aksel Bjerke.

En ung musvåk blir lett et mobbeoffer for kråkefuglene. Skjærene holder mobbingen i gang. 21.10.2011,
Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

140

Rovfugler på kloss hold

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

Etter åtte år med fôring, etablerte et hønsehaukpar hekkeplass bare et par hundre meter fra åteplassen.
Hannen blir gjerne belønnet med et «likesom-nummer» etter å ha overbrakt et bytte. Foto: 2.4.2013,
Bjørn Aksel Bjerke.

Det går virkelig fort i svingene når spurvehaukene fyker rundt etter nøtteskrikene Det virker nesten
som en slags lek. Denne unge hannen har nettopp snudd i lufta i akrobatisk stil. Foto: 13.10.2015,
Bjørn Aksel Bjerke.
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Båtvik, J.I. & R. Aae 2018. Våre ville husdyr 5, amerikabartege Leptoglossus occidentalis
(Heidemann, 1910), utseende, forekomst og ugjerninger, nå også funnet i Østfold. Natur i
Østfold 37(1-2): 142-151.
Mange entomologer og insektinteresserte amatører kan fortelle om at en stor tege nå er
rømt fra USA, hvor den naturlig hører hjemme, og tatt seg over Atlanterhavet og spredt
seg nord og øst i Eurasia. Denne er kalt amerikabartege da den skader bartrær ved å suge
ut næring fra nåler, blomster og frø. Til Norge kom dette dyret i 2009 og var fra 2016
kjent fra Mandal til Austevoll i Hordaland. I 2018 ble den for første gang observert på
Østlandet da en student ved HiØ fant den i hjemmet sitt i Skiptvet i Østfold. Arten synes å
ha en voldsom spredningsevne, men det gjenstår å se om den klarer å finne tilstrekkelige
vinteroppholdssteder med vårt klima. Denne kjempetegen har også andre egenskaper vi ikke
setter særlig pris på, som smittebærer av ulike soppsykdommer, bakterier og protozoer, mest
til skade for våre bartrær, men kan også ødelegge plastrør tiltenkt vanntilførsel, og den går
ikke av veien for å stikke folk en gang i mellom, dog kanskje mest som et feiltrinn.
Jan Ingar Båtvik, Høgskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no
Rune Aae, Øvre Hagavei 1, 1640 Råde, e-post: runeaae@gmail.com

Man skal ikke ha drevet lenge med insekter før
man skiller biller fra teger. Likevel har jeg truffet
mange som regner seg som fordomsfrie overfor
insekter, og som hevder at slike har de mer eller
mindre stor interesse for, men forskjellen på
biller og teger, nei, slike detaljer har de latt ligge.
Fellesnavnet «bugs» kan fungere på begge uten
behov for å gå dypere inn i skilletegn og levevis.
«Bugs er bugs, sikkert for det meste hyggelige dyr,
særlig de som ikke stikker, biter, sparker, stanger,
spiser eller skiter i vår mat eller gnager på våre
eiendeler og som vi er glade i», ja, slik kan vi høre
det sies. Da blir det plutselig en del insekter som
havner på lista over tvilsomme, udregelige eller
plagsomme kryp.
Amerikabartege, også kalt ‘kjempetege’ er
så stor at den kan mistenkes for å opptre slik vi
ikke liker, og kanskje er det litt i dette også, både
oppførsel og levevis. Den ble oppdaget i Norge

så sent som i 2009 (Mjøs m.fl. 2010), og den har
vist seg å ha et stort spredningspotensial. Den har
også stukket folk, kanskje uten å ha særlig nytte
av slike sidesprang, og den har rykte på seg at den
kan blande seg opp i eiendeler vi vil ha for oss
selv. Den er derfor svartelistet i Norge i kategori
HI- høy risiko (Artsdatabanken).
Utseende
Forutsatt at man klarer å holde en tege fra en bille,
eller andre småkryp, er en tege på inntil 2 cm så
mye større enn andre teger at dette dyret skulle
være enkelt å kjenne igjen. Den eneste landtegen
med samme størrelse, er maskeringstegen
Reduvius personatus, men denne er jevnt, mørkt
brunfarget og skiller jeg umiddelbart fra den
langt mer fargeglade amerikabartegen. Teger har
jo vingene dandert slik at det dannes diagonale
linjer over bakkroppen, og som vi på litt avstand
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Amerikabartegen Leptoglossus occidentalis, vår første dokumentasjon av denne store tegen fra Østfold
og Østlandet, fanget i Skiptvet av Christina van der Werve, 20.10.2018, og levert i et prosjektarbeid
ved HiØ hvor preparerte objekter inngår. Her ser vi dyret før montering. Foto: Jan Ingar Båtvik.

Og slik ser denne kjempetegen ut fra siden, igjen før montering. Her synes hodets lave plassering
godt, noe som er vanskelig å oppdage ovenfra. Foto: Jan Ingar Båtvik.
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Et markert kjennetegn for amerikabartegen, er den underlige avflatete bakleggen som minner mest
om en padleåre. I tillegg har baklåret kraftige torner. Foto: Samme individ, montert i privat samling,
men skal til NHM på sikt. Jan Ingar Båtvik.
opplever som et kryss. I tillegg har de vinkler
på antennene, og normalt bare 4-6 ledd her,
til forskjell fra biller som oftest har 11 ledd i
antennene.
Denne store arten, som naturlig nok kan kalles
‘kjempetege’, har ikke Artsdatabanken ennå gitt et
godkjent, norsk navn. Nå har Endrestøl & Hveding
(2017:17-18) forslagsvis foreslått amerikabartege
på L. occidentalis som et mer beskrivende navn
på arten. Navnet forteller om både opprinnelse
og litt om dens levevis, og er derfor et ganske
velegnet, norsk navn. Jeg slutter meg derfor til
at denne kjempen av en tege gjerne kan kalles
amerikabartege.
Arten har et karakteristisk hvitt w-mønster
på tvers av bakkroppen. For øvrig er den
rødbrunt sjattert, og bakkroppens kant er hvit og
svartflekket, noe som er lett å se når dyret betraktes
ovenfra. Så er hodet plassert lang nede på kroppen,
noe som ses best når dyret betraktes fra siden, se
fig. Et ytterlige oppsiktsvekkende kjennetegn, er at
bakleggene har en merkelig avflatet form, omtrent
som padleårer, helt spesielle og derfor ikke til å ta
feil av blant teger hos oss, se fig.

Systematisk plassering
Amerikabartege er en kanttege (fam. Coreidae)
fra insektordenen nebbmunner (Hemiptera) og
underorden teger (Heteroptera). I en oppstart med
interesse for teger, kan kantteger og breiteger
(fam. Miridae) være vanskelig å holde fra
hverandre. Begge familiene har arter som har
så bred bakkropp at denne stikker på utsida av
vingene når dyret hviler. Breitegene har imidlertid
fem ledd i antennene til forskjell fra kanttegenes
antenner som har fire ledd (Sundby 1995:161164).
Familien kantteger har bare 7 arter i norsk natur,
og hvor et par av dem regnes som truet, mens på
verdensbasis regnes ca 2000 arter (Nielsen &
Skipper 2015:13). Vår kanttege, amerikabartege,
er en nyinnvandrer og havnet umiddelbart på vår
svarteliste.
Det var Otto Heidemann (1842-1916) som
beskrev arten i 1910 fra vestkysten av NordAmerika fra materiale samlet i California. Ved
gjennomgang av samlingene der ble arten funnet
også fra California, datert 1880 og 1896, samt fra
Colorado i 1910 (Heidemann 1910).

144

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

Våre ville husdyr 5, amerikabartege Leptoglossus occidentalis

Slik ble dyret seende ut etter montering. Her er det en framfot som fortsatt må justeres noe, jf.
insektnålene. Foto: Samme individ, men montert, Jan Ingar Båtvik.

Utbredelse
Førti år etter at dyret ble beskrevet, var den
kjent østover i USA og nådde østkysten på
1990-tallet (McPehrson m.fl. 1990, Endrestøl &
Hveding 2017). Nå kan vi vel tro at denne tegen
fantes over større deler av USA før Heidemann
ga den et formelt navn, men levde et liv uten
særlig oppmerksomhet fra entomologer og
andre samlere. I tillegg må vi tro at den neppe
ble oppfattet som plagsomt invasiv eller særlig
problematisk da den vel hadde naturlige fiender
som sørget for å balansere bestandene i sitt
naturlige utbredelsesområde. Både sopp og
snyltevepser er oppgitt som naturlige fiender
(Bates & Borden 2005, Maltese m.fl. 2012,
Endrestøl & Hveding 2017:11).
Til Europa kom denne store tegen, trolig
tilfeldig, til Italia i 1999 (Taylor m.fl. 2001).
Senere er den sannsynligvis introdusert til

Europa flere ganger (Dusoulier m.fl. 2007), og
hvor den har spredt seg utrolig raskt over store
deler av vår verdensdel. Endrestøl & Hveding
(2017:6) forteller at arten mellom 2003 og 2008
ble dokumentert som ny i 21 europeiske land.
I 2017 var den kjent fra 30 land i Europa! Og
den er kjent fra Japan (2008) og Kina (2010),
og første gang påvist i Afrika i 2011 (Tunisia)
og senere i Marokko (2013). I Sør-Amerika ble
den først dokumentert i Chile i 2017 i minst seks
regioner. En slik enorm spredningsevne kjenner
vi neppe maken til. Men så har vi mennesker
hjulpet sterkt til denne utbredelsen med vår
verdensvide distribusjon av varer med alle slags
befordringsmidler hvor amerikabartegen har blitt
med som blindpassasjer. I tillegg har vi fraktet
juletrær, hvor vi har fått med et ukjent antall
amerikabarteger på kjøpet (Gall 1992). Om ikke
dette var nok, er det klare indikasjoner på at teger
kan trekke langt, også over hav, og som ser ut til å
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forklare mange funn på oljeplattformer (Endrestøl
& Hveding 2017:12-13).
I Skandinavia ble vi kjent med dette dyret
i 2009, både fra Norge og Danmark, mens
svenskene ikke oppdaget denne tegen før i 2013.
I Finland og Baltikum er den visst ikke kjent
ennå (Endrestøl & Hveding 2017). I Norge ble
arten kjent første gang fra Klepp i Rogaland og
fra Lindesnes i Vest-Agder, begge i 2009 (Mjøs
m.fl. 2010). Så skulle det gå fram til 2016 før vi
ble oppmerksomme på arten fra seks ulike steder,
fra Rogaland, Vest-Agder, Hordaland og fra
Nordsjøens oljeplattformer (Artskart, Endrestøl
& Hveding 2017:7).
Første funn i Østfold
Fra Østfold foreligger ett funn så langt. Dyret
dukket tilfeldig opp i en objektsamling hos
barnehagelærerstudentene ved Høgskolen i
Østfold. I faget NHB (Natur, helse og bevegelse)
har deltidsstudentene ved denne skolen i oppgave
å samle objekter av 5-10 arter fra samme

biologiske gruppe (normalt samme orden). Disse
skal prepareres slik at de får varig verdi, beskrives
med utseende, levevis, utbredelse, anvendelse
samt gjerne også hvilken eventuelt funksjon
disse artene kan ha i en barnehage til lek, eventyr,
mat, dekorasjon, våre foreldres forestillinger
og utnyttelse, etc. Populære objekter blant
studentene er insekter, mollusker, lav, moser eller
karplanter til sitt prosjektarbeid. Vi har egne økter
i undervisningen hvor studentene under veiledning
får demonstrert og praktisert preparering av
insekter, pressing av planter, etc. Ikke så helt
sjelden leveres det da inn interessante objekter,
gjerne fra deres hjemmesteder, oftest pent
preparert med tilhørende tekst, for godkjenning
hos faglærer.
Det var Christine van der Werve som leverte
en amerikabartege i sitt prosjektarbeid sammen
med en del andre insekter, høsten 2018. Tegen
ble levert i forkant av innleveringsfristen for å
være trygg på bestemmelsen før beskrivelsen av
arten tok til. Dette var mitt første bekjentskap
med denne tegen. Christine forteller at den ble

Kartene viser Leptoglossus occidentalis fra den ble oppdaget i Norge i 2009 og Sverige i 2013 fram
til 2018. Den er i stadig spredning i begge land. Merk funnet (som egentlig er to separate funn) ute
på oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Kart: Artskart og Artportalen.
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Leptoglussus occidentalis har sin naturlige utbredelse i Nord-Amerika, men etter en, trolig, tilfeldig
introdujsjon til Italia i 1999, har den spredt seg i rekordfart over hele Europa. Det er heller ingen
grunn til å tro at spredningen stopper med det første, så en rask ekspansjon både norover og østover
må vi kunne forvente de kommende år. Ifølge litteraturen er denne tegen nå også kjent både fra Afrika
(Tunisia og Marokko), Chile, Russland og flere nye land i Øst-Europa. Kart: GBIF.org.
helt tilfeldig funnet flygende i stua hjemme i
Enerveien 6 i Skiptvet, 20.10.2018. Da hun trengte
insekter til sitt prosjektarbeid, ble dyret fanget og
frosset ned og senere bestemt og beskrevet. Etter
innlevering og retur av godkjent prosjektarbeid,
ble dyret konfiskert (med studentens samtykke),
og vil havne i samlingene på Naturhistorisk
Museum i Oslo, da dette ser ut til å være det første
dokumenterte funn av denne kjempetegen fra
Sørøst-Norge. Christine forteller at hun bare har
funnet dette ene eksemplaret i huset, og at hun ikke
har noen anelse om hvordan det kan ha kommet
inn i huset, det bare ‘plutselig’ var der. Nå kan det
være at dette dyret er kommet fra Sverige, da det
er kortere vei sørfra Bohuslän og til Østfold, en
fra Mandal til Østfold. I tillegg er svensketurer et
vanlig fenomen, ikke bare for oss i Østfold, men i
alle fall vanlig hos østfoldinger, uten at jeg herved
har fordelt noe skyld i anledning dens oppdagelse
her i fylket.
Levevis
Opprinnelig ser det ut til at amerikabartege har én
generasjon i året, mens i de nye distrikter, hvor
den er introdusert, er det vist at den kan ha inntil
fire generasjoner (Tamburini m.fl. 2012). En hunn
kan legge opptil 80 egg. Eggene er tønneformet,
brune, 2x1 mm store, og de legges i lange rekker

på nålene av bartrær, normalt fra medio juni til
primo august. De klekkes etter 10-14 dager. Arten
går gjennom fem nymfestadier hvor de nyklekte
dyrene suger plantesaft direkte av nålene, mens
de senere nymfestadier, sammen med de voksne,
går over på kongler hvor de særlig er ute etter
frøanleggene og frøene i konglene. De voksne
individene overvintrer og dukker opp igjen i maijuni neste år, naturlig nok avhengig av klimaet
(McPhearson m.fl. 1990, Bates & Borden 2005,
Werner 2011, Lesieur m.fl. 2014, Endrestøl &
Hveding 2017:7).
Amerikabartege som skadedyr
Amerikabartegen er ikke særlig populær i land
den hører naturlig hjemme, og slett ikke i områder
hvor den er introdusert. Arten har nemlig vist
seg særlig tilpasningsdyktig i sine nyetablerte
områder. Hjemme i Nord-Amerika er den kjent
for å være et velkjent problem i frøplantasjer
der den suger ut frøene på bartrær. Det er vist at
frøproduksjonen kan reduseres med inntil 40% i
plantasjer. I tillegg kan kjønnsmodne individer
suge på hannblomstene av bartrær slik at deres
pollenproduksjon reduseres (Hedlin m.fl. 1981,
Schaefer & Panizzini 2000, Endrestøl & Hveding
2017:9-10).
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I Europa er det også gjort studier av
skadeomfanget av disse introduserte tegene både
i naturskog og i bartreplantasjer. Resultatet var
alarmerende da bortimot 70% eller mer kunne
noteres som reduksjon i frøproduksjonen under
visse omstendigheter (Lesieur m.fl. 2014).
Fra Italia rapporteres det at produksjonen av
pinjekjerner Pinus pinea gikk ned med 90% (!) i
tiårsperioden etter at denne amerikabartegen ble
introdusert dit (Roversi m.fl. 2011, Endrestøl &
Hveding 2017:10).
Annen tvilsom oppførsel
Denne amerikabartegen har et dårlig rykte av
flere årsaker utover det som er nevnt. Den kan
f.eks. frakte med seg soppinfeksjoner og bidra
lokalt til spredning av soppsykdommer på
bartrær. Hos oss er det særlig infeksjonssoppen
Sphaeropsis sapinea som synes aktuell. Denne
kan danne kreftlignende sår blant annet på vår
hjemlige furu Pinus sylvestris. Det er antatt at

global oppvarming også hjelper denne soppen
nordover. Soppen ble registrert i Norge allerede
i 2001, på einer Juniperus communis og senere
også på gran Picea abies i 2012 og furu i 2017
(Talgø & Stensvand 2003, Talgø & Thomsen
2015, Endrestøl & Hveding 2017:10-11). Nå er
det vist at denne soppen kan infisere i alle fall
16 ulike arter av nakenfrøete trær hvor bartrærne
hører hjemme (Zlatkovic m.fl. 2016).
Når høsten nærmer seg, søker disse dyrene
inn i varmen med tanke på overvintring. Naturlig
overvintrer de under bark, i fuglereder, musebol,
etc (McPhearson m.fl. 1990). Men i kaldere
strøk, og det er her vi hører hjemme, søker dyra
mot menneskeskapte konstruksjoner som hus,
hytter, biler, containere, tog og skip med en
levelig temperatur for vinterhvilen. Slik kan de
bli fraktet rundt i verden også vinterstid. Fra
Canada er det rapportert om over 2000 individer i
et fabrikklokale (Blatt 1994, Endrestøl & Hveding
2017:13). I tillegg er det vist at disse dyrene kan
registrere varmestråling, både fra biokjemisk

Første funn av amerikabartege i Tyrkia var i 2009, slik som i Norge. Der har arten spredt seg langt
raskere, og medført store skader på ulike furuarter. Disse konglene av pinje Pinus pinea skulle vært
fulle av frø og opptil 12 cm lange, men er redusert til noen inntørka, harde knopper uten frø (Parlak
2017). Foto: Salih Parlak, Bursa Teknik Üniversitesi.
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Gjennomskåret kongle av furu Pinus sylvestris hvor kun et fåtall frø har utviklet seg. Resten er ødelagt
av amerikabartegen. Diameter per kongle er ca 3 cm. Foto: Salih Parlak, Bursa Teknik Üniversitesi.
aktivitet, som skaper høyere temperatur i kongler,
eller fra varme, menneskeskapte konstruksjoner
av ymse karakter. Varmereseptorene hos tegene
er lokalisert i fire bakkroppsledd og kan være et
viktig hjelpemiddel til å finne egnet vinteropphold
(Takács m.fl. 2009, Endrestøl & Hveding
2017:15).
Av annen ugrei oppførsel er det vist at

amerikabartegen, trolig av ren nysgjerrighet og
undersøkelsestrang, har penetrert plastrør av
ulike slag i sitt hjemland USA og dermed laget
vannlekkasjer. Det var stor usikkerhet omkring
årsakene til disse vannlekkasjene før man koblet
sammenhengen til tegene som fantes blant disse
rørene. Etter mistanken ble det senere vist i kultur
at denne arten var i stand til å stikke hull på slike

Når amerikabartegen suger ut innholdet i frøene, bringer de ofte med seg soppsporer inn i konglene
som ytterligere ødelegger frøproduksjonen. Bildet viser pinje Pinus pinea infisert med sopp. Foto:
Salih Parlak, Bursa Teknik Üniversitesi.
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plastrør og dermed forårsake vannlekkasjer (Bates
2005). Ifølge Endrestøl & Hveding (2017:14) er
slike plastrør svært vanlig i bruk også her i landet,
og med en forventet økende bestand av denne
tegen, ligger det an til konfrontasjoner også her
hjemme.
Så fins det ett eksempel på at denne
amerikabartegen har forsøkt seg på folk. Fra
Ungarn fortelles det at en intetanende kvinne
på en balkong, uten foranledning ble stukket
i overarmen. Kilden beskriver «...the bite was
very painful and induced intense irritation...»
(Hornok & Kontschán 2017:1). Hevelsen økte til
2,5 cm i diameter, og det tok ca 1 måned før den
røde flekken var borte. Det er antatt at damen ble
stukket av ren nysgjerrighet, en slags feiltagelse,
men om slike stikk kan virke uskyldige, kan de
inneholde fremmedorganismer av både protozoer
(encellete organismer), gjærsopp og bakterier
(Hornok & Kontschán 2017, Endrestøl & Hveding
2017:16).
Stort problem i Norge?
Selv om amerikabartegen har vist en utrolig og
dermed alarmerende evne til spredning, er det ikke
sikkert arten blir særlig problematisk. Forholdene
i Norden i dag er beskrevet som på grensa til
hva arten kan tåle. Det vil neppe være nok
døgngrader til at arten kan klare å gjennomføre
sin livssyklus, hevdes det (Barta 2016). Andre har
antydet at langs vår kystlinje kan forholdene være
tilstrekkelig milde til at vestkysten helt nord til
Finnmark muligens kan tilfredsstille artens krav
(Zhu m.fl. 2014).
Som alle introduserte arter, må vi regne med
at om den etablerer seg, vil den kunne fordrive
stedegent biomangfold. Så kjenner vi til dens
forkjærlighet for bartrær og kan dermed bli et
problem ved at den reduserer frøproduksjonen hos
både gran og furu. I tillegg vet vi at den kan være
bærer av uønskete soppsykdommer, så det er all
grunn til følge med amerikabartegens forventete
ekspansjon også hos oss (Endrestøl & Hveding
2017:17).
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Vakre trebukker (Cerambycidae) i Østfold 5, øyeflekkbukk
Mesosa curculionoides (L., 1761), selvsikker, mystisk og
sjelden
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Båtvik, J.I. 2011. Vakre trebukker (Cerambycidae) i Østfold 5, øyeflekkbukk Mesosa
curculionoides (L., 1761), selvsikker, mystisk og sjelden. Natur i Østfold 37 (1-2): 152-160.
Øyeflekkbukk er en staselig og uredd trebukk som er svært sjelden i Norden. Den er avhengig
av gamle blandingsskoger med undertrykte løvtrær av små dimensjoner for sin utvikling.
Larvene lever under barken nær overflata og graver seg ikke inn i veden. Arten er dermed
utsatt for å bli lett-tilgjengelig hakkespettmat. Ifølge litteraturen, synes landets eldste funn
å være fra før 1914, men det eldste funnet ifølge Artskart, er fra Rauer i 1960. I tillegg er
dyret trolig nevnt i litteraturen for mer enn 150 år siden under et annet navn. Trebukken er
sjelden og rødlistet i Norden, og er i Norge kjent fra fire områder i Sørøst-Norge med Rauer i
Fredrikstad og Tasken i Råde som eneste lokaliteter i Østfold.
Jan Ingar Båtvik, Høgskolen i Østfold, Remmen, 1757 Halden.
Privatadr.: Mosseveien 45, 1640 Råde, e-post: ingar.batvik@hiof.no

Øyeflekkbukk Mesosa curculionoides¸ er en av de
sjeldneste trebukker i Norge. Den er lett å kjenne
med sine gulbrune ringer på gråsvart bunn. Denne
trebukken hører til i de mørke skoger med lang
kontinuitet, og er bare kjent fra få lokaliteter i
Skandinavia. Dette er vår faunas eneste trebukk
med utpregete ringer på dekkvingene. Den
kunne derfor gjerne fått navnet ringbukk, mens
Artsdatabanken synes disse ringene minner om
øyeflekker hos insekter og foreslår heller, det
langt mer tungvinte navnet, øyeflekkbukk som
autorisert, norsk navn, kanskje mest fordi den heter
ögonfläcksbock på svensk (Ehnström & Holmer
2007:229). Ringbukk er et mye mer deskriptivt
og norsk navn, og derfor langt mer velegnet på
denne karakteristiske sjeldenheten. Zachariassen
(1990:59) støtter også dette forslaget.
Etymologi, navnets opprinnelse
Slekta Mesosa ble beskrevet av den franske
zoologen Pierre André Latreille (1762-1833) i
1829 (Latreille 1829:124) på bakgrunn av Carl

von Linnés Cerambyx curculionoides fra 1761
(Linnaeus 1761:193). Ifølge den zoologiske koden
for navnsetting, der bare originalforfatterens
navn og tidspunkt nevnes, blir autoren for vår
Mesosa curculionoides, (Linnaeus 1761) eller ofte
forkortet til (L., 1761). Parentesen viser at arten er
overført til en annen slekt i ettertid, nemlig slekta
Mesosa som Latreille overførte den til, men hans
navn skal altså ikke med i autornavnet.
I dag inneholder slekta Mesosa ca 40 arter
på verdensbasis, men bare 3 arter i Europa hvor
alle er sett i Norden. Alle tre er sjeldne, men bare
to av dem er kjent fra Norge, M. nebulosa og
M. curculionoides, og bare sistnevnte i Østfold.
Mesosa kommer trolig av gresk og latin mesos
som betyr i midten. Så har forfatteren valgt en
hunnkjønnsendelse –a, uten at det er åpenbart
verken hva man finner av feminine trekk hos
denne slekta eller hva som oppleves som midtstilt.
Kanskje kan de iøynefallende ringene oppleves
som midtstilte på dekkvinger og halsskjold, og så
kan vel ringer med mørkt sentrum ha noe feminint
over seg. Epitetet curculionoides betyr, direkte
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Øyeflekkbukk Mesosa curculionoides er en helt spesiell trebukk med sine mørke flekker innringet i
gulbrunt. Den er mørk, sky og hemmelighetsfull og gjemmer seg vekk om dagen, men kommer fram
om natten. Denne svært sjeldne trebukken er knyttet til urskoger på få steder i Sørøst-Norge. I Østfold
er den bare kjent fra Rauer i Onsøy. Foto: Rauerkalven 16.7.2000, Jan Ingar Båtvik.
oversatt fra både gresk og latin, curculio-lignende,
hvor Curculio er en slekt blant snutebillene (fam.
Curculionidae) (Ehnström & Holmer 2007). Så
vår øyeflekkbukk har inspirert autor Carl Linné
og gitt ham assosiasjoner til snutebilleslekta
Curculio, igjen uten åpenbar sammenheng mellom
de langsnutete snutebillene i denne slekta og den
maskuline øyeflekkbukken vår.
Høy og mørk med kraftig kropp
Øyeflekkbukken sitter ofte godt skjult i dunkle
skoger med gode vernefarger. Om dagen gjemmer

den seg i en barksprekk eller under løs bark, mens
den blir mer aktiv om natten. Skulle den opptre
ute om dagen, er den likevel vanskelig å få øye
på selv om det finnes en god bestand i området.
Med sin mørke, sylindriske kropp og brungule
ringer, går den nærmest i ett med omgivelsene
der den sakte forflytter seg langs en tynn stamme
på vei til nye gjemmesteder. Hver gulbrune
hårring omgir et kullsvart felt hos denne arten.
Den er kraftig bygget med markerte, flerfargete
antenner og beveger seg sakte som om den
besitter stor selvsikkerhet. Kjønnene er ganske
like, men hannene har noe lengre antenner enn
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Går man litt fort gjennom aktuelle skoger hvor øyeflekkbukk Mesosa curculionoides er kjent, er det
lett å gå forbi da den gjerne er vanskelig å få øye på. Her krypende på bast av rogn Sorbus aucuparia.
Foto: Rauerkalven 16.7.2000, Jan Ingar Båtvik.

Her er trebukken plassert på et grønt blad for å vise dyrets proporsjoner tydeligere, selv om det er
uvanlig at den kryper på annet enn stammer og bark da imago ikke synes å spise annet enn løvtrebark.
Foto: Rauerkalven 16.7.2000, Jan Ingar Båtvik.
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hunnene. (Bílý & Mehl 1989:131). Øyeflekkbukk
oppsøker aldri blomster slik mange trebukker gjør
(Hansen 1966:129). Så hører denne trebukken til
artene i familien som kan lage hørbar lyd ved å
gnisse en kitinplate, plassert der dekkvingene går
sammen (ved scutellum), mot en list i bakkant av
halsskjoldet. Fenomenet kalles stridulering og
som vel må innebære at de er i stand til registrere
disse lydene. Trolig er begge kjønnene i stand
til å lage slike lydytringer (Ehnström & Holmer
2007:227).
Må regnes som et nyttedyr
Organismer som bryter ned dødt organisk materiale,
må regnes som nyttedyr. Øyeflekkbukken angriper
stort sett bare greiner og relativt tynne stammer,

Slik ser utflygingshullet ut etter at imago har
forlatt puppekammeret og tatt seg ut i frihet.
Foto: Rauerkalven, i grein av rogn Sorbus
aucuparia 16.7.2000, Jan Ingar Båtvik.
gjerne slike som er angrepet av larver fra andre
trebukkarter fra før. Vår bukk hjelper da ytterligere
til å bryte ned veden som er kommet langt i
nedbrytingen fra før.

Øyeflekkbukk Mesosa curculionoides har lysgule
pupper som dannes like innenfor barken og
blir således et enkelt bytte for hakkespetter. Nå
trives denne trebukken i ganske tett kratt med
undertrykte, små løvtrær og som hakkespetter
ikke er så glade for å arbeide i. Det er derfor
viktig at krattskogen får stå for å hjelpe denne
sjeldne urskogsarten til å klare seg hos oss. Foto:
Rauerkalven, i grein av rogn Sorbus aucuparia
16.7.2000, Jan Ingar Båtvik.

Hunnene kan legge sine egg på ulike arter
løvtrær som lind Tilia, rogn Sorbus, eik Quercus,
alm Ulmus, bøk Fagus, lønn Acer, ask Fraxinus,
osp Populus og selje Salix. Øyeflekkbukkens
larver graver seg aldri langt inn i veden. De finnes
bare i overflaten, gjerne like innenfor barken.
Puppene er 20-25 mm lange og 7-9 mm brede og
dannes også ganske like innenfor barken omgitt
av litt barkfibre (Palm 1959:330). Dette er kanskje
en ytterligere forklaring på at den er så sjelden.
Hakkespetter og billesamlere vil lett finne slike
larver som ligger så nær overflaten.
Utviklingen tar normalt tre år, men kan nok i
varmere klima gå raskere. De ferdigklekte dyrene
(imago) finnes gjerne på de samme løvtreartene
som larven har hatt tilhold, men altså som regel
godt skjult. Det opptil 17 mm lange dyret klekkes
hos oss normalt midt i juli og tar seg gjennom
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barken i et lite, ovalt hull (Bílý & Mehl 1989:131),
se fig. Det er antatt at imago bare lever noen
uker, hvor parring og egglegging er den viktigste
geskjeften, men funn av imago sent i oktober
skaper mistanke om at enkelte kan overvintre
(Ehnström & Holmer 2007:228).
Et ekte urskogsdyr
Denne velproporsjonerte og vakre trebukken
er knyttet til gamle skoger med ved i alle
nedbrytningsfaser, altså et ekte urskogsdyr. I
Sverige, hvor den bare er kjent fra få skogsområder
i dag, regnes den som et relikt, altså en forekomst
vi i dag bare har en rest igjen av. Det er skogbruket
som er trusselfaktor nummer en. Moderne
skogbruk gir tradisjonelt lite plass for død eller
døende løvtrær som fortsatt står (gadd), det
er sjeldent med mange løvtrearter i blanding,
samt at hogsten i dag gir mange lysåpninger,
enten det skyldes flater i skogen eller uttak
av enkeltstående monumentale trær i en slags
plukkhogst. Øyeflekkbukken vil ikke ha hogst i det
hele tatt, og særlig ikke rydding av små trær i tette
bestander. Den trives best der løvtrær står mange
samlet og undertrykker hverandre. Dette gir god
tilgang på døende løvtrevirke av små størrelser
samt ofte mørke skogspartier. Slike skoger finnes
det lite igjen av i Norden, og som forklarer at
øyeflekkbukken er blitt så sjelden (Ehnström &
Holmer 2007:228). Også i Norge viser utbredelsen
at den har trange toleransegrenser overfor hva
slags miljø den trives i. Bare skoger, som har fått
fred fra moderne skogbruk over tid, egner seg
for slike ekte urskogsdyr som denne arten, og
som gjør dens forekomster enda mer mystiske og
hemmelighetsfulle.
Rødlistet i Norden
Det er lett å forstå at et dyr med så spesielle krav
til livet, blir fåtallig. Øyeflekkbukken er derfor
rødlistet både i Norge og Sverige. I Norge er den
rødlistet som VU sårbar (ADB), mens svenskene
rødlister den i kategori EN sterkt truet (Gärdenfors
2005:372, Link 1). Dette betyr at arten har hatt
trange vilkår med det moderne skogbruket hvor

Løfter vi på barken bak utflygingshullet,
oppdager vi det grunne søkket i stammen som
er rester etter puppekammeret til øyeflekkbukken
Mesosa curculionoides. Foto: Rauerkalven, i
grein av rogn Sorbus aucuparia 16.7.2000, Jan
Ingar Båtvik.

småtrær i tette bestander er blitt stadig mer
uvanlig. Her i landet er øyeflekkbukk bare funnet
i Østfold og i Akershus, mens i Sverige er den
registrert fra fire län sør i landet (Ehnström &
Holmer 2007). Overalt er den sett fåtallig, men
med sitt hemmelighetsfulle og skjulte tilværelse,
kan det være den kan finnes også andre steder.
Kanskje kan vi håpe på at nye synspunkter på
skogsdrift og vern av nøkkelbiotoper i skogen,
kan øke dens utbredelse.
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Utbredelse
I Skandinavia er den bare kjent fra Norge og
Sverige. Den har så langt aldri vært påvist verken
i Finland eller Danmark, men er i nyere tid kjent i
Nord-Tyskland. Ellers på kloden er den kjent fra
Sentral-Europa. I følge Bílý & Mehl (1989:131),
er også arten kjent fra Kaukasus til Armenia
og i Sibir øst til Korea (noe som for øvrig ikke
gjenfinnes i GBIF).
Øyeflekkbukk synes å forbli et uvanlig dyr
i Norden. I Sverige var den en tid etterlyst i
redsel for at den var blitt borte, men den har
fortsatt isolerte funn, og hvor den i dag er vernet
(Ehnström & Holmer 2007:228). I Danmark finnes
bare ett funn av et antatt innbrakt dyr med trelast,
i Århus, juni 1910 (Hansen 1966:131).
I Norge er øyeflekkbukk kjent fra tre områder,
ifølge Artskart. På Håøya utenfor Drøbak i
Akershus fins det fire innsamlinger, datert fra
1962 – 2004, fra Mølen i Hurum i Buskerud fins
det 10 belegg, fra 1997 – 2004 og fra Rauer/
Rauerkalven fins det 28 registreringer, inklusive 3
observasjoner uten belegg, datert fra 1960 – 2013.
Det er sannsynlig at denne trebukken fortsatt
finnes på disse tre lokalitetene.
Nå har jeg ikke funnet eldre dateringer enn 1960
for denne arten på Artskart, men det er sannsynlig
at den er registrert både fra Akershus og Østfold
tidligere da Lindroth (1960:366) merket av begge
fylkene for øyeflekkbukk i sin oversikt fra 1960.
Ifølge Olsen (2007:46) finnes det innsamlinger
av arten fra Østfold før 1914, men som altså ikke
gjenfinnes på Artskart. Angivelsen fra Akershus
har jeg imidlertid ikke funnet kilden til.
Nå finnes det en angivelse hos Siebke
(1875:297) av en trebukk han kaller ‘Mesoma
myops Schønh.’, og hvor slekta skal være
beskrevet av Latreille (samme person som laget
slekta Mesosa), og som angis fra «Christiania,
Huseby». Nå kan Siebke ha stavet slektsnavnet
feil, men epitetet myops tilhører i dag en annen,
lignende art, og som ikke er kjent fra Norge.
Her kan det ha skjedd en forveksling eller
sammenblanding da Zachariassen (1990:59)
nevner vår trebukk, Mesosa curculionoides, som

Som kartet viser, er øyeflekkbukken Mesosa curcu-

lionoides en ren europeer, men i litteraturen er
den nevnt også østover i Asia. At den er sjelden
i Europa er det liten tvil om, da det er registrert
bare 412 funn av den, totalt. Kart: GBIF.org

angitt hos Siebke med teksten «Huseby i Oslo».
Zachariassen regner åpenbart Siebkes angivelse
som en feilstaving og ‘synonymiserer’ disse to
navnene i sin oversikt over sjeldne biller i Norge.
Lindroth (1960), som ganske sikkert kjente til
Siebkes (1875) angivelser, har ikke tatt med
denne opplysningen da arten ikke angis fra Oslo
hos Lindroth. I dag er imidlertid Mesosa myops
(Dalman, 1817), som nevnt, navnet på en annen
trebukk, og som knapt er kjent fra Skandinavia og
som Lindroth (l.c.) heller ikke nevner fra Norge.
Fra Sverige fins ett eneste funn for mer enn 200
år siden (Ehnström & Holmer 2007:229), trolig
tilfeldig innbrakt (Bílý & Mehl 1989:132). I
Finland er M. myops ytterst sjelden, kjent bare
fra et par nærliggende lokaliteter i sørvest, men
blir vanligere i Baltikum og østover i Sibir (Bílý
& Mehl 1.c.). Det er høyst sannsynlig at det er
vår øyeflekkbukk Siebke (l.c.) mener med sin
‘Mesoma myops’ da autorene også stemmer med
denne navneforvirringen. Landets eldste angivelse
av øyeflekkbukk synes derfor å være fra Oslo før
1875.
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Utbredelse i Østfold
Ifølge Artskart er det eldste funnet fra Rauer
samlet av Einar Mjølid, 4.8.1960. Mjølid samlet
fire individer til i løpet av august dette året. Senere
samme år var Alf Bakke der i september og samlet
nok et belegg til museene. Videre samlet Karl
Erik Zachariassen seks dyr på Rauer 11.7.1974,
to til i 1976 og ytterligere to i 1982. Senere samlet
Oddvar Hanssen og Stig Otto Hansen til sammen
fire dyr i 1986, mens Stig Otto var der og samlet
ytterligere to dyr i 1991.
Min første befatning med dette dyret var
sammen med Sindre Ligaard og Line Selvaag,
30.7.1996, hvor vi fant flere eksemplarer av denne
trebukken i overgangen til Rauerkalven, også
pupper og gnagespor, se bilder. Ifølge Artskart tok
Sindre med seg to dyr fra denne turen. Senere har
jeg samlet ett studieeksemplar fra samme område,
datert 16.7.2000. Så har Guro Saurdal Heen tatt
et bilde av en øyeflekkbukk på Rauer 23.5.2010
(se fig.), samme år som Stefan Olberg samlet ett
eks. herfra. Den siste som har plukket med seg
et dyr fra Rauer, ifølge Artskart, er Per Kristian
Solevåg, 8.6.2013.
Nå ser det ut som det er samlet øyeflekkbukk
fra Rauer tidligere da Olsen (2007:46) angir funn
av Tor Ambrosius Helliesen (1855-1914) fra før
1914 og av Thomas Georg Münster (1855-1938)
fra før 1939, begge åpenbart udaterte kollekter.
Helliesen var født i Halden og ble konservator
ved Stavanger Museum 27 år gammel. Han
bestyrte denne stillingen til sin død bare 59 år
gammel, men hadde i løpet av denne tiden bygd
opp store insektsamlinger ved museet. Helliesen
var aktiv medlem i Norsk Entomologisk Forening
fra 1905 (Sømme 2004).
Münster var en av initiativtakerne for dannelsen
av Norsk Entomologisk Forening i 1904 og satt
som formann i denne foreningen i 29 år. Han
var en ivrig insektsamler med særlig interesse
for biller. Hans store insektsamling på over
80 000 dyr(!) inneholdt ca. 12 000 arter insekter
og hvor 65 av disse var nye for vitenskapen
(Sømme 2004). Insektsamlingene til Helliesen
og Münster ble overlevert offentlige museer både

I Norge er øyeflekkbukk Mesosa curculionoides
kjent bare fra fire separate lokaliteter: Rauer og
Tasken i Østfold, Mølen i Hurum og fra Håøya
i Drøbaksundet. Røde plott er fra Artskart, blått
plott er i privat samling. Kartgrunnlag: Artskart.
ved Zoologisk Museum i Oslo, Bergen Museum
og Stavanger Museum, men gjenfinnes ikke på
Artskart (31.12.2018).
Olsen (2007:46) angir også, riktignok med et
spørsmålstegn, et mulig funn på Tasken i Råde
i 2006 av C. Reiråsvåg (= Christer Reiråskag).
Denne opplysningen skal være meddelt Geir
Hardeng via Oddvar Hanssen. Rune Aae har
kontaktet Reiråskag som kan bekrefte at han fant
4-5 larver på Tasken i Råde den 29. juni 2006. To
av disse utviklet seg til imago øyeflekkbukker i
slutten av juli samme år. Den ene finnes nå i hans
private samling (fig.).
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Vakre trebukker i Østfold 5, øyeflekkbukk Mesosa curculionoides

Øyeflekkbukk Mesosa curculionoides på Rauer. Foto: 23.5.2010, Guro Saurdal Heen.

Slik tett skog, helst med stort innslag av løvtrær med små dimensjoner, er gunstig for trivselen til
øyeflekkbukk Mesosa curculionoides. Foto: Rauerkalven 3.8.1994, Jan Ingar Båtvik.
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Øyeflekkbukken som finnes i Christer Reiråskag sin samling. Dyret ble samlet på Tasken i Råde
29.6.2006. Foto: Christer Reiråskag.
Nå er det selvfølgelig liten grunn til å samle
mer fra Rauer eller Rauerkalven da dyret er
lettkjennelig på et foto som dokumentasjon i
ADB. Likevel er det nok slik at hakkespettene
tar langt flere dyr enn billesamlerne, dog trenger
ikke populasjonen predateres ytterligere av
innsamlingslystne samlere. Den verste trusselen
er likevel uten tvil ødeleggelse av gamle
blandingsskoger som er nødvendig for å beholde
denne arten i Norden. Heldigvis er de fleste
arealene, med kjent forekomst av øyeflekkbukk,
i dag vernet i en eller annen sammenheng.
Kilder
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Hornmurerbie Osmia bicornis (L., 1758) i biehotell
RUNE AAE

Aae, R. 2018. Hornmurerbie Osmia bicornis (L., 1758) i biehotell. Natur i Østfold 37(1-2):
161-162.
Etter mange år med hornmurerbier i sprekkene mellom vinduskarmen og panelet, fikk vi
våren 2018 endelig tilslag på hornmurerbier i ett av de mange biehotellene vi hadde hengt
opp på husets mange vegger.
Rune Aae, Øvre Hagavei 1, 1640 Råde, e-post: runeaae@gmail.com

I flere år la vi merke til at sprekkene mellom
veggpanelet og vinduskarmene ble tettet igjen
med leire. Ikke hadde vi sett den/de som gjorde
det, og ikke så vi at noe kom ut derfra heller. På
samme tid som vi registrerte av flere sprekker var
fylt igjen, la vi også merke til at sprekkene andre
steder var tømt for innhold. Det kunne jo ikke bety
annet enn at ungene, til hva det nå enn var, hadde
klekket og kommet ut for å legge sine egne egg.
Samtidig som dette skjedde, hadde vi de siste
2-3 årene både kjøpt og laget selv flere ulike
biehotell som vi hadde hengt opp rundt omkring på
bygningen. Det viste seg at ingen av disse hadde
blitt tatt i bruk, selv ikke de som hang like ved de
allerede omtalte fylte sprekkene.
Så, en varm vårdag i 2018, la vi merke til at det

Etter flere tomme år ble det endelig fart i biehotellet.
Foto: 15.5.2018, Rune Aae.

Sprekkene mellom vinduskarmen og panelet var
tettet med leire, og et hull helt øverst avslørte at
noe hadde kommet ut. Foto: 25.5.2017, Rune
Aae.

ene biehotellet endelig var tatt i bruk, og at åtte rør
var plugget igjen med samme leire som vi tidligere
hadde sett blitt brukt langs vinduskarmene. Men,
heller ikke nå hadde vi lagt merke til hvem som
var årsaken til denne aktiviteten, noe som gjorde

161

Rune Aae

NATUR I ØSTFOLD 37(1-2) 2018

1

3

2

4

5

Bildene 1, 3 og 4 viser hornmurerbienes hunner med sine karakteristiske horn, mens hannene (bilde
2 og 5) mangler disse. Foto: mai-juni 2018, Rune Aae.
at vi fulgte ekstra nøye med i dagene som fulgte
for å avsløre hvem dette kunne være.
Og de skuffet ikke. 16. mai kom det, som
ut av intet, en liten flokk med gyllenbrune
hornmurerbier Osmia bicornis med en god porsjon
hver med pollen på kropp og bakbein som de så
la i fra seg inne i rørene. Dette foregikk i et raskt
tempo, og det var ikke så enkelt å telle hvor mange
som var i sving, men det kunne nok dreie seg om
7-8 bier, minst. De fløy ut og inn av hver sine hull,
men skulle en av dem være så uheldig å kravle inn
i feil hull, ble den kjeppjaget ut igjen.
Fra den spede starten i midten av mai med åtte
fylte hull, fulgte hornmurerbiene på med intens
jobbing helt til 17. juni hvor hele 57 hull var fylt
igjen. Fem rør var underveis forsøkt predatert av
meis uten nevneverdig suksess, da det ytterste
larvekammeret er tomt i samtlige rør, visstnok
for å hindre at parasitterende insekter skal kunne

legge egg i den kommende bielarven.
Da er det bare for både oss og hornmurerbiene å
vente til neste vår for å se om dette ble en suksess.

Etter godt over én måneds jevnt arbeid hadde hornmurerbiene fylt opp hele 57 rør. Foto:
17.6.2018, Rune Aae.

162

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

Litteraturhenvisninger
Litteraturhenvisninger i teksten skal være
forfatters etternavn samt publiseringsår, f.eks.
(Wilse 1779). Om det er nødvendig med en
sidehenvisning skrives denne slik (Wilse 1779:
123-128). Er det flere enn to forfattere, forkortes
dette til (Wilse m.fl. 1779).
Litteraturlisten
Denne skal inneholde alle referanser som er
omtalt i teksten. Forfatters fornavn trenger ikke
forkortes til bare forbokstav. Ved flere forfattere
trenger ikke deres navn å inverteres. Eksempler
på litteraturreferanser:
Tidsskrift
Hardeng, Geir 1983. Amfibier i Østfold - er
vernetiltak påkrevet? - Natur i Østfold 2(3):
128-131.
Bok
Lid, Johannes & Dagny Tande Lid 1994. Norsk
flora. 6. utgave ved Reidar Elven. - Det Norske
Samlaget, Oslo.
Redigert bok
Anker-Nilsen, Tycho 1994. Havsvale Hydrobates
pelagicus, s. 42-43 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.
G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.). Norsk fugleatlas.
Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 551 s.
Viktig
La ikke formalitetene avholde deg fra å skrive.
Natur i Østfold har en egen redaksjonskomité
som gjerne står til tjeneste med råd og veiledning.
Redaksjonen
Rune Aae (redaktør) tlf. 410 11 885,
runeaae@gmail.com
Bjørn Petter Løfall tlf. 466 64 300,
b.p.lofall@nhm.uio.no
Ingvar Spikkeland tlf. 971 99 326,
ingspi@ostfoldmuseene.no
Morten Viker tlf. 924 40 770,
viker@online.no
Jan Ingar I. Båtvik tlf. 480 57 525,
ingar.batvik@hiof.no

Natur i Østfold nr. 1-2, 37. årgang (2018)
ISSN 0800-0352

Innhold
3

Tett på hjortelusflue Lipoptena cervi
RUNE AAE

4

Når nettene blir lange og kulda setter inn - om småpattedyr i uthus og bolighus
INGVAR SPIKKELAND

10

Nye eller sjeldne begersopper (Pezizales) for Østfold

30

Malachius aeneus (L., 1758) (fam. Malachiidae - blærebiller), gjenfunnet etter nesten 30 år

ROY KRISTIANSEN
ÅGE STEN FREDRIKSEN
34

Øra - et initiativ for bedre naturopplevelser
TOMMY FREDRIKSEN

44

Årsmelding for NOF avd. Østfold 2017
ØIVIND LÅGBU

51
60

NOF avd. Østfold - Turreferater 2017
Status for trelerka Lullula arborea i Østfold basert på registreringer i Artsobservasjoner 1980-2018
JØRGEN TORP

67

Som i et speil
ROY NORDBAKKE

68

Strandmaurløve Myrmelone bore (Tjeder, 1941) i Østfold
ANDERS ENDRESTØL

76

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2017
JAN INGAR BÅTVIK

97

Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2017
HENRIK A. TORP, BJØRN PETTER LØFALL

101

Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017

122

Nattsangerturer i Østfold-natta
ARVE DYRESEN

128

Trolleitermaur Myrmica vandeli Bondroit, 1920, den siste puslespillbrikken
FRØDE ØDEGAARD, ARNSTEIN STAVERLØKK, JAN OVE GJERSHAUG

134

Rovfugler på kloss hold
BJØRN AKSEL BJERKE

142

Våre ville husdyr 5, amerikabartege Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910), utseende, forekomst
og ugjerninger, nå også funnet i Østfold
JAN INGAR BÅTVIK, RUNE AAE

152

Vakre trebukker i Østfold 5, øyeflekkbukk Mesosa curculionoides (L., 1761), selvsikker, mystisk og
sjelden
JAN INGAR BÅTVIK

161

Hornmurerbie Osmia bicornis (L., 1758) i biehotell
RUNE AAE

163

Til forfattere

