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REDAKSJONELT
Som aLLe ideelle blader har ogs3 "Natur i ht fold" slitt 11ed tidsfrister
og økonomi. N3r dette skrives ser det ut til at i allefall det siste
problemet har løst seg sSnn nogenlunde. Takket være en god dugnadsinnsats
fra flere ga111le "slitere"! Slik vi ser det n3 vil ogsS fristene bli
enklere S holde for kommende nummer. Men det er under en forutsetning: Det
mll være et behov for bladet! Vi har ingen interesse av J "skape etterspørse l" etter bladet . Om ikke DU og dere andre medlemmer i ØOF og ØN
føler at bladet har en plass i fylkets naturvernarbeid, ser vi ingen grunn
til 3 arbeide sene nattetimer med S f3 ut kommenede nummer. Interessen for
dette tiltaket kan du vi se pl flere 111Ster; f.eks. verve flere abonnenter,
skrive ~rtikler til bladet, s kaffe annonser, skrive brev til redaksjonen
om din mening om bladet e ller selge det i Løssalg til venne r og andre
interesserte.
Hva vi vil med bladet f lir dere et vi sst inntrykk av i dette flllrste
nummeret. Vi hllper blade t vi l være attraktivt for blide sneve rt fugleinteresserte og ti l de !lOm er mer opptatt a v naturvern og_ naturopplevelser.
Bladets spalter e r 3pne for alle. Det betyr at bladet kan og blllr
vekke debatt.
Vi har sett utviklingen i "miljøkampen" som har svinget fra rent
faglig bevisførsel for verneverdi til ikkevo ldlige protestaksjoner. Hver
ny sak kan kreve nye midler, eller midler forskjell ige fra de som ble
brukt i forrige sak. Bredde i debatten og oppstaking av kurs i naturvernarbeidet vil styrke foreningenes arbeid i kommende Ir.
Vi bidrar gjerne til 3 før e denne debatten videre.
Redaksjonen ble avsluttet 15/9.
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Leiv og Jørgen

STØTT VARE ANNONSØRER!
DE STØTTER OSS! ·
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ØN-Formannen har ordet-

Endelig foreligger tørste nr. av "Natur i Østfo~d"! Endelig ser vi
fruktene av samarbeidet me~~om våre to foreninger.
Mange har kalt dette prosjektet for vågalt, og det er det. samarbeidet er vdgaU i den grad en av partene vil miste identitet og
økonomi ti! fordel for den annen . - Men samarbeidet er positivt i den
grad begge f oreningene sammen kan presentere sine fel~es synspunkter,
og i samme blad kan fin ne talerør for sine særinteresser. Her har
begge muligheter for å presentere seg for et bredere publikum.
Natur i Østfold er et medlemsblad, altså et blad for, men også
~ med~emmene . Her må ane fø~e sitt ansvar • •HZ skrivekløe om fug~
og natur(vern) kan her få ut~øp. Savner du noe i et nummer, så skriv
det i det neste!
Lykke til!
Roar Eilertsen

ØN's tidligere formann har ordet:

Ta nken om en san:mens låing av "Landskapsvern" og "Østj'o l:iornitologen"
er i kke av ny dato. Et sli.kt skritt har tyde ligvis for mange 1·ært
følt s om for mdikalt.
Men heldigvis synes det som en modningsproses s har gått sin
gang , hvor begge parter har innsett verdien av fellesskap.
Jeg håper dette indikerer at "de store perspektiver" i naturvernet
også kan leve side om s ide med de mer "snevre" interesser.
Og jeg håper det tyder på at "de snevre interesser" innser at alt
- også det de holder på med - inngår i en større helhet som det også
er viktig å kjempe for.
Ingen særinteresse kan bevares hvis vi ikke erkjenner "navlestrengstrukturen" i naturen - det økologiske samspiLl.
Sett på den måten er det som nå har skjedd en seier for begge
interessegrupper. Vi er alle i samme bås, med den fe lles hovedinteresse å bevare en helhet som er avgjørende, enten den vurderes idealistisk eLler rett og slett rent egoistisk ("Fugl er gøy!").
Det er ikke tvil om at Naturvernet går inn i hardere tider. Flere
signaler både foran og bak kulissene signaliserer dette. Nettopp
derfor er mottoet "samho~d gjør sterk" viktigere enn noensinne.
SpZitting av krefter svekker, ingen vi~ benekte det. Aksepterer
vi at vi har en feUes interesse - ett felles må~ - det å bevare
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verdien i vårt miljø, bør det være logisk at samarbeidsånden får
gjennomslagskraft.
I partipolitiske fora strander man ofte pd uenighet om midlene.
I vårt tilfelle burde dette ikke skape konflikter.
Det nye tidsskriftet er åpent for alle, både de med sans for de små
perspektiver - "spesialisten", og de med de store filosofiske vyer.
Hvordan innhold og stofftype vi2 fordeles avhenger av aUe dere
som teser bladet. Det er di~ stoff som vil forme bladet.
Jeg vet at alle vil få komme tit orde . Og en bedre garanti for at
a He får sitt, og at ingen bør være redd for å bli forferdet, kan
det neppe gis.
Jeg har den tro at alte medlemmer, både fra ØN og ØOF, innser det
riktige og nødvendige i et slikt tiltak. La oss håpe at det kan symbolisere en "ny giv" for naturvernarbeidet i Østfold - pd aUe plan,
og at samarbeidstanken vit smitte langt over grensen for et rent
tidsskriftsamarbeid.
Vi bør ha lagt et grunnlag for større effektivitet i vårt arbeide
med å skape grobunn og forståelse for de ideer og interesser vi anser
som vesentlige.
Øyvind Weholt

Og det tjener alle.
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ØOF-Formannen har ord
VED ET TIDSSKILLE
randbemerkninger ved ØOF-formannen.
I vdrt eHevte år som fylkesavdeUng av Norsk Ornitologisk Forening
står vi på mange mdter på overgangen til en ny tid. Flerårig fastfrosne beviligninger fra offentUge organer til det ideelle foreningsarbeide t samt prisstigninger over alle rimelige antagelser har
nå satt en effektiv bremsekloss på vdr aktivitet. Det avtagende
overskudd i den private økonomi har også bidratt til at s tadig flere
av de trofaste "satserne" md ei nei til oppgaver for vår forening.
Szrlig har det etterhvert blitt vanakelig å få folk til å påta seg
Bkrivearbeid og styreverv. Det krever endel innsats d drive en
forening, og i frykt for å bli nedtynget i papirarbeidet er det lett
å trekke seg unna. Jeg tror imidlertid de fleste av oss som har sittet i styret noen tid også har oppdaget den omtvistelige gleder dette
gir, og det er neppe bare av ren plikt- og ansvarsføLelse flere
"trofasta travere" har koTIUTiet igjen når de har fått noen års "hvile".
Godt kameratskap og nye positive bekjentskaper er prisen verdt for de
fleste , og følelsen av å bruke fritid og ressurser til noe en brenner
for gir også en personlig tilfredsstillelse.
For å samle kreftene i en vanskelig tidsskriftsituasjon besLuttet
vi på forrige årsmøte å gå i nn for et tidsskriftsamarbeid med Østfold
Naturvern, som også hadde problemer med å skaffe fol k til redaksjon
og skrivearbeid. Den vanskelige økonomiske situasjon for bedrif~er og
øvrig nzringsliv har gJ'ort annonsetilgangen prekzr, og fetlestidsskriftet blir også lettere å bære for de to foreningene. Dessuten
håper vi at det sammenslåtte tidsskriftet "Natur i Østfold" vil oppfylle for mer enn tapet etter "Østfoldornitologen 11 og "landskapsvern", og at det vil bringe nye lesergrupper til medlem8skap og innsats i foreningene. Vi oppfordrer dere alle til å skrive artikler og
innlegg til vårt nye tidsskrift, og til å gi redaksjonen og styrene
nyttige t i ps om både r eportasje- og kampsaker.
Etterat lokal lagene har tatt over mer av møte- og ekskursjonsarbeidet har det blitt mere tid for fylkesavdelingen til å samordne
og styrke kontakten mellom ulike deler av fylket. Foruten å virke som
en koordineringsfaktor og å representere foreningen utad i de ulike
saker vil fylkesavdelingen stimulere mer til prosjekter og renesaktiviteter. Etter over ti å r med organisert ornotologisk aktivitet
og registreringsarbeid i fylket er det nå på tide å bringe del er av
dette arbeidet inn i fastere former, og vi i fylkesstyret føler nå et
sterkt ansvar for at eldr e innkommet og upublisert materiale blir
bearbeidet og offentliggjort. Dette gjelder bdde LRSK-<iata, A:I'LASarbeidet , sjøfugl- og trekkfuglregistrer~nger, desouten håper vi å få
sal/UTienfattet en fullstendig historie over ornito logien i fylket med
foreningens tørste ti-år som hovedtema. For at de forskjellige
kommiteer og utvalg i foreningen skal f å utrettet interessante
oppgaver, er vi dessuten helt avhengige av at medlemmene sender inn
jeltnotater og andre opplysninger. Det er med en viss fortvilelse vi
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erfarer at svært mange feltbøke r og observasjonslister støver ned i
de tusen hjem uten å komme til nytte i rapport- og undersøkelsearbeidet forøvrig. De t burde være unødvendig etter alle disse årene å
poengtere verdien av å føre systematiske feltnotater.
Min personlige erfaring er at nesten alle observasjone r kommer til
nytte, og det er svært ofte at nedtegnede feltnotater fra hobbyornitologer danner basis ved u tarbeidelse av fredningsforslag mv . Naturvernarbeidet kan derfor hell er ikke driv es kun fra skrivebordet, og
det er som leverandører av bakgrunnsmaterial e til dette vi som
amatørornitologer kanskje har vår største oppgave. Måtte vi ane
kjenne vårt ansvar.
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STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER
FOR NATURVERNET l ØSTFOLD
VED GEIR HARDENG
"I Øst fold er der intet fjeld som stolt
mot sky sig hæver. Men kom en solblank
sommerkveld naar aaspeløvet bæver. I
vest hvor fjordens bølger slaar, mot
øst, hvor grænseskogen staar."
Det er riktig som Karl Skallerud sier i
"Sang for Øst fold" . Fylket har aldri
vært kjent for storslagen natur. Det
var mer de mange idyller som gjorde det
vesle Smaalenene attraktivt for reisende og landskapsmalere. Utbygging av
hovedvassdragene o3kalte heller ikke
den store opinions oppmerksomhet - i
tider da det a overvinne natur i seg
selv var en seier som ga arbeid og
levebrød . Da var forholdene annerledes
i den norske fjel l- og fjord-naturen.
Det var hit turistene kom og her vannkraften preget samfunn og natur.
Mens arbeidet med vern av vakre
fossefa ll t ok til
fjord-Norge og

fjellheimen,
La
liksom
den
ves l e
"tommeltotten" sydøst pa Norges-kartet bare der og ventet. Her forsvant
naturbi te ne uten at noen r øster hevet
seg, og først
1969 kom fylkets
første reservat.
- Hva som forsvant av verdiful l natur,
kan vi bare gjette oss ti l. De sma
"frimerkene"
pa
Østfold-kartet
som
ta r Kongens "fredningssegl", er rester
av restnatu ren i et gjennomkultive rt
fylke, som bare utgjør 1X av Norges
areal, men likevel huser nærmere en
kvart mi l l ion "sjeler".

TILBAKEBLIKK
Nye tanker i Europa mot sLutten av
forrige 3rhundre hevdet at planter, dyr
og
sjeLdne
naturdokumenter
burde
bevares, og 12~ -2m_u~!~rtr~~UiU9 var en
real i tet her ti l Lands i 1910.
Med unntak av fredning av eseltist el
ved Hvale r prestegard f ra --f9f4--;;-g

Øra er et av de viktigste verneobjektene i Østfold og reservatfredningen i 1979 var en stor seier
Foto: Erik Sandersen.
fo r naturvernarbeidet her tillands.

9
plante~ og
dyrelivsfredning p3 noen
holmer i Kurefjorden i Rade
arene
1938-67, var fredning av store og dekorative trær de første spede resultater.
1960-Srenes begynnende "grønne bølge"
gav ~~1~~~~~~~~~! 1970 og samme Sr
~~1~~~~~~12~~~,
selve
fundamentet
i moderne naturfredning . Østfold fikk
frilufts- og naturvernkonsulent Sret
e!!er-o9--i-1972_b_Le--~III~~~r0~~e~c!~:
mentet opprettet.
--(;;;;rring 1975 ta 2-3000 verneforslag
av alle kategorier i Miljøverndept.,
mens a rskapasi teten bare var 10 vedtak! Selv om et stort antall neppe
kvalifiserte for vern etter naturvernloven, ble det for tidkrevende a
behandle enkeltsaker. En begynte derfor
med !~l~~2.~i2.~--Y!!!l!El!!.!:'!L i
1975.
Saksbehandlingen gSr da paralellt
for et større antall omr3der av samme
miljøtype
et fylke. Dette l e~ter

arbeidet og bedrer mulighetene for a
treffe et ~i~!iS utvalg ved prioritering av verneobjekter. Som følge av
verneplanene økte antall
reservate r
her ti l lands med 110 i 1978, nesten
Li ke mange som til dags dato var
opprettet! Halvparten av reservatene i
1978 var sjøfuglreservatplanen
for
Oslofjorden.
Det er sa Ledes et Langt sprang i
utvikling fra 1901, da Akerøya i Hvaler
bLe "fred Lyst som æg- og dunvær",
vesentlig for a beskytte noe av næringsgrunnlaget, - til samme øya og 25
andre omrader i Østfold ble naturreservater i 1978. I Løpet av en desemberuke det Sret økte antallet fra 4 ti L
30, et virkelig gjennombrudd etter
mange Srs "dvale". For at naturvernarbeidet tar tid, er det ingen tvil om:
I 1979 ble Øra fredet etter 14 Srs
innsats og stillstand.
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sektoren:
-

1969

_
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inspektøren .
_
_

- 1973

Fri Luftsplan for Østfold. Fylkesmannen
i Østfold. Inneholder bl .a. en oversikt
over endel naturvernobjekter.

_
:
_
:

- 1973-75: Landsplanen for verneve rdige omrader og
forek omster.
MiLjøverndepartementet.
Grunnlagsrapporter fra Østfold innen
geologi, botanikk,
ferskvannsøkologi
og zoologi.
- 1976

Naturvernregistrering
i
Østfold.
Fylkesmannen
i
Østfold .
Grunnlagsrapport og bakgrunnsmateriale 1975.

- 1977

Myrreservatplanen. Fylkesmannen i Østfold. Grunnlags rapporter 1970, 1976-77.

- 1978

Sjøfuglreservatplanen, del I.
verninspektøren for Sør-Norge.
Lagsrapporter 1975-76.

- 1979

Edelløvskogsreservatplanen.
Fylkesmannen
Østfold .
Grunnlagsrapport
1974.

:
-

- 1980

:
_

- 1980

Truete og sSrbare planter i Sør-Norge.
Bakgrunnsmateriale til Miljøverndept .
BL.a. fra Østfold fylke.
vatmarksomrSder. Bakgrunnsmateriale til
fylkesmannen i Østfold til verneplaner
om viktige vhe fugleomrader, ferskvannsobjekter og strandomr3der langs
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FRILUFTSOIUiaDER
l de siste lrtier er det sikret store
arealer til friluftsformll, for eks .
langs tstfold-kysten. Arbeidet her begynte lenge før selve naturvernet. Oette skyldes ikke •inst innsatsen til organisasjonen Oslofjordens Friluftsrld
og friluftsloven av 1957. l viss grad
ivaretar større friluftsomrlder ogsl
verneinteresser, •en i en del tilfeller
oppstlr det konflikter, eksempelvi s
forstyrrelser for dyreliv, vegetasjonsslitasje og ved for aktiv tilrettelegging for folk. Friluftsoarldenes pri .. re
funksjon er aenneskets opplevelse og
bruk; i naturreservatene er dette mer
underordnet.

objekter til verneplaner ikke alltid
like gode.
Verneplaner for !l:!:• ~~H!l!~~2!J,.
strandomrlder ved kysten og ferskvann
(j;ki(;;:-;;-;1:-u r t y p e r , mens -iiif~iE
!~i~!:l!!!el!!l~!l og verneplan for vl t marksfugler, l!!!!!!:~~t~l~!:l!!!e!!~!l, er
f u n k s j o n s o 111 r l d e r for fug lel i il . Et verneobjekt kan o111fatte flere
•iljøer og inneha ulike funksjoner.
Forslaget freues i den plan der
verne1110tiv og forall med fredningen
best passer inn.
Gjennomføring av vernesaker ender
ofte 111ed koapro•isser, der fo rslag
reduseres eller utelates. En sitter av
og til igjen •ed en amputert vemeplan. Det er derfor ofte vanskelig l fl
beva rt et representativt tverrsnitt av
en mili!!l:e~ i en og samme plan .
Ve mek r-i terier:
- SJELDENHET: Hvor store inntakte ressurser har vi av naturtypen? Verneverdi en øker nlr ress ursen avtar.
- REPRESENTATIVITET: Hvor typisk er
o•rldet for •il jøtypen en søker ·a be;.
vare? Representative objekter
har
høyest verneverdi.
"ANGFOLDIGHET: Hvor variert
er
lokal iteten? Stor variasjonsbredde øker
verneverdien.
- FUNKSJON: Hvilken økologisk betydning
har ooarldet? Finnes truete/sl rbare
arter? Har det spesiell verdi for
forskning og undervisning, rekreasjon
mv.? Flere funksjoner øker verneverdien.

Vern av det gomle kulturlandskapet er et
forsømt kapittel i Østfold. Arbeidet md gis
høyere prioritet i 80-drene. Bildet er fro
Nordre Sandøy, der deler er foresldtt
landskapsvernområde. Foto: E. Sandersen.

FYLKESVISE VERNEPLANER
For 9 sikre ulike naturelementer, ml!
naturen grovinndeles, f.eks. i vann,
løvskog, barskog, myr, eng, hei osv •.
Hver av disse rommer store variasjoner,
slik at videre i nndeling er nødvendig .
Det er p9krevet med betydelig kunnskap
om naturgeografiske og økologiske forhold. Da slik kunnskap om fy lket er
rela tivt beskjeden, er utvalget av

- GEOGRAFISKE FORHOLD mv.: Omrldets
størrelse, beliggenhet
forhold t il
Liknende verneobjekter og grad av
plvi rkning i og omkring. Store og samtidig minimalt plvirkete arealer g ir
høy ve rneve rd i •
Saksgang:
Før det treffes vedtak om vern er det
nødvendig med omfattende forarbeid :
- FELTUNDERSØKELSER: Dokumentasjon av
verneverdier og rapportering.
PRIORITERING: Hvor verneverdig er
lokaliteten i forhold til andre liknende miljøer?
- VERNEFORSLAG; Avgrensning, vernebestemmelser og e i endomsforhold.
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- BERØRTE PARTER : Kontakt med grunneiere og andre vedrørende interessemotsetninger, en prosess som kan ta lang
tid.
- SLUTTBEHANDLING: Etter en lovfestet
"høringsrunde", der alle interesser gir
synspunkter til kjenne, sluttbehandles
saken i Miljøverndept. og fredning trer
eventuelt i kraft etter kongelig resolusjon.
- ETTERARBEID: Fredete omr3der mB forvaltes og skjøtselsplaner blir utarbeidet. ErstatningsspørsmBlet vurderes og avgjøres ved avtale eller
rettslig skjønn.
Erstatning:
Spørsm3let er ko• plisert.og en gir ikke
her nærmer ~ inn pi juridiske forhold.
Meget vi ktig er at gru·nneieren fort satt eier arealet . Problemet er at
han ev;ntuelt ikke kan utnytte reservatet økonomisk. Staten ved Regjeringsadvokaten har i de senere Brhe vdet
erstatningsfrihet,
blant
annet
da
fredn i nger
regelen
ikke berører

eksisterende bruk av et omr3de. Det er·
arealet ikke har vzrt
økonomisk utnyttet det er lite p3virket
og dermed verneverdig! En har i flere
saker sett at staten delvis har fitt
medhold i sitt syn om at riderettsi nnskrenkningene mi være ~~~~Q!ii9~ for i
utløse erstatningsplikt.
N8r det ikke gis erstatning øker
naturlig nok motstanden mot fredning.
Umotiverte inngrep kan fremprovoseres i
andre verneomrllder og spolere verneverdier før staten rekker midlertidig 3
frede omrBdet. Det er derfor et tankekors nBr staten ved Mi ljøverndept.
prøver 8 opprette reservater, mens
statens egne jurister ved Regjeringsadvokat-embetet
hevder
erstatningsfrihet. I sannhet "ris til egen bak!"
Det beste hadde vært om staten kjøpte
verne0111rlldene.
Det
"eiendomstyveri"
som ofte presteres i vernesaker, er
verken
grunneiere
eller
offentl i g
naturvern tjent med! Miljøvernministeren vars let i mai 1982 at Regjeringen
vil fremme et lovforslag som slft r fa s t
grunneierenes rett ti l full erstatnino
ved reservatfredninger, ua~ett-om-tap~
et er ~~~~o!ii9 eller ikke .

To-nettopp-to;di-
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NATURFREOETE

~RaDER

Vernearbeidet som begynte s~ fredelig
med trollske eiketrær, har i en dels
øyne utviklet seg ti l et "fredningshysteri". P~ bakgrunn av "reservat skredet" i 1978, kan en spørre seg om
fredningsiveren helt tar overhllnd? Vi
er inne i en periode da mange reservater etableres. Dette skyldes at en nfl
tar igjen hva som tidligere har vært
forsømt. Den tekniske utvikling med
muligheter til radikal omforming av
natur og arealer har i llrtier vært
prioritert . Sterk opptrapping i vernearbeidet i 70-9rene var en reaksjon pfi
tidligere
ensidig
teknisk-økonomisk
planlegging,
Pr. 1 • januar 1982 er opprettet 40
fredete omrllder i Østfold. Bl.a. er 3
reservatplaner
med
henholdsvi s
14

Produktiv våtmark brukes til så mangt!

myrreservater, 11 siøfuglres ervater og
løvskogreservater
gjennomført.
9
Verneomr~dene utgjør 38,6 km2, hvorav
6,8 ikke er varig vernet i Vestfjella.
Omtrent halvparten av vernet areal er
sjø innen Øra, Kurefjorden og sjøfug l reservatene og ytterligere 7 km2 er
vlltmark av en eller annen type. Bare
0,45X av fylkets areal er fredet,
sjø ikke medregnet.
I tillegg finnes et 20-tall trefredninger, foruten eseltistel pli Hvaler
presteg~rd og mi ste l tein, som er fred.et
i hele landet.
I 1979 var 1,7X av Landets areal
fredet mot 3,9 i Sverige. Den store
forskjellen pli Norge og Østfold fylke
skyldes nasjonalparkene . Pr. 1982 er
mindre enn 2 promille av landet reservat-fredet.

Foto: Erik Sandersen
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fredete o•rlder pr .. j anua r 1982:
Be li ggenhet, se kart. Area l i dekar <m!L>
er oppgit t til n•rm es te 5 dekar.
Nr.
Navn
Areal Kommune Fredet
Mi ljøtype/

ve rneverdier
1

2
3

4

6
7

Brattetjern
Bogs l unden
Are kil en

680
60
440

Aremark
Rygge
Hvaler

Ag8rdsel va
Va lb rekke
Heia

170
140
640

Tune

IIØ ren
Herøya

Hva le r

155
2000

1969 Urskog av furu, gran
1973 Edelløvskog
1976 Næringsrikt vann,
sun~pvegetasj on,
sva rtorskog
Bratt elvejuv med
1977
stryk og barskog
1978 Sjøfugl, grunt sjøarea l
Sjøfugl
Sjøfugl, utskj•rg:l rd, skjellsand,
tjern mv.
Sjø~ugl, geo.~ogi

Onsøy

S.Søster
S.Missingen
Langs kj•r

185
400
55

14

Stt-i nene
S.Sletter
Vule
Eldøya

55
180
115
260

15
16

Eggho l men
20
Kurefj orden 4000

Noss
R3de, Rygge"

17
18

Trane-.osen

585
360

Halde n

895

Rakkestad

360
665

Harker

8
9
10
11
12

13

Lang~yr

19

Bøensmo sen

20
21

Svcnken
Bredmoscn
Kisselbergmose n

Be r bymos en

22
23
24
25

26

Sjøfugl
R3de

Sj øfugl, geologi

Rygge

Sjøfugl, vegetasjon,
geo logi
Sjøfugl
V3tmark, strandenge r
sj øfugl
Høg:~~yr <nedbø.,:llyr)
Flatmyr, bakke~ayr
glenner
Nedbørsmyr o g flatmyr (fattigmyrl
Høgmyr (nodbørsmyrl

735

Langr,);s ta
180
Fos semyra
Spernesmos en 185

Stor l iiQOsen

Gull tjern-

1n0sen

290

785

27

Stenerudmyra 655

28

~tordamsmyra 195

300
125
15600

Spydeberg
Enebakk
Spydeberg ••
Hobø l
Fredrik s t ad"
Ro lvsøy
Skjeberg
Hvaler
Fredrikstad
Borge
1979
Aremar k
1980
Halden

29

Jø rs tadntyra

30
31

lle•yr
Øra

32

Vestf j ella

33

Ref sne s

80

Moss

34
35

Ka ja lunden
Apalviken S

40
70

Onsøy

36
37

Stensdalen
Stn•ne s

20
65

Hva l e r
Trøgstad

38
39

L e kum

l

s

Folk5

50

Eidsberg
Halden

40

,

l ~ havet

6800

195

Rygge

Ve stb v
MOS $

Rikmyr og høgmyr
(nedbørsmyrl
Høgmyr <nedbørsmyrl
Fattig j ordvanns11yr,
partier med s3kalt
st ,.e ngmyr
Nedbørsmyr, fattig
jordvannsmyr
Jordvannsmyr og s3kal t "elvemyr"
Fattig j ordvannsmyr

V3tmark, brakk va nns omr5de, sjøf ug l
Mi dlerti di g frede t,
barskog, myr, v a nn,
naturtypeo<nrade
1981 Ede lløvskog, svartorskog
Bøkeskog
Vindp:ivi rket svarerskog
Svartorskog
Ed e lløvskog ( alm,
lind , ask mv. )
ditto
Svar tors 'c.>J, sumpveget aS lf'l n
Fattiq 1Q rdvannsmvr

14
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Barskog:

fra og Kurefjorden:

vernesammenheng er skog dSrligst
dekket trass i at halvparten av fylket
er produktiv barskog. Barskog som er
lite preget av moderne driftsformer er
!!!~9~L~i~!f!~!l.:_ Om Y~1i~fi~il! i Halden/
Aremark sikres, dekkes fattige skogtyper, men ingen forslag finnes for
rikere granskog. Det er i vSr tid
umulig S komme mer enn 2-3 km fra vei i
fylket, hvilket sier litt om veitetthet
og mulig utnyttelse av skogressursene.
!!.!:!~~~!i~!:!l skogreservat pS Lundsneset ved Søndre Boksjø ble s3kalt
administrativt fredet ved Direktoratet
for Statens skoger 1969 (600 dekar). Et
mindre parti <80 dekar) var i ti l legg
fredet som naturreservat tidligere
samme Sr. l 1972-73 bl e det arbeidet
med en betydelig utvidelse av reservatet ti L ca 1600 da og et landskapsvernomrSde pli Lundsneset og i Søndre
Boksjø ble foresllltt. Vernesaken førte
ikke frem.
1 1979 ble i regi av Statens skoger
og llfiljøverndept. foreslht en utvidelse av reservatet p3 ca 150 da., som
omfatter deler av en brannf late under
gjenvekst og et urskogsomrSde av gran.
Videre fores L3s he le omr8det reservatfredet <ca 830--da. >, s lik at den
administrative fredningen oppheves.
Ytl!fi!ll!-_'l.a_t'!!:.t..Y.P.2..0MJ!..d_e_ er ikke
varig vernet og en regner med saken fSr
en avgjørelse i 1982. Vestfjella og
Øra er utvilsomt de to mest verneverdige omrSdene i fylket.

Kuref~orden og Øra pS tilsammen nærmere
20 km , hvorav 2,5 km2 landareal, er de
viktigste vStmarksomrSdene i Oslofjorden. Vernesakene var meget Langvarige og
konfliktfylte . l Kurefjorden fantes
meget store strandenger av nasjonal
verneverdi, men de er n3 oppdyrket.
Erstatningssak for reservatet pSgSr.
ble
se Lve
merkesaken
Øra-omrSdet
for det ide el Le naturvernarbeid i Østfold pS 1970-tallet og en av de største
seiere for naturfredningsarbeidet her
til Lands.

ltyrer:

Reservatplanen omfatter 17 myrer, hvorav 14 ble fredet 1977. To av de utelatte myrene ligger i Idd (~~1i~!!!Q1i~~ og
~ill~~~!!!>:!:!> og en i Trøgstad <~!h=
Lakmosen). S3kalte hvelvete nedbørs;y;er--(høgmyrer) er typisk for den
naturgeografiske region det meste av
fylket tiLhører og er samtidig sterkt
truet i Lavereliggende Østlandsstrøk
der de finnes . Det var synd to av de
utelatte myrene var av denne type.
Myrreservatene utgjør vel 6 km2 myr og
skog, hvorav ca 4 er myr. Dette ti Lsvarer vel 2X av fylket s gjenværende
myrer. Erstatningssaker pSgSr for noen
reserva ter. Ishavet ved Moss inngikk i
reservatplane;--for Akershus, da det
meste er i Vestby kommune.

1/emyr på Hvaler er den minste av myrene i myrreservotplanen, som ble
Foto: Erik Sandersen
realisert 7978.
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Sjøfuglreservater :
Reservatenes areal gj elder bade hekkeholmer og fredete sjøarealer omkring
med ferdselsforbud i tiden 15. april
til 15. jul i . Sjøfuglreservatplanen i
Oslofjorden innbefatt et 53 omrader . 11
av disse er i Østfold. 10 av reservatene i Oslofjorden er deler av større
øyer, hvorav hele 6 i fylket. Dette er
uheldig,
siden
ferdselsforbud
er
lettere a neglisjere n~r en har lov til
a oppholde seg p~ en øy der bare deler
er fredet. Reservatene fikk en "trang
fødsel" og tallrike overtredelser er
kjent, f.eks. ulovlig jakt , Løshunder
og re i rplyndring/eggsanking. Oppsynet
m3 skjerpes og reaksjonene p~ alvor ligere overtredelser m3 bli strengere om
reservatenes funksjoner ska l ivaretas.
l en del ti l feller er ogs3 merk i ngene
med skift mangelfulle. Reservatene er
ca 4 km hvorav halvparten sjøareal.
Edelløvskog
(varmekjær Løvskog):
Reservatplanen omfattet 10 objekte r,
hvorav to tidligere var fredet, og et
ble foreløpig utelatt pga næringsinteresser C~Q19~r2~~~~n~_j__!~n~>- Totalarealet i planen ble redusert med 80
dekar til 340 som ble frede t i desember
1981.
P.g.a. betydelig innslag av granskog ,
ble ~!r~n~~-reservatet besk~ret med 40X
s lik at ingen av leirdalene (ravinene)
er beskyttet helt ned til Øyeren. I
Lekum er gitt tillatelse ti l oppføring
a~-;n mindre kraftlinje gjennom reservatet. Skogarealet i f21~~ er redusert
med ca en fjerdedel, vesentlig bjørk og
gran. Som p3pekt av ~~!!212-~~!~r~~rn i
1979, burde et l i keverdig verneobjekt,
~1~~Q9~Q lenger nord ved lddefjorden i
steden vært si kret, siden Folk3 antas ~
inng3 i et større fremtidig verneomr3de i !n2r~_!22~!i2rQ[~nnin92~1~~1~~~
~Qg~i!:!DQ~Q var fylkets første løvskogsreservat. Grunneieren fikk her
erstattet tapet av 60 m3l dyrkingsjord.
Naturvernmyndighetene
tillot
graving av en vannledn ing gjennom deler
av reservatet. Arekilen innehar bl.a .
en av landets --stØ-;;ste arealer med
svartorsumpskog.
Landskapsvernoar3der:
Mennesk et s rike tradisjoner
fylket
har gitt et ""ku ltu rlandskap", der vi
overalt finner spor etter virksomhet.

Omr3der som ved første øyekast ser ut
til 3 være upavirket, er ikke det.
Strandenger og lyngrabber ved kysten er
dels resultat av beiting og brenning .
Den varmekjære løvskogen er delvis
fremkommet etter varsom hogst og
kultivering . _ De sm3 partiene med
ti lsynelatende naturskog av gran og
furu, preges ogsl av tidligere drift.
Gresset p3 myra som i dag er reservat,
ble før i tiden sl3tt, osv.
I landskapsvernomr3der er kul turlandskap og menneskets naturbruk ved
mer opprinnelige drift sformer noe av
vernemotivet som kombinerer natur- og
kulturvern.
I
friluftsplanen
for
Østfold C1973) ble det f oresl3tt en del
landskapsvernomr3der, men arbeidet med
vern er bare tatt opp i meget beskjeden
grad.
Et lite areal er sikret i ~g!!r2~~i~a/
Valbrekke i Tune . Elva er regulert ved
siii~st~foss og er elte rs lakseførende
der kulturarbeider p3g~r. Den plagsomme
knotten "Tuneflua" har her sine største
klekkesteder og mottilt ak er mulig
aktuelt i sl! henseende. l 1982 antas
~~n2r~-l~!.!.'t_ landskapsvernomrllde 3 bl i
opprettet. Det har ellers vert arbeidet
med omrllder pli ~~--~~QQ!~ (Hvaler),
!D2r~--1E~JjEIEi~IP~9~l~~- CHaldenl,
f~lE~rg:~~rQ~
(Rygge) og arealdisponering av den enorme grusryggen Mona
ved Mysen. Gjennomføring av landskapS:
vern~redninger og skjøtse l m~ gis høy
prioritet i 80-3rene.
OEN OFFENTLIGE NATURVERNAD"INISTRASJON
Staten (fylkes•annen i tstfoldl!
Foruten naturvernkonsulenten fra 1971
som var tiLknyttet-~!~~99lQ5~~~2~iiD9~Q
under fylkesmannen, har en hatt konsulent-bi stand i større saker og naturvernprosjekter.
1 Utbyggingsavdelingen Cn3 ~i~D:-2..9..
!2r~r~n~nin9~~~2~iing~n> . inng~r
~~~
~~~~iQD~
(vannforsymng,
avløp,
renovasjon), og hele avdelingen ble i
1976 overført fra staten ti l fylkeskommunen. Derved mistet Mi ljøverndept .
den yt re naturvernetat, men arbeidet
gikk som før via fylkesmannen som n3
mlltte l 3ne fagfolk i fylkeskommunen .
E2r!:!r~D~DiD9~~~2~liD9~D er meget godt
beMannet sammenliknet med naturvernet i
el~n~~2~iin9~Q og disponerer utstyr og
laboratorium for vannprøver. Imidlertid
mangler en biologisk ekspert ise .
Fra september 1982 styrkes det
statlige naturvern i fylket . Da overføres fgr~r:~Q~DiD9H~~~i2D~Q og DH.':!!::
~~.[Q~QD~~i~D!~D ti l staten i en egen
miljøvernavdeling under fylk esmannen. I
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den nye etaten var naturvernet opprinnelig tiltenkt 4-5 stillinger inkludert viltkonsulent og fiskekonsulent. l
dag er antallet redusert, sa det blir
to naturvernkonsulenter, en vi LtkonsuLent (felles med Akershus) og en miljøvernleder.

a h3pe en snart tar en !!i!.!~r- ~9-~ili~=
vernnemnd av fylkespolitikere med en
viss--interesse for og noe innsikt
miliøvernspørsmat.
Ko-unene:

Situasjonen her er Langt fra Lys . Her
finnes
friluftsnemnd ,
viltnemnd,
fiskenemnd og helserad, som i noen grad
kan ivareta miljøverninteresser. Bare
et f3tall kommuner har miljøvernnemnd.
Utover fagpersonale i nnen jord- og
skogbruk, helse- og veterinærsektoren
og de tekniske etater mv., mangler folk
med naturvern som arbeidsfelt.

fylkesk0111munen:
Tilbake i fylkeskommunen b l i r !:il!.!:!!!.\!=
der naturvernkonsulenten na
er. Fylkeskommunen kommer ikke ti L a
opprettholde konsulentstillingen og det
blir ingen til direkte a ivareta naturverninteressene i arbe idet med fy lkesplanen, som er en fylkeskommunal sak.
Det er tydelig at frilufts- og naturverninteresser nedprioriteres i fylkets
naværende vanskeli ge økonomiske situasjon.
Fylkesplanen for Østfold 1980-83
i nneholder meget positive titradninger
fo r
vernearbeidet og
friluftslivet
(fylkestingvedtak 12. des 1979). Skal
dette kunne følges opp, ma kommunen
ta ne ekspert i se i naturvernavd . under
fylkesmannen.
P3 fylkespl an finne s ikke noe folk evalgt organ som beh~ndler natur- og
miljøvernsaker.
I
praksis
er
det
f~1~~~fri1~f!~!!~~!!Qi!., der frilufts- og
~aturvernkonsulenten er sekeret&r, som
gir uttal~lser i naturvernsaker. Det er
Q~1i!!9~(!,

Innen offentlig natur- og miLjøvern
utredes og planlegges det, "papirmølla" g3r og kunnskap fremskaffes. Men
de konkrete resultatene er magre i
forhold
ti L
ut redningsinnsatsen.
Kløften mellom idelle løs ninger og det
praktisk gjennomførbare er meget stor.
Kanskje er det ikke rart resignasjon
kan spores ogs3 i offentlig naturvern,
og at papirhaugene villi g forlates ved
kontortidens slutt. Her merkes i høy
g rad hvor tungt naturvernarbeidet er
ved "frontlinjene" der vern og bruk
st3r mot hverandre. S3 er da ogs3
" slagk raften" helt ulik ved "fronten".
Mens antallet personer i offentlig
fredningsarbe id i fylkene var ca 37 i
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1979, hadde statlige fylkes- og distriktsorganer bare innen jord og skogbruk, en "hzr" pa over 1200 for a
ivareta sine interesser. Det er et
faktum det ofte er konflikter i forhold
til landbruksinteresser
fredningssaker.

foreningen samlet de store medlemsskarer, var det en trofast og solid
kjerne som drev den.
I 1973 ble foreningen kretsforening
av ~Qr9~L~JIJ.IJS.Y.!!SM9SP.Il.!1.9_ og saksomradet utvidet til hele spektret av
natur- og miljøvernsaker.
!~tfgl2_2.r!0J9J9~J1.!!___ f2!~~i~9-ble

Arealplanlegging og lovverk:
Arealplanlegging er primzrt en tylkeskommuna l og kommunal sak (fylkesplan,
regionplan, generalplan). Dette gjelder
bade oversiktsplanlegging og detaljplanlegging (disposisjonsplan, reguleringsplan). Det er innen Løpende arealplanlegging
ressursdisponering
og
naturvern kan ta noen kvantitativ betydning ,og det er her -bemanningen er
svakest.
En savner areal re ssurs-regnskap:
Hvor mye finnes inntakt av en miljøtype, hvor mye skal utnyttes, hva
blir igjen og hvor mye skal vernes?
Sjeldne og produktive biologiske
ressurser kan beskyttes uten a bruke
naturvernloven.
For
virkemidlene,
selve "redskapet", finnes - det er nok
a nevne:
-Friluftsloven
- Lov om mo tori sert ferdsel
i utmark, og sjøfartsloven
-Den nye viltloven
- Bygningsloven
- Strandplanloven
- Skogvernloven
- Vannforurensningsloven
- Innlandsfiskeloven
- Vassdragslovene m.fl.
Naturvernloven (reservat, landskapsve;n;iiir3de~--plante- og dyrelivsfredning, natur-minne mv.) benyttes bare i
spesielle tilfeller og gir dermed kun
!~~lit~ii~ beskyttelse av naturmiljøet.
Vernebestemmelser hjem let i naturvernloven gjelder bare innen reservatgrensene. Større inngrep like utenfor
kan
lett
p3virke
reservatet.
Det
ideelle er en buffersone (overgangssone) omkring som beskyttes
annet
lovverk.

DET IDEELLE NATURVERNARBEIDET
Foreningen ~~G2~~~e~~~rG~t--i--~~t!Ql2
ble startet i 1963 og hadde vern a v
kulturlandskapet som
en av
flere
merkesaker.
Foreningens
arbeidsfelt
ble i takt med de nye tanker i tiden og
stadig s tørre omforminger av naturmi l-

øjet, utvidet ti l a omfatte naturvernsaker og arealplanlegging. Om ikke

startet i 1971, har bidratt til betydelig økt kunnskap om fylkets natur- og
fugleliv og har gjort seg sterkt
bemerket i en rekke fredningssaker pa
1970tallet.
Uten ideell innsats av foreninger og
enkeltpersoner hadde ikke det klassiske
naturvern gitt de resultater som tross
alt er oppn3dd. Uten økonomisk vederlag
har mange ivrige sjeler fartet land og
strand rundt sommer som vinter. Det er
tellet fugl, ringmerket, observert,
notert og rapportert. f'lateriale er
kommet det offentlige naturvern til
direkte nytte. For a forvalte natur,
trengs kunnskap, og kunnskap krever
innsats i felt og ved skrivebord. Vi
fli r h3pe det offentlige naturvern ved
fylkesmannen i Østfold og f'liljøverndept. f3r øynene opp for betydningen av
av ideell naturverninnsats .
Dette m3 gi seg utslag i betydelig mer
økonom i sk støtte til foreningsvirksomhet og enkelt-prosjekter.
Første h~lvdel av 70-lirene var pli
mange mater "storhetstiden'' for ideelt
arbei d. I senere lir har rekruttering
til foreningsstyrer og oppslutningen
vut synkende. Det er kanskje ikke s 9
rart:
Ikke-mat erielle
livsverdier
er stadig pa vikende front i et samfunn
som fortsatt s etter pengeguden "fila mon"
i høysetet. Det er blitt t yngere 9
drive ideelt naturvern der innsatsen er
enorm i forhold ti l konkrete og beskjedne resultater. I dag flokkes
ungdommen i større grad om videospill ere og tekniske fritidsmaskiner som mer
og mer fjerner dem fra myke livsve rdier
og grønt livsmiljø.

ARBEIDSOPPGAVER I 198G-2RENE
- V9tmarksreservatplanen (viktige vate
fugleomr3der)
- Verneplan for strandomrlider ved sjøen
(vegetasjon)
Verneplan for
ferskvannsobjekter
(limnologi/ferskvannsøkologi)
- Geologiske objekter
- Marinbiologiske verneomrader
- Noen bars kogsforekomster
- Ferskvannsøyer med hekkefugler
- Truete og s3rbare plante- og dyrearter
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- Landskapsvernomrllder og elementer
kulturlandskap
- Diverse enkeltsaker og suppleringer
til gjennomførte verneplaner
- Tilsyn, skjøtsel og informasjon om
fredete omr3der.
Naturvernhensyn i arealplanlegging
genereLt, bruk av bygnings Lov mv. pli
omrSder som har regional og Lokal
verneverdi
Flerbruksplan for Ytre Oslofjord,
disponering av st randsoner og skjzrg3rden, f.eks. marinaer, friluftsomr3der, hytter.
Fre•tidsutsikter:
Hvor mye bør fredes? l dag har vi 40
verneomr9der p9 ti Lsammen en knapp
halv-prosent av fylket. Skal vi oppnll
11 si kre variasjonsbredden i naturen, mll
en ~Q~~g~~i! regne med et 10D-tall
verneomrllder med et areal pli 1-2X
av fylket. En antar selve fredningsarbeidet er avsluttet innen lir 2000,
men forvaltning og skjøtsel av omr3dene
mil tort sette.
Naturvernomr3der er og forblir sml!
"frimerker" der arealer omkring og
inntil utnyttes. Spørsm9let p3 Lengre s ikt er om reservater egentlig klar-

er 3 fylle noen f~Q~~i2Q ut over 9 vise
"amputerte" eksempler pli opprinnelig
natur i et slags levende "museum", der
helhet og naturlig samvirke har opphørt.
Hvordan skal naturlig utveksling av
planter og dyr med lit en spredningsevne
finne sted om det er langt til neste
verneomr9de av samme type? Vi l reservatene pli lang sikt utarmes genetisk
(arveanlegg)? Spørsmlllene er mange, men
dessverre lite utforsket.
Innen f2!:~!:!tQ~QiQ9 er nøkke lordene
!t~~!:2fi!t!:iQ9 <mer næringsrikt vann>, og
f2!:~~!:iQ9 i høyereliggende trakter av
fylket.
Forsuringen
er
klart
den
alvorligste økologiske katastrofe som
noen gang har rammet Landet v9rt, noe
folk flest ikke er klar over. Mens
svenkene setter i gang med storsti l te
kalkingsprosjekter, f.eks. i grensesjøene Søndre Boksjø og Store Le, sitter
"Ola Nordmann pli skigarden og liksom
avve nter situasjonen" med metervis av
soli de fagrapporter om forholdene etter
det sto re forskningsprosjektet "Sur
nedbørs virkning pli skog og fisk". Vi
li gger i sannhet langt etter "broder
Gasta" i nnen naturver nsektoren!
Arbeidsoppgavene med luft og vann er
mange i fylket, som av og ti l kalles

Informasjon om naturen blir en viktig oppgave i BO-årenes arbeid med forvaltning av verneområder.
Foto: Erik Sandersen.
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"Norges Ruhr". Det er nok 3 nevne:
-

Landbruksforurensninger
Renseanlegg
Sm3kraftverk og vanningsanlegg
Vannforsyning - grunnvannsreserver
Løsmasser
- Haldenvassdraget, Vansjø, Glomma,
Iddefjorden, Singlefjorden
- Luftforurensning i tettbygde strøk
-Oljeutslipp og oljevernberedskap

!in!:!!!h~, men sml! miljøforandringer
aksepteres Lett. vi-sperrer øynene opp
ved ~!Q[~ endringer over ~[! __ !iQ,
f . eks. en oljekatastrofe og massedød av
sjøfugl som ved 3rsskiftet 1980-81. Den
sure nedbøren som s akte men sik kert
snek seg inn i var bevissthet utover i

70-llrene, er lettere 3 leve med . Først
forsvant mort, s3 røye, ørret og abbor,
for tur st3r frosk og padde i det samme
vannet , alt gradvis men Langt alvorligere enn et enkelt oljeutslipp!
Badeplassen vllr ble borte, men vi
finner en ny etter et kort hjertesukk.
Moltemyra ble grøftet, men det finnes
jo andre! De fine hultrzrne med meiser
og spetter forsvant. Be kken ble Lagt i
rør, st randenga ble dyrket og der vi
fant den sjeldne planten, er det i dag
parkeringsplass. Hvor er oreskogen
langs bekkefaret? Den var der jo sist
vi f6r forbi!
De mange sm3 og daglige inngrep; en
ny veistubb, en ny grøft, en ny marina ••• · det skjer oftere og oftere.

~

Forvaltning av vannressurser og vassdrag er en av arbeidsoppgavene til fylkesmannens nye
miljøvernavdeling, og de fleste stillinger i avdelingen er viet vann, avløp og rensing.
Foto: Erik Sandersen.
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FREDRIKSTAD OG OMEGN NATURVERN

30. sept.

Tilbereding av matsopp p§ Gudeberg skole kl.18.30 under
kyndig Ledelse av Fredrikstad Soppforening

13. okto.

Hvordan f§ mer ut av dine na t uropplevelser?
Fotograf P§L Bugge demonstrerer foto- og kikkertutstyr,
kamuflasjetelt m.v. samt diverse tekni kke r.Kvelden
avsluttes med en Lysbilde-ka valkade hvor Bugge og
Roar Eilertsen k§serer og vi ser sine beste bilder fra
naturomr§der i Fredr i kstad-distriktet

18.nove.

Rolf Sørensen-profe s jonell naturfotograf-viser
Lysbilder og k§serer

De to siste møtene holdes i Donke jong§rden i Gaml ebyen kl.18.00.
Se pressen for annonsering.

KRONERULLING FOR VERN AV
UTBYGGINGSTRUEDE VASSDRAG

Norges Naturvernforbund CNNV) s tar t et 15. sept. en kroneru l lingskampanje
i a l le Landets fylker. Vedlag t finner du derfor en f older fra NNV med
en postgiroinnbetalingsblankett som v i h§per du vil benytte. Hensikten
med kampa njen er g s kaffe midler t i l va s ~dragsvernarbeid. Et 20-talls
vannkraftprosjekter er trukket ut av den s amlede p l anen for vassdrag
som Miljøverndepartementet arbeider med. Viktigst av disse er Breheimen,
Etna/Dokka og Saltfjellet/Svartisen. N§r Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen CNVE) har trumfet
gjennom en separat konsesjonsbehandLing av disse vassdrag ,er det med s tøtte i sine egne kraftprognoser
for 1990 og framover. Dette til tross for at det gjentatte gange r er
p§pekt fra departementsho l d,NNV og uav heng ige forskningsinstitusjoner
at NVE's kraftprognoser er for høye.Prognosene tar bl. a. ikke hensyn
til den energimengde som kan spares ved energiøkonomisering ,el ler det
tilskuddet vi kan f§ fra Lokale energiressurser som avfall,trevirke
og spillvarme via fjernvarmeanlegg. NNV mener de rf or at det finnes
flere alternativ til økt kraftutbygging. Foruten g være økonomisk
konkurransedyktig til nye vann kra ftprosjekter (1 kWh spart er bilLigere enn 1 kWh utbygd ), bid rar disse alternativene til bevaring av de tre
vassdragene Breheimen, Etna/Dokka og Saltfjellet/Svartisen .
sg invester i naturverdier ved 3 fylle ut begge sider av postgiroen.
P3 baksiden kan du utfordre venner og kjente tila yte sitt bidrag.NNV
sender s§ en folder til hver av disse med beskjed om hvem som har utfordret dem.
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VEPSEVÅKEN- OFFER FOR
MODERNE SKOGSDRIFT,
ELLER BLIR DEN OVERSETT?
VED ØIVIND LAGBU

Vepsevaken (Pernis apivorus) regnes som
en sjelden fugleart i Østfold. Den antatt totale hekkebestand er under 40
par <Hardeng 1977). I følge Haftorn
<1971) synes den nesten 3 ha forsvunnet
fra flere bygder i Østfold, hvor den
tidligere hørte til de vanligste rovfugler. Etter a ha ferdes mye i Vansjøs
skogtrakter noen lir er det først de
siste :Irene at jeg har sett vepsev9ken
flere ganger. Jeg tror at en av grunnene til at arten blir sll sjelden observert er at mange ikke kjenner arten og
forveksler den med musvllk. Sistnevnte
er jo en mer tallrik hekkefugl i fylket. En annen llrsak kan være skogsdrift
som ødelegger hekkeplassene.
FUNN
Andersen (1976) nevner to sikre reirfunn fra Fredrikstaddistriktet, ett
fra Tur.~e og ett fra Borge 1973. Selv
har jeg ikke funnet reir av arten,
men i et omrllde vest for Vansjø viste
den imidlertid adferd som tydet pa
hekking i 1978 og 1979. Dette paret ble
se tt og hørt ved en granskog ved en
større myr. I tillegg har jeg sett

vepsevak
Lødengfjorden juni 1980,
Sunna ogsa i Vansjø sommeren 1981.
To individer ble obs. ved Fiulstadsundet av undertegnede og Kai Hermansen
25. mai 1981. Vepseva k ble ogsll observert ved Kurefjorden minst ved to ti lfeller s ommeren 1979. Mye tyder pli at
flere vepsevak par kan hekke i !~osse 
distriktet .
Pli hekkepla ssen vi ser vepsevllken en
sky adferd, og ofte ser man fuglen
bare en kort tid. Det var først etter a
ha s tudert arten under trekket p3
Skagen at det ble lettere 3 artsbestemme den .
ved

BIOTOP
Taksteringsresu l tater f ra Danmark og
Sør-Sverige tyder pli at et vepsevllkpar
behøver 2-3 km2 Løvskog eller løvdomi nert blanding sskog for si n forsørgning.
Nærhet til vlltmarker, f.ek s . myrer var
ogsll viktig (Nilsson 1981>. I Enkopingstraktene i Sverige hekket fles t
vepsevllk nær vassdrag og sjøer. I NordSverige er vepsevllken ikk e avhengig av
løvskog, men barskog for hekkingen.
Nilsson mener at vepsevllkens biotopkrav
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i Sverige er høyproduk t iv skog, i sør
vi l det te si løvskog, i nord barskog.
Vepsev3ken antas 3 ha øket i antall i
Sverige p3 1940-1950 tallet, kansk je
som et resultat av at eng- O!l beitemarker vokste igjen av løv- og blandingsskog. PS 1970-tallet skal bestandsutviklingen ha vist en negativ tendens.
Nilsson gjetter pS at den kan ha sin
lrsak i at naturskogen ble erstattet
med granplanteringer som ikke fylt e
artens krav. Han understreker at arten
er lite undersøkt ogs& i Sverige.
Hvilke biotopkrav vepsev3ken stiller
i Østfold er det vanskelig 9 si noe om.
Begge reir nevnt av Andersen var plassert i gran, det paret for f . tror hekket vest for Vansjø kretset over en
granskog. Hvis arten velger høyproduktiv skog kan den sannsynligvis bl i
sterkt utsatt for moderne skogsdrift .
Ett av reirene i Fredrikstad-distriktet
ble sannsynligvis øde lagt som hekkebiotop pS grunn av bygging av skogsbilvei
like ved (Andersen 1976). Nedgangen i
bestanden her i fylket som Haftorn
nevner kan sti i nzrt samband med moderne skogsdrift. Dette spørsmH burdl.'
det være en oppgave for fylket s ornitologer 8 være med 3 Løse. Men da er kanskie mange avhengig av 3 kj enne arten
bedre .
KJENNETEGN, TREKK
Under trekket har man en utmerket sjanse ti L 3 studere fuglen. Arten er en
typisk termikktrekker, dvs. den utnytter varme oppadgllende Luftstrømmer.
Trekket foregSr innenfor et kort tidsrom . Under et opphold pft Skagen i Danmark i slutten av mai 1978 observerte
f.eks . Petter Osbak og for f . 1100 vepsev3ker p3 en dag, under gode trekkforhold, dvs. l i te vind pg stor jordoppvarming . Av typiske kjennetegn for arten kan nevnes:
Vepsev3ken trekker p3 flate vinger,
mens musvllken oftest trekker med
vingene svakt oppadrettede. Vingeformen
er mye lik for de to artene, men
vingene virker noe smalere hos vepsevllken. Det kommer sannsynligvis av at
dennes hale er noe lengere enn musv3kens. PS nært hold sees at kroppsundersiden og det indre av fjærdrakten pli
undersiden er langsgllende stripet.
Halen har tre mørke b3nd, noe som kan
være viktig for identifisering. Vepsevllkens hode stikker lengre frem enn
musvllkens. Selve flukten har bløte,
elastiske og dype vingeslag, mens musviken er mer stivvinget under trekk
(Porter et. a l.)

SOMMER
Pli Skagen glir. trekket for vepsevSken
oftest i perioden 20 . mai til 1. juni,
pli Falsterbo i september. Vepsevllken er
en typisk langtrekker. Overvintringsomrlldet ligger syd for Sahara. Newton
(1979) mener det henger sammen med at
fuglen Lever av insekter. Her i Østfold
f8r vi sjelden anledning til 3 studere
arten for en lengere tid. De individene
som ble sett i Fiulstadsundet trakk p3
varme luftstrømmer. Pl reirplassen
viser vepsevllken en helt annen adferd
enn musvllken, den eksponerer seg lite
unntat t under fluktspillet. Ved hekkeplassen hender det at man hører fuglen
uten ll se den. Jeg selv hørte to typiske Lyder, en hurtig og en mer utstrakt lyd.
Disse l i gner ikke pli den mjauende
Lllten hos musvllken. Etter 9 ha hørt
arten p3 hekkeplassen i Sverige mener
jeg det ikke bør by pli store problemer
a s kille de to artenes later i reirperioden. Fluktleken ved reiret skal
være typisk. Andersens reir i Borge
skal ha blitt funnet etter flukt lek.
Porter et. al . beskriver den slik:
Fuglen glir Lenge rolig, s~ stiger
den oppover og slllr vingene 6-7 gange r
over ryggen. Denne oppførsel repeteres
mange ganger under fluktleken . Oe vepsevllkene forf. har sett i Østfold utenom pli trekk viste en mer elegant og
raskere sirkling og bevegelse i luften
enn musvllken .
Nilsson anslllr den svenske vepsevllkbestanden til 9 telle rundt 8 000 par .
Til sammenligning ansllls musv3kbestanden til rundt 18 000 par. Ved 3 intensivere undersøkelse r av høyproduktiv
skog, kanskje først og fremst granskog,
nzr vlltmark kan vi kanskj e komme med
sikrere bestandsoverslag ogs3 i Østfold
om noen lir.
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av vepsev3k i Fredrikstad-distriktet.
Østfold Ornitologen 3, nr. 2.
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Unviversitetsforlaget
Hardeng, G. 1977: Truede og s3rbare
fugle- og pattedyrarter i Østfold.
Øst fold-ornitologen 4, nr. 3-4.
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RAPPORT FRA MARKVANDRING
PA KAMBO 9. JUNI 1980
VED VIDAR ASHEIM
r1arkvandringen den 9. juni i regi av
Moss og omegn na tu rve rn og Kambo Ve l
ble gjennomført i henhold ti l programmet som var satt opp med en forandring.
Vit. ass. ved Norges Landbrukshøgskole
Ottar Krohn var blitt forhindret fra ll
møte, men da han hadde vært pB befaring
i omr5det i begynnelsen av mai, ble det
gitt et referat fra denne befaringen.
Det møtte fram et 80-talls interesserte - de ls fra de innbudte politikere
og offentlige instanser og dels fra
historie-, natur- og mi ljøverninteresserte personer i r~oss, deriblant spesielt mange fra Kambo .
I. KONGEVEGEN: Landskapsarkitekt Vidar
Asheim ved Borgarsyssel museum viste de
to gamle veger over Mos seskogen, retterstedet fra 1817 (Postrøveren Brede
Orrebro>. Med betegnelsen
Nord
''Gamle Kongeveg" menes at vegen er
anlagt før 1850. Ofte er disse vegene
identiske med oldtidsvegene, da det var
sm5 fo randringer oppover i middelalderen. A<heim nevnte at nllværende Osloveg
ble an lag t som Kambo-chaussen ca . 1850.
Videre redegjorde han for hvorledes han
arbeider nllr han finner gamle veger i
terrenget. Den gamle steinbrua over
Kambobekken ble pllvist <under den nBværende>. Deretter fulgte man den gamle
Kongeveg fra Brua over Bukta og fram
til Gamlegllrden.
"LUEN" :
Navnet
I I. NØKKELAND
kan
henspille pll at her har vært et i nnviet
sted
kanskje en offerplass langs
vegen. Gamle eiketrær vitner om gammelt kulturlandskap - be itemark. Rogn
og annet kratt holdt beitende dyr nede,
mens eik fikk gode vekstvilkllr. Luen
har over 30 større eiketrær, enkelte
ansllls til til ll være ca. 400 llr gamle .
Dert i l kommer lind, ask, hassel, bjørk
-furu og einer, i tillegg til en usedvanlig rik blomsterflora. Nllr det ikke
er beitende dyr, mll Luen "skjøttes" pll
annet vis. I Sverige har man de senere
llr gitt st a tlig ti l skudd ti l foretak
som fremmer bevaringen a v gammelt kulturlands kap, f.eks. hogst og nedskjæring av underskog og kratt. Luen er et
aktivt lekeomrllde for Kambos barn gjennom hele llret med sin beliggenhet nær
barneskolen.
Man besll parsellhagene til Mos s Hagelag og den pllbegynte gre s sbanen.

Professor Skjeseth hol der sitt geologiske
i nnlegg fra toppen av skibakken

Ill. SKIBAKKEN ved Nøkkeland: Denne
bakken ble ryddet av foreldre og lærere
ved Kambo skole. Fra toppen er det en
vakker ut sikt nordvestover mot Hurumlandet.
Profe~sor Steinar Skj es eth forta l te
om 1 000 mill ione r llr gamle grunnfjell
av granitt og det mørkere gabbro. Mineraler er feltspat
og kvarts bl. a .
En forkastning hvor Jeløysiden sank ca.
1000 meter med pllfølgende lavautbrudd
forklarer forskjellen i jordsmonn og
bergarte r . Skjes eth pllviste en liten
morene etter istiden ved Luen: forklarte om skuringer i berget etter i stiden;
fortalte om landhevingen etter is tiden.
r~ye av Kambo har væ rt havbotn - derav
Lei r j orden.
IV. NØKKELAND: Vandringen gikk deretter
over det gamle Nøkkelandstunet. Omrlldet
er sannsynligvis meget gammel historisk
grunn. Navnet Nøkkeland (Myklaland mye/stort land) er nevnt i skriftlige
kilder første gang i 1320, men gllrden
kan være meget gammel, eventuelt he l t
tilbake fra Kristi tid. Gllrden Nøkkeland har gjennom middelalderen aldri
vært klosterjord ti l forskjell fra
store l andomrllder i Mossedistriktet.
Gllrden har hatt eget matrikkelnummer og
har ikke vært underbruk under Kambo
gllrd før godseier Wankel k jøpte gllrden
i slutten av forrige llrhundre. Den
gamle oldtidsveien skal ha glltt gjennom
tunet. L3vebygni ngen og vllningshuset
<ca . 300 3r gammelt) er nll brent og
slettet med jorden.
Nøkkelandomr~det er fra gammelt av et
hevdvunnet turterreng, en innf allspor t
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til Nossemarka sommer som vinter. Større
idrettskonkurranser
har
bl i tt
avholdt i
omr3det:
orienteringsløp,
Kambo-mila, Mossemarka rundt. Fra ga~m
elt av har det vært skibakke for barn
her. Etter at gardsdriften er blitt
lagt ned har stedet gi tt grunnlag for
allsidige
rekreasjonsmuligheter:
parselldyrking
p3
to
av
jordene,
g ressbanen (beregnet ferdig i 1981) og
utfor/skibakken.
V. GAMLEGARDEN : Arkitekt Braten ved
Borgarsyssel museum forta lte om gardens
historie bakover ti l 1200 tallet. Det
eldste huset kan datere seg tilbake til
1600 tallet. Dett e var ogs3 Kambos
første skolehus. Et annet hus (Sikorihuset) har murer av s laggsten <s tøpt
ved Moss j ernverkl, og er fra slutten
av 1700 a rene.
Fylkeskonservator Sivesind poengterte
e n holdningsendring i folh bevissthet
retni
av bevari
av kultur-

landskapsverdier. Spesielt tok han til
orde fo r en fotgjengerforbindelse fra
bygrensen i nord via Gamleg3rden
Bukta - Brua - Kambovegen Jordet)
Nøkkeland - Avangen - Mosseskogen Gamlevegen - Verket t i l ~loss sentrum.
VI.
Vandringen
ble
avsluttet
med
oppsumering og bevertning pa Fritidsheimen, Kambo Velhus. Vidar Asheim
poengterte at en utbygging - utnytte lse
av omrader hvor vandringen var fore -

tatt, kunne utformes slik at man tar
vare p3 de verdier som var blitt
p3pe kt. Han mente 3 kunne ga imot
argumenter som at en sk3nsom utnyttelse
ville bl i dyrere . Særlig p3 lengre sikt
mente han at man ved a by et kvalitativt bedre bomiljø kunne spare s3 vel
sosiale utgifter som penger til 3 ti l rettelegge folks
fritidsak tivi teter.
Han betegnet et framtidig natur- og
milj øvern p3 Kambo som et sosialt naturvern og ikke som et eksklusivt
naturvern.
Et arbeid utført av studenter ved
Norges landbrukshøgskole, som foreslar
forskjellig disponering av Nøkkeland,
var utstilt pa Kambo Velhus.
P3 denne ma rkvandri ngen har vi bl i tt
kjent med en de l av natur- og ku l turverdiene i omr3det. Det er en kjent sak
at
jo bedre vi kjenner steder der vi
bor, JO større tilknytning far vi til
stedet. Det er ikke bare snakk om 3 ha
et hjem, men egsa et hjemsted, et miljø
som vi hører til i.
Spørsma let som na mel der seg, er om
utbyggingen og utviklingen vil gjøre
omradet ugjenkjennelig i nær framtid.
Hva vi l skje med naturperLene og
kulturminnene
nar
nye
boligfelt,
industribygg og trafikkanlegg begynner
a bre seg utover og gro sammmen til et
bymessig strøk? Er det teknisk og økonomisk mulig a ta vare p3 de goder som
er her, se lv ved en sterk utbygging?
Vil det vise seg 3 bl i kostbart 9 la
utviklir.gen valse ned de myke verdiene?
Natur- og kulturvern høres kanskje
eksklusivt ut, men er det eksklusivt
3 innarbeide natur- og kulturvern i
utbyggingsplanene for Kambo og Messeskogen?
Er det en eksklusiv luksus 3 ta vare
p3 res surser?
Det vi har opplevd under turen idag,
er noen av de ressurser el l er verdier
som gjør at folk vil trives og føle seg
hjemme her p3 Kambo. Det m3 derfor være
en sentral oppgave for kommunen a kartlegge disse mer eller mindre udefinerbare verdiene som ligger i miljøet, og
legge dem til grunn for utbyggingsplanene.
PS den m3ten kan f . eks. Kongeveien og
lu'en gis en sosia l bruksverdi og t jene
som h.h.vi s gangvei og rekreasjonspark.
Ti l disse to tyngepunktene kan vi sg
knytte en lang rekke aktiv iteter og
funksjoner som har spesielle arealbehov; daghjem,
leikeplasser, "barnas
g3rd'•,
barneskoler,
ungdomsklubber,
rideanl egg, k lubbhus, balløkker, trimløyper, l ysløyper, parsellhager osv.
osv ..••

26

Fy lkeskonservator Sivesind orienterer på tunet
i Gamlegården, Kambo gård.

Hva dette vil koste av penger sammenLi gnet med konvensjoneLL utbygging,
vil bli ubetydelig fordi det ogs3 innebærer investeringer i et bedre sosialt
miljø.
I stedet for stereotype miljøer med
understimulering av barn, fremmedgjøring, frustrasjon og isolasjon, kan vi
f3 et rikt og variert og stab i Lt miLjø
med større trivsel og identitet. I det
Lange løp vil alle være tjent med det,
ogs3 de kommunale myndigheter, for om
det skulLe bl i Litt dyrere 9 planlegge
og bygge ut, s3 vil sosialsektoren
tjene det inn- og vel sa det!
Det Lokale arbeidet med framtidsrettet natur- og ~ulturvern, som denne
markvandringen er en begynnelse p5 vi l og sa styrke samholdet og det
sosiale miljøet. A gjøre noe meningsfylt sammen med de andre, er ogs3 en
innfallsport for nyinnflyttere. Det er
avgjørende at utbyggingen skjer jevnt
og rolig, og at nyinnflytterne glir inn
i et etablert mil j ø, og ikke isoleres
i "drabantbyer".
Tida vi l nok vi se at "myke utbyggingsformer" er billigst og best, og at
den løsrevne og forflatende feltutbyggingen blir den dyreste uansett hvorda n
vi m3Ler og beregner.

KAMBO- ET Tl LBAKEBLI KK
VED VIDAR ASHEIM
Første gang vi hører, eller rettere
sagt kan lese om Kambo, er der gli rden
nevnes i Magnus lagabøters testamente i
1277. S3 følger et kjent møster.
Eiendommen g5r over p3 kirk ens hender.
I 1320 har Tunsberghospitalet en
part
av gllrden. Senere nevnes Mariakirken i
Oslo som eier. Men reformasjonen overtok kronen og i 1603 makeskiftes østre
Kambo til stattholderen Jørgen friis. I
1609 bl i r Kambo adeLig seteg3 rd under
den holstenske adelsmannen
Henning
Walsdorf som ogs3 er befalingsmann over
r1ariaki rkens verdslige gods, for de som
er interessert i slike sammenhenger.
Hvordan s5 g3rden ut pl} denne tid med
hus og det hele? Øyet finner idag
ingen ting 5 bygge pli. Avbildninger
eller beskrivelse mangler. Det er grunn
ti l 3 anta at Walsdorf bodde p5 g§rden
og den som har øye og sinn for den
sLags kan f§ frem et bi l de
med utgangspunkt i samtidige adelsresidenser.
Ingen vil vel sannsynligvis komme lenger.

G5rden eies s3 av adelige og militære
standspersoner som i denne ti den som
oftest var det samme, frem til en solid
representant for den nye tids menn.
Bernt Anker kjøper g§rden i forbindelse
med driften av Moss Jernværk i slutten
av 1700-tallet.
Den som beser seg p§ "Gamleg§rden"
vi l straks legge merke ti l en bygning
med et uvanlig utseende. Den er bygget
av slaggstein fra Jernverket og stammer
fra denne tiden.
En annen interessant bygning foruten
husgruppen p§ "Gamlegllrden" er hovedbygningen pli Kambo. Denne er reist
rundt midten av det forrige 3rhundre og
er en tidlig representant for denne
byggestil som stod under innflydelse av
dat i dens tysk p3vi rkede el i tea rk i tektur. Et formsprllk som senere gikk som
en farsott over landet under navnet
Schwei zersti l.
familien \~ankel overtok g~rden for
vel hundre ~r siden, sitter fremdeles
som eiere, - og vi er fremme i v~r tid.
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LRSK-INNKOMMET
MATERIALE 1980
VED ROAR EILERTSEN
Følgende ornitologiske observasjoner er
et utdrag av det innkomne for 1980.
LRSK - Lokal Rapport og Sjeldenhets
Komite - er en komite godkjent av NOFavd. Østfold. Den arbeider for innsamLing, bearbeiding og rapportering av
ornitologisk materia le I Østfold. Komiteen har som ansvar S godkjenne observasjoner av sjeldne fuglearter før de
kan publiseres i "Østfoldornitologen",
"Østfold Natur" eller "Natur i Østfold". Dette for H hindre at fei laktige- eller skadelige opplysninger blir
spredt i NOF-avd. Østfold's navn.
Fra vHren 1982 ha r kommiteen følgende
~edlemmer: Morten Viker, Geir Stenmark,
Rune Gunther Bosy og ~~rten Brandsnes.
Adressen: LRSK-Østfold
P.boks 1145
1601 Fredrikstad
SN2LOM <Gav ia stcllatal
1 ex. 2/7 Skinnerflo, Onsøy/RHde
Sølve Tegner Stenmark, Geir Stenmark
DVERGDYKKER (Tachybaptus ruficollis)
6 e x. 16/3 Huthholmen, Onsøy
Obs.
Geir
Stenmark
r..fl.
3 ex. 28/ 11 Huthholmen, Ons øy
4 ex. 26/12 Huthholmen, Onsøy
Obs. Sølve Tegner Stenmark,
Gei rStenma rk
GRftSTRUPEDYKKER (Podiceps griscgenal
1 e x. 11/5 Landfastbukta, Asmaløy,
Hvaler
Obs. Richard og Morten Vike r
LRSK-Godk j . uo
STORK (Ciconia ciconia)
1 ex. Rastet pH et jorde. 20/6
Prestebakke, Halden
Obs. Tor unn Bjørnstad
LRSK-Godkj. u o
SNADDERAND (Anas strepera)
1 par 12/5, Jeløy, Moss
Obs. Arne Thelin LRSK-Godkj. IIO
KNEKKAND (Ana s querquedula)
1 par 7/6, Skipstadkilen, Hvaler
Obs. Richard og Morten Viker
RØDHODEAIID (Netta rufina l
3 hanne r , 1 hunn, 16/4 Øra, Fr.stad.
Obs. Roar Olsen, Rune G Bosby
tmSK-Godkj no

.

-~

-~ ~

Det er mange flere hanner enn
av rødhodeand, og hunnene kan derfor bare velge og vrake.

LAPPFISKAND (Mergus albellus)
2 hunner 11/10, Øra, Fredrikstad
Obs. Tor Sørlie, Arild BJø rnstad
LRSK-Godkj II
SIVHAUK (Circus aeruginosusl
1 hann 17/5, Arekilen Hvaler
Obs. Rune Torgersen, Ri churd & 1·1orten
Viker. LRSK-Godkj. II 0
1 ad. hunn 18/8, Skinnerflo, Onsøy/RHde
Obs. Geir Stenmark
LRSK-Godkj. II 0
MYRHAUK (Circus cyaneus)
1 hunn 1/11, Skipstadkilen, Hvaler
1 hunn 2/11, Skipstadkilen, Hvaler
Obs. Richard og Morten Viker
FJELLVftK (Buteo l agopus)
1 ex. Jaktet. 29/1 1, Brattestø, Hvaler
Obs. Geir Stenmark
KONGEØRN (Aquila chrysaetosl
1 juv. 20/4, SkHrakilen, Onsøy
Obs . Geir Stenmark
LRSK-Godkj . l i o
1 juv. 2/11, TveitHsen, Svinndal
VHler. Obs. ftsmund Fjellbakk
LRSK-Godkj. uo
VANDRE FALK (Falco peregrinus)
1 juv. 22/4, Torsnes, Borge
Obs. Arild Bjørnstad
LRSK-Godkj. Il
1 ex. 11-12/10, Skipstadkilen, Hvaler
Obs. ~~rten og Richard Viker
LRSK-Godk j. u o
ftKERRIKSE <Crex crex)
1 ex. Spillende. S/6, Røtne, Onsøy
Obs. Hans Petter Gulliksen
LRSK-Godkj. I* lydbHnd
JAKTFALK (Fa lco rusticolus)
1 ex. Oktober, Je løy, Moss
Obs. Rune Botnemyr
LRSK -Godk j . Il o
1 ex. 1/11, Ora, Fredriks tad
Obs. Rune G Bosby
LRSK-Godk i . Il"
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DVERGLO (Charadrius dubiusl
1-3 ex . 1/5-27/5, Sk i nnerflo, Onsøy/
R8de
kurtise. 2/5 Krosneskilen,
6 ex.
Onsøy
2 ad, 1 pull. Ultimo mai . Krosneskilen,
Onsøy . Obs. Sølve Tegner Stenmark,
Geir Stenma rk
4 ex. 11/5 Ørafyllinga, Fredrikstad
Obs. Arve Dyresen
VIPE (Vanellus vane l lus)
232 ex. Direkte trekk. 2/4 Akerøya,
Hvaler.
Obs . Rune G Bosby, Rune Botnemyr
200 ex . Rastende, 30/7.1/8, Skinnerflo
Onsøy/R8de
"
185 ex.
12/8
246 ex .
, 26/9
Obs. Sølve Tegner Stenmark,
Geir Stenmark
TEHIHNICSNIPE (Calidri s temminicki il
17 ex. Rastet, 18/5 Skinnerflo, Onsøy/
R8de. Obs. Geir Stenmark
BRUSHANE (Philomachus pugnax l
300 ex. Rastet, 12/8, Skinnerflo,
Onsøy/RBde
180 ex. Rastet, 18/8
Obs . Sølve Tegner Stenmark,
Geir Stenmark
KVARTBEKKASIN (Lymnocryptes minimusl
1 ex. 26/9 Sk8rakilen, Onsøy
1-2 ex. 27/9 Sk8rak i len, Onsøy
1 ex. 28/9 Sk8rakilen, Onsøy
Obs. Geir Stenmark
DOBBELTBEKKASIN (Gallinago media)
1 ex. 24/5 Stikletjern, Harker
Obs. Sølve Tegner Stenmark,
Geir Stenmark
SVARTHALESPOVE (Limosa limosa)
1 ex. 5/5 Jeløy, Moss
Obs Rune Eriksen
LRSK-Godkj. II0
GLUTTSNIPE (Tringa Nebularia)
35 ex. Rastende. 29/7 Skinnerflo,
Onsøy/R8de. Obs. Sølve Tegner Stenmark,
Geir Stenmark
STORJO (Stercorarius skua)
1 ex. Direkte trekk Nord. 719,
Jeløy, Hoss. Obs. Arne Thelin,
Roar Olsen, Rune G Bosby
LRSK-Godkj. Il
SPLITTERNE (Sterna sanvicensisl
3 ex. 11/10 Landfasten, Asmaløy, Hvaler
Obs. Richard og 1·1orten Viker
LRSK-Godkj. Il

Svartterne <Chlidonias nigral
3 ex. 30/6 Skinnerflo, Onsøy/R8de
Obs. Sølve Tegner og Geir Stenmark
LRSK-Godkj. Il 0
RINGDUE (Columba palumbus>
450+ ex. Direkte trekk i en flokk 2/4
Huser hva ler
Obs. Richard og Morten Viker
PERLEUGLE (Aegollus funerusl
1 ex. Hørt, Borge, 11ars

Obs. Roar Eilertsen
HÆRFUGL (Upupa epopst
1 ex 18/10 Viker, Onsøy
Obs. Walter Sørensen (beskrevet til
Leif Bunes. LRSK-Godkj. Il
1 ex. oktober, Rødsveien, Kr8kerøy
Obs. Roar Railo <beskrevet til Roa r
Eilertsenl LRSK-Godkj. 11°
TRETASPETT (Picoides tridactylusl
1 hann 3/1 Gressvikmarka, Onsøy
Obs . Geir Stenmark
LRSK-Godkj. II 0
TRELERKE (Lullula arborea)
1 syng. ex . 1/4 og 3/4, Kvzrnemyr,
A~maløy, Hvaler
Obs . Richard og Morten Vike r
LRSK-Godkj. U 0
1 syng ex. 19/5, Langvik, Torsnes, Borge
1 syng ex. 19/5, Ulfeng, Torsnes , Borge
Obs. Roar Eilertsen

FJELLERKE (Eremophila alpestrisl
1 ex. 26/10 Huser, Asmaløy, Hvaler
Obs . Richard og Morten Viker
HEIPIPLERKE (Anthus pratensis)
400 ex. Direkte trekk. 19/9 Akerøya,Hvaler.
6200+ ex .
20/9
500+ ex.
21/9
1000+ ex.
22/9
300+ ex .
23/9
Obs. Rune G Bosby
VINTERERLE (Hot a c i l la ei ne real
1 ex. direkte trekk Nord. 13/4 Jeløy
radio, Moss. Obs. Arne Thelin.
1 hann. 29/6 Ørje sluser, Marker
Obs. Eirik Jacobsen, NOF Rogaland
NATTERGAL (Luscina luscinal
1 ex. Syngende. 4/6 Sk8ra, Onsøy
Obs. Arve Dyresen
LRSK-Godk j. 11°
1 ex. Syngende. 20/7 Solbrekke, Onsøy
sammenlignet med lydb. Meddelt til
Ole Jørgen Hansen. LRSK-Godkj. II 0
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SKJEGGMEIS (Panurus biarmicus>
1 par 3/6 Arekilen, Hvaler
Obs. Atle Haga. Odd-Reidar Fremming
NNSK-Godkj. II 0 (NY FOR NORGE!)

BLlSTRUPE (Luscina svecia)
40+ ex. 16/5 Akerøya, Hvaler
Obs. Rune G Bosby m. fl.
SVARTRØDSTJERT <Phoenicurus ochruros>
1 ad . hann 5/4 Akerøya, Hvaler
Obs. Rune G Bosby
LRSK-Godkj. II 0
1 hann 2K Ringmerket 16/5 Akerøya,
Hva le r . Obs. Rune G Bosby
LRSK-Godkj. Il
1 hann . Syngende 19/7 Langbrygga/Sauøya,
Halden Havn. Obs. Geir hardeng
LRSK- Godkj. II 0
SlVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus>
4 ex. Syngende 3/7 Sk3rakilen, Onsøy
Obs. Geir Stenmark
19 ex. Ringmerket 30-31/8 Sk3rakilen,
Onsøy. Obs. Sølve Tegner & Geir Stenmark
MYRSANGER (Acrocephalus palustris>
2 ex. Syngende 4/6 Seutelva,
Fredrikstad/Onsøy. <ved fjor3rets hekkeplass. Geir Stenmark med.)
Obs. Arve Dyresen . LRSK-Godkj . !!0
1 ex . Syngende 10/7 Kjølbergevja, Seutelva, Fredrikstad/Onsøy. LRSK-Godkj. 1! 0
2 ex. Syngende 11/7 Kjølbergevja, Seutelva, Fredrikstad/Onsøy . LRSK- Godkj. !1°
Obs. Geir Stenmark
1 ad. Ringmerket 29/9 Sk3rakilen, Onsøy
Obs. Sølve Tegner & Geir Stenmark
LRSK-Godkj. II

PIROL (Oriolus oriolus)
1 ex. Syngende 7/ 6 Eldøya, Rygge
Obs. lsmund Fjellbakk
LRSK-Godkj. II 0
BJØRKEFINK (Fringilla montifringilla)
1500+ ex. Di rekte trekk 23/9 Akerøya,
Hvaler . Obs. Rune G Bosby
STILLITS (Carduelis carduelis)
2 ex. 12/1 Rød, Onsøy
Obs. Sølve Tegner & Geir Stenmark
8 ex. 8/ 12 Skinnerflo, Onsøy/R3de
Obs. Geir Stenmar k

TEGNFORKLARING:

LRSK-Godkj.

r*

no

I((JM NÆRMERE . .:

se

Godkjent av Lokal Rapport
og Sjeldenhets Komite
Godkjent med belegg som
foto, fjzr, lydb3nd el.l.
Godkjent med dekkende
beskrive l se.

d~ljene- tydelig i kikkerten

Moderne kikkerter
med optikk av
vest-tysk kvalitet .
Optiker S.Gangestad AS
Nygaardsptassen
Postboks 105
1601 Fr.stad
Tlf. 032-17533

Priser fra
kr. 1780~
Modell: Military /vanntett
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NÅR KAN VI VENTE
TREKKFUGLENE Tl LBAKE?
Med "Adelskalenderen" -81
VED ARILD BjØRNSTAD
Den som har fulgt litt med i fuglenes
v8rtrekk noen Or har neppe unng8tt
8 legge merke til at det er spesielle
tider p8 vAren da de forskjellige
artene ankommer ti l raste- og hekkeplassene. Vi vet at noen arter kommer
tidlig mens andre er senere, men det er
hittil gjort lite for 8 klarlegge mer
nøyaktig nSr vi kan vente de forskjellige artene tilbake. Enkelte arter ser
ut til 3 innfinne seg tjl omtrent samme
dato hvert Sr mens andre kommer over et
lengere tidsrom og varierende fra a r
til :Ir. Hvilken innvirkning har været
pS de ulike artenes trekk? Er daglengden mer betydnings full enn tempera tur
og vind? Hvor raskt foreg:lr trekket fra
de ytterste s kjær og strender til
hekkeomr3der Lenger nord? For 3 kunne
besvare s like spø r sm9l m3 det omfattende regi strer inger til, og i 1980 tok
ØOF i nitiativet til 9 samordne de notatbokregistreringer som medlemmene hver
for seg gjorde i felten. Observasjonsskjemaer ble sendt ut ti L medlemmene,
og flere aktive ornitologer sendte oss
opplysninger om forskjellige trekkfuglers ankomstdatoer til ulike deler av
fylket.
Undersøkelsene
bygger
p9
førstegangsobservasjoner for en del
utvalgte arter ført opp p9 egne lister
som medlemmene sender i retur til foreningsadressen. Se l v om disse l ister
for tidligobservasjoner av trekkfugl
opprinnelig omfattet 31 arter har antallet arter " ballet noe p:l seg"
etterhvert, og vi er se lvsagt inte ressert
flest mulig opplysninger om
trekkfuglenes
ankomsttider .
Dette
trekkfuglprosjektet, som forutsettes
g9ende over flere 3r, er enn3 ved sin
spede begynne l se, og de første resultatene (fra 1980-sesongenl ble publ isert i ØO. nr. 3-4, 1980 av Ole Jørgen
Hanssen. Her følger resultatene fra
1981-sesongen, og en kan allerede se
visse karakteristiske tende nse r i det
beskjedne materialet. Av oversiktshensyn er fylket delt i to deler; ytre og
indre deler. r~ed ytre deler menes i
denne sammenheng Øst fold utenfor raet,
men med Vansj øomr9det inkludert. "Indre
deler" er dermed definert som resten av
fyl ket. Det er ogs9 grunn til a poeng-

tere at førstegangsobservasjonene for
are t ikke nødvendigvis sier noe om n9r
de fleste eksemplarer av arten trekker
forbi, men alts3 kun refererer seg til
3rets første i nnrapporterte observasjonsdato. Dersom du sitter inne med
notate r som kan endre rekkefølgen i
"Adelskalenderen" s9 hør for all del
fra deg!
RESULTATER
Av tabellen kan en se at førstegang sobservasjonene fra fylkets ytre deler
jevnt over ligger noen dager (i gjennomsnitt ca. 7 dager) tidligere enn observasjonene fra de indre delene. Dette
skyldes trolig at de fleste trekkfuglene etter at de har n3dd land benytter
noe tjd i de ytterste omr8dene t il
hvile og gjennoppbygging a v fettreserver t ør de gir seg i kast med neste
etappe mot hekkeomr8dene _ En mS og sa
regne med at den forholdsvis sterke
observasjonsintensiteten i de ytre
deler bidrar ti l en det av denne forskjellen. Det er el lers verdt 3 merke
seg at gjennomsnittsforskjellen p9 ca 7
dager i 1981 er identisk med forskjellen 3ret f ør <Hanssen, 1980). Bare 3 av
26 fuglearter er observert tidligere i
indre enn i ytre deler (fiskeørn, rødstrupe og løvsanger), mens ~n art,
bokfinken, bl e observert for fø r ste
gang den 22.3 b3de i ytre og i ndre
deler. Av de elleve innkomne obse rvasjonslistene (noen lister med flere
observatører) hadde hele seks denne
datoen som første observasjonsdag for
bokfink, - og det fra sa forskjellige
lo ka l i teter som Ha l den, Borge, KrOkerøy, Rygge og Rakkestad. Dette tyder
p8 at vi p3 denne datoen hadde et massivt bokfinktrekk p3 bred front gjennom
ty lket. Ser vi p8 temperaturdata fra
dette døgnet finner vi at et vzromslag
fra den 21. til den 22. brakte med seg
varmere Luftmasser og gradvis stigende
temperatur. Sansynl igvis er det derfor
vind- og temperaturforholdene som i
dette til fe tlet har indusert trekkinstinktene
til
bokfinkflokkene,
flokker som i mange ti lfeller kan telle
flere tusen individer.
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Foto: Erik Sandersen

Dvergsnipe under furasjering i Øraområdet.

1·1ed bare 10-12 innsendte observasjonsskjemaer i hvert av de første to
:lra undersøkelsene har p:lght er det
enn:! for tid lig 3 antyde noe mer enn
tendenser. Skal
vi
f:l
statistisk
sikkerhet i v:lre antagelser er vi avhengig av at Langt flere av v:lre
medlemmer noterer sine observasjoner og
sender oss kopier eller opptegnelser av
førstegangsobservasjo nene.
(Vi
ser
gjerne at fo lk benytter de utsendte
skjemaene, men før ogsll pl! arter vi
ikke har flltt plass til.) Vi takker
følgende observatører for innsatsen og

hllper p:l massiv oppslutning om prosjektet i -82 .
Observatører i 1981.: Geir Hardeng,
Erling Johansen, Geir Stenmark, Sølve
Tegner Stenmark, Morten Viker, Richardt
Viker, Hans I Westgaard, Øivind Andersen, Trond Svendsen, Jo Ranke, Kjell
Nilsen, Per-Otto Suther, Ole R Brevik
og Arild Bjørnstad.
L i tteratur :

Hanssen, O.J. 1980. Ankomstdato for
noen trekkfugler i Østfold v:lren 1980.
Østfoldornitologen 7. s.110-111.
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Første observasjonsdag i 1981 med gjennomsnittet
av de to Srene 80 og 81 i parant es .
Indre dele r
Hre deler

Arter, ordnet
etter ankomstdatoer.
Tjeld

1

28.2

T3 rnfalk
Stær

2

3.3
10.3

3

Hettem3ke
Sivspurv
Sang lerke

4

Grav and

7

Vipe
Hei pi p lerke
Musv3k

5

10

<16.3)

18.3

13.3
14.3

(11.-12.3>
<11.3)
(23.3)

21. 3
4.4

<24.3)
( 4 . 4)

29 .3

( 1.- 2.4)

14 .3

(15 . 3)

23.3

<26. - 27 .3)

21 . 3
21.3
21.3

<15.3)
(22.3)

22.3
29.3

(26 . -27 .3)
(31.3-1.4)
(27.3)
( 9.4)

22 . 3
22.3

Storspove

( 4.3)

<21 . -2 2.3)
(26. -27.3)
(28.3)

23.3

(15.-16.3)

6 .4
24.3

<27.-28.3)

15.4

<22.3)
9 . -10.4)

Ringdue
Skogdue
Duetrost

22.3
22 . 3

Bokfink

22 . 3
27.3
29 . 3

(24. -25.3)
<28.-29.3)
<30 .-31 .3)

22.3
30.3
27.3

(19.-20 .3)
( 2.4)
<30.3)

27.3

<24. - 25.3)

8.4
2.4
12.4

7.- 8.4)
(12 .4)

21

28.3
28.3
29.3

<31 . 3)
( 2.4)

23

29.3
12.4

Linerle
Rødstrupe
Tornirisk
Krikkand

22 . 3
16

19

MS l trost
Sand lo
Enkeltbekkasin
Fiskeørn
Rugde

24

Rødst ilk
Stei nskvet t

25

Skogsnipe

27

3.4
4.4
4.4

<29.-30.3)
( 1 .4)
(13.4 )
( 4.4)

r~ akrellterne

LSvesva le
Hageftuesn apper

(31 .3)
( 5.4)
(16 . -17 . 4)

( 8.4)
4.- 5. 4)
12.4
12.4

Ringt rost
Trane
Gransanger

31.3
29.3
11.4

( 7.4)

12 .4
30
31

"

13.4
5 .5
5.5
5.5
6.5

Løvsanger
Taksvale

35

Bøksanger

36

r~unk

Gjøk

38

TS rnse i ter

39

6.5
8 .5
8 .5
10.5
12.5

2.-3.5)
( 3.5)

10.5
12 . 5

6 . - 7 . 5)

7 .5

4.- 5.5)
3.5)

5.5
7.5

( 11. 5)

11.5

7. - 8.5)
(10 . -11.5)
( 6.5)
5.- 6.5)
5.- 6.5)

<13.5)
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<!> ferriklor

ETFIRMAIMIWØVERNETSTJENESTE

A l S Ferriklor produserer fellingskjemikaliet Ferriklor 12 som anvendes på kom·
munale- og industrielle renseanlegg. Produksjonen er basert på gjenvinning av avfallsproduktene jernsulfat og beisevæske.
A l S Ferriklor leverer også: Fellingskjemikaliet AVR.

1' : '

\;!J

ferrik/or

Postboks 1111. 15o1 Fredrikstad
Tlf. 032122395 - 21860

. Leif
Stene
Johansen
YRKESKI..ÆR . VERNEUTSTYR

HELL Y - HANSEN
REGNTØY, FIBERKLÆR
OG FRITIDSKLÆR

Tl f. 032/1 3 325
Fredrikstad

TIL MEGET GUNST IGE PRJSER!

"SOMMERKYSTEN"
EN NY BOK OM YTRE OG INDRE OSLOFJORD!

Sverre 'Johnsen
Bok- & l)apirhandtl
Fredrikstad

STEDET FOR
UTSTYR T IL
NATURFOTOGRAFERING
.Nygaardsgt. 17

1600 Fredrikstad
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ØKOPOLITI KK ELLER
RENT NATURVERN?
VED ØIVIND LAGBU
I sist~ num11~ r av lstfotd-ornitolog~n
kom jeg med den uttalel se a t den ideologiske deb1tten innenfor n•turvernbevegelsen i lstfo ld var forsØIIt. Jeg
tror ikke at s•l foreninger drevet pl
ideell basis skal ha ressurser til l
still e den store ekspertisen . IMidlertid er det etter min • ening i kke
spes ill istutdannete folk vi trenger i
dagens miljødebatt, viktigere er de t l
vare generalist. Jeg ska l derfor her
gjør~ mitt forsøk pl l legge opp t i l en
diskusjon om en del temaer j eg tror vi
bør s~tte oss inn i og d i skut ere, hvis
v i s kal komme noe lenger i miljøvernarbeidet her i fylket. Jeg tror det er
det ideologiske nivlet som ha r gjort at

Foto: Erik Sandersen

foreningene IOF/I!N har "st:ltt i stampe"
de siste Irene. Og dette arbeidet er
viktigere enn en markedsføring av
standpunkter, og forøvrig hvilke standpunkter?
So• lokalforeninger av Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening vil IOF og IN føle at de er direkte
bundet
av
hovedforeningenes
program og arbeid. Viktigere enn NNV og
NOF sine vedtekter er det l studere
hvilket arbeid disse foreningene har
drevet de siste Irene. "Vern 1v natur
og miljø" i et program kan ha mange
tolkningsmul i gheter. Da ser vi at NOF
har drevet en nesten ren faglig biologisk
aktivitet.
Tidsskriftet
"VIr
Fugle fauna" har satt det faglige ni viet
pl et mer alment niv9. I høyden har
foreningen gitt ut over ornitologien og
uttalt seg mot inngrep i naturen hvor
ikke bare fugl var truet. Det har blitt
ført en debatt om jaktens berettigelse
i en ofte overutnyttet natur og gitt
uttalelser mot vasskraftutbygging .
Fordi NOF og NNV representerer to
forskjellige typer av foreninger kan
de selvsagt ikke sammenlignes mot hverandre . NNV har særlig de senere Irene
prøvd S t a naturverdiene opp i en større sammenheng. Sent ra Lt s tS r bl. a.
ve rn a·v vassdrag, diskusjonen
om
oljeutvinningen, mlllet om en fornuftig
arealplanlegging, vern av nasjonalparker, naturreservater og truede dyre- og
plantearter. Saker som ogsS undertegnede synes er vel og bra og som gjør at
han fremdeles er medlem av forbundet.
Im i dlertid virker det for meg som om
NNV er redd for 3 forme en egen pol itisk profil, for 3 trekke inn temae~
som f.eks. forbundets fo rhold til mili-
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tærvesenet i Norge, forholdet t il po litiske teorier som marxismen, Norges
bidrag til opprettholdelsen av imperialismen, hvilket økonomisk niv3 og hvor
store personlige friheter skal menneskene i et ønskeli g samfunn ha. Skal ØN
her kun følge hovedforbundet som en
lydig skygge?
Begrepet natur kan det ligge flere
tolkni ngsmuligheter av i v3 rt samfunn,
b3de som subjektiv og kollektiv opplevelse og som objekt iv virkelighet. Det
som imidlertid har blitt tilfelle ogs3
her i landet er at natur og samfunn
betraktes som to adskilte deler. Vi
lever i dag mindre av den norske naturen, dvs. som basis for 3 overleve. Før
var det en mer e nhet mellom menneskets
liv og arbeid og naturen. Økologisk kan
vi tenke oss at natur og menneske
utviklet seg samtidig i en slags gjens idighet. Overutnyttelse av naturen
slo direkte tilbake p3 oss selv. Etter
de siste par 3rhundrenes industrialisering, og i særdeleshet i skapingen av
den moderne, tekniske s tat i etterkrigs3rene har denne enhet blitt brutt.
Det er ikke bare det at naturen har
blitt en ressurs, det har den alltid
vært. Viktigst er det at vi n3 har
gjort oss snart fullstendig avhengig av
svingningene i det internasjonale økonomiske systemet. Hvordan det gl! r med
v3r egen natur bl i r derfor betrakt et
som et spørsmlll om overskudd hos v3re
politikere. Man spør om hva man har r3d
til 3 verne, i kke som en økopolitiker:
hva har vi r3d til 3 ødelegge av Livsnødvendige ressurser? V3re politikere
baserer v3rt liv p3 hvordan vi klarer
oss i det internasjonale økonomiske
spillet, ikke pli v3re egne muligheter
for selvberging.
Derfor kan natur- og miljøbevegelsen
ta opp i seg folk med egentlig motstridende syn . PS den ene siden de som
mener vi skal delta fullt i det internasjonale systeme t, og som g3r inn for
vern av sl! mye natur som mulig under
denne forutsetning. Sentralt her er
ogs3 m3let om livsstandard istedet for
levestandard, dvs. at den økonomiske
veksten skal fordeles pl! en annen
mate . Pl! den andre siden har vi de
mennesker som mener· at v3rt nllværende
økonomiske og politiske system i seg
selv er naturødeleggende og at det via
imperia l ismen undertrykker folk i den
3 .dj e verden . Ml! let for denne gruppen
er vanligvis selvberg i ng, vern og skaping_ a v selvstyrt e smllsamfunn, og ikke
nasJonalparker bare som rekreasjonsog studieomr3der men som bruksomr3der
for den menneskelige eksistens. Mellom

l

ll
•
Sultne bønder i Hunan·pro iin-sen
~""---~~
tallet stiger så raskt at det truer m ed å forpurre
våre forsåk på å skaffe mat til en sulten verden.
disse syn finnes det f lere mellomstillinger .
Det som det etter min men i ng blir
vikti g 3 avklare er hvor vi skal stille
oss i dette bildet, hvor er vi enige og
hvor ueni ge? Er v3rt mat 3 sikre de
si ste nat uromr3dene el ler 3 forme et
selvstyrt selvbergingssamfunn?
Dette spørsmlll er viktig for valg av
praktisk arbeid. Skal vi diskutere
f.eks. fylkes_budsjettets alle aspekter,
e l ler ska l v1 ba re ta for oss de rene
naturvernmessige saker? Skal naturvernbevegelsen i Østfold dri ve samfunnspol i tikk elter biologisk arbeid? Jeg
ser selv vern av naturreservater mest
som det sistnevnte.
Hv i s vi ønsker 3 drive samfunnsarbeid
ml! vi ta opp de generelle samfunnsendringer, hvilke idehistoriske og politiske faktorer har gjort v3rt samfunn
mulig? Hvor kan vi prøve 3 forandre i
positiv retning? Jeg mener ikke her
rent partipolitisk arbei d, men arbeid
for sty rking av samfunn med selvstyring
og selvberging som mlll. Kvis vi imidlertid ønsker 3 drive biologisk/naturvernarbeid blir det hele et spørsm3 l om
skole r ing innenfo r det norske saksapparatet og om en intensivering av det
biologiske arbeidet. Hva er det egentlig naturvernbevegelsen ønsker? Kan vi
drive begge deler?
Jeg h3per hermed 3 ha klargjort en
det fakta i forbindelse med i nn legget
i ØO, 3-4/81. Som det g3r frem av
Asgeir og mitt innlegg tror vi det er
best om ØOF best3r som et biologisk
forum . Hvis dette blir tilfelle hva
vil s3 ØN og de naturbev i sste men;eske r
uten
direkte
foreningst ilknytning
gjøre?
Jeg hllper denne debatten kan bl i ført
videre i dette bladet.
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ØOF
ET ORGAN FOR
SAMFUNNSOMVELTNING?
Svar til Asgeir Rosnes og Øivind Lågbu i ØO nr. 3-4, -81

Foto: Erik Sandersen
"Organ
for
samfunnsomveltning"
var
blant de karakteristikker vi kunne lese
om ØOF i siste nr . av 00. Det vi l le
vært ønskel i g om i alle fall redaktøren
unnlot 3 omtale foreningen p3 en slik
m3te. Dette er kun e gnet ti l 3 skade
foreningen som interesseorganisasjon og
pressgruppe. Red. burde ikke glemme at
det i ØOF faktisk ogsa er ganske mange
medlemmer til høy r e for det politiske
sentrum og sor.1 følgelig i kke alle l ike
gje rne lar seg identifisere med slike
talem3ter. M3tte det ik ke bli fo r mange
av disse "'g lippene"! sa til seminaret.
N5r ØOF og ØN har hatt problemer med
for eningsdri ften som Ø.L. og A.R. bemerker, skyldes ikke dette mangel p3
innbyrdes ideologisk debatt slik lese r e
av deres artikkel lett kan forledes til

3 tro. Bakgrunnen for seminaret "Hvor
g3r naturvernet i Østfold" var ønsket
om prakt i ske samarbeidsbestrebelser for
3 lette en del av følgende problemomr5der; medlemstidsskriftene, sekeretærog saksbehandl ingst unks joner, i nformasjonsarbeid, økonomi og r ekruttering.
Dette er sent ra le emner som m3tte debatteres foreningene i mellom. At det
var seminarets hovedform5l burde i kke
være ukjent for noen a v seminardelt a kerne. Sett p9 den bakgrunn mener jeg
det er all grunn til 5 være tilfreds
med seminaret. Dette nye tidsskriftet
er bl.a. en konkret løsning p5 ett av
v5re mest konkrete problemer tldligere,
- nemlig tidsskriftet. Hva er ellers
mer naturlig enn at to foreninger som
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stlir hverandre sli nær i ideologi og
mlilsetting praktisk samarbeider ti l
felles nytte? Dere ser forøvrig ut til
i deres kritikk li ha glemt foreningens
overordnede mlllsettinger, og jeg minner
derfor kort om vlir formlllsparagraf. Jeg
siterer: "Foreningens primære oppgaver
er:
1. Arbeide for vern av naturmiljøet i
alminnelighet og
for
fredning
av
verdifulle fuglelokaliteter i særdeleshet.
2. Fungere som bindeledd og talerør for
natur- og fugleinteresserte i fylket.
3. Søke ved møter, kursvirksomhet,
ekskursjoner mm. li øke interessen for
og kunnskapen om vlir fuglefauna.
Sitat slutt."
Det er disse mlllsettinger som ligger
bak styrets arbeid og som vi er forpliktet pli. A foreslli en driftsform
analog med Akerøya Orn. stasjon er
derfor ikke relevant sett pli bakgrunn
av at de ornitologiske stasjonene er
rent faglige forskningsstasjoner og
altsll ikke foreninger pli samme mllte som
ØOF. Deres vedtekter er ogsli langt
snevre re formul e rt. Derimot støtter vi
som forening selvsagt det arbeidet
som utføres pli disse stasjonene. Ønsker
imidlertid dere eller noen annen i
foreningen li endre formlllsparagrafen er
altsli llrsmøtet det rette forum fo r
~ like endringer der vedtektsendringer
kan vedtas med 2/3 flertall. En mlllsett 1 ngsdebatt derimot mll de re gjerne ta
initativ til i dette tidsskriftet, og
det ville være ønskelig om flest ~:~ul ig
deltok i denne. Dette er en invi tt til
dere alle. AT ØOF konsentrerer seg
s terkt om sake r i miljødebatten e r som
alle burde vite ikke noe nytt, og at
de ornitologiske foreningene ligger nær
naturvernforbundet i mange sake r er
videre he Lt naturlig sett pli bakgrunn

r-:Ja.n

av bl.a. form3lsparagrafen som nevnt
ovenfor. Nlir dere savner en helhetlig
naturforstllelse i ornitologisk forening
og i naturvernforbundet mll jeg videre
kort fli belære hva slike foreninger
faktisk er. Dette er foreninger bestliende av personer med visse felles interesser. Interesser man gjennom sitt
medlemsskap søker li fli tilfredsstilt,det være seg ønsket om fredning av
spesi elle naturomrllder og arter, fremme
av visse interesser og verdinormer,
oppfyllelse av sosiale behov, utvikling
av nye personlige vennskapsforhold med
mennesker en har felles interesser, og
ikke minst li drive aktivt fri luft sl iv
med en meningsf.ull hobby, og gjennom
sitt medlemsskap bidra til at · ogsll
generasjoner etter oss flir denne muligheten. Det er a l tsli en svzrt vid oppgave slike foreninger har, og de tjener
følgelig
mange
funksjoner .
Derfor
burde det være innlysende at teoretisk
filosofiske og religiøse overbygninger
ikke nærer den samme felles plattform
blant slike foreningers
medlemmer.
Skulle vi legge slike kra~ ti l grunn
for de ideelle fo reningers medlemsmasse r ble vi snart alene i blide styre og
redaksjon. Vllre generelle vedtekter er
ogsli vllr styrke . Her ligger grunnlaget
for en stor medlemsmasse og følgelig
ogsll for en viss samfunnspllvirkning.
Imidlertid har vi rikelig med Livssynsbevege lser med en mer helhetlig
filosofisk plattform i Norge, og flere
av vllre medlemmer gjør ogsll en betydelig innsats innenfor disse fora. Jeg
henstiller derfor til A.R. og Ø.L.
aktivt a jobbe for sine ideer innenfor
disse.
Et arbeid .mange av oss helhjertet
støtter, men a ltsll ikke ØOF som forening.
Arild Bjørnstad (formann 00F)

":"> dndel!.ten
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1601 Fredrikstad
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TIL ALLE NATURVERNERE
l ØSTFOLD

er fylkesavdeling av Norsk
Ornitologisk Forening, som

er en 1andsomfattende inte·
resseorganisasjon.
Foren·
ingen har kretsavdelinger i
17 av landets fylker. Østfold
har opprettet lokallag i byer
og tet<steder rundt i fylket,
og medlemmer i fylkesav·
delingen blir automatisk
medlem av det lokallag

lokaliteter i særdeleshet.
- 3 fuogere som bindeledd
og talerør for natur· og
fugleinteresserte i Øst·
fold
- å SØke ved møter, kurs,
ekskursjoner o.l. å øke
interessen for. og kunnskapen om, vår fugle·

fauna.

rnan sokner til.

Adressen til
fylkesforeningen er:
NOF AVDELING ØSTFOLD Østfold
HAR SOM FORMAL
Ornitologiske Fononlng
- å arbeide for vern av
Postboks 1145
naturmiljøet i sin almin·
1601 Fredrikstad
nolighet og for sikring av
særlig verneverdige fuglo·

Østfold Ornitologiske Forening har nil
s att igang en vervekampanje blant
ØN's medlemmer. Vllrt mill er li bli 500
medlemmer. Dette for li fli en bedre
økonomi s!lve l som for li fli den slagkraften det gir li ha 500 med l emmer som
støtte.
I Østfold Naturvern er det nll ca 1200
medlemmer. Vi hllper og regner med at 10
- 12 X av disse er villige til 11 støtte
den andre naturvernforeningen i Østfold
til li nil 500 medlemmer i løpet av 1982.
I de ti !Irene ØOF har eksistert, har
personer
og rundt organisasjonen
eoF p!lvi rket myndighetene ti l !l frede
en hel mengde verneverdige omr!lder.
Vllr økonomi er imidlertid nil s!l dllrl ig, at vi mil gli ti l søsterorganisa-

SJ Onen ØN f or 11 fli den støtten vi
t renger for li fortsette et aktivt arbeid .
Naturvernarbe·idet i Østfold kan ikke
lenger bare leve pli idea l isme. Vi mil ha
teve l ige økonomiske forho ld til li utf øre det viktige arbeidet vllrt.
kR O 11 ER 2 5,- er l i te for deg,
men mye for organisasjonen ØOF, foruts att at mange nok av ØN · s medlemmer
melder seg inn. Vi hllper derfor at du
f orstllr alvoret i dette "nødropet", og
viktigheten av at vi fortsetter vllrt
arbeid for naturverdiene i Østfold.
Send derfor inn kr.
25,- pli
pos tgiro 3 47 29 90 .
Vennlig hilsen styret

ØOF
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ENERGI OG RETTFERDIGHET
Er ei lita bok av Ivan Illich, der han
drøfter bruken av energi i persontransport, og kommer med flengende kritikk
av bilismen. Illich hevder at økt maksimalfart for et mindretall reduserer
bevegelsesfriheten for fl erta l let, og
at økt bruk av energi til persontransport g j ør bi len ti l en nødvendighet,
og forringer livskvaliteten for dem som
ikke har bi l.
ENERGI OG RETTFERDIGHET er utgitt pS
norsk av Regnbueforlaget og koster
kr 24,-. Den kan kjøpes i bokhandelen
eller direkte
fra
Regnbueforlaget,
boks 2169, 7001 Trondhei m.

TAKK Tl L ØSTFOLD·
ORNITOLOGENS REDAKTØR
HERMOD KARLSEN

~~··~******************
FORUM ALTERNATIV
Ei gruppe mennesker i Trondhei ms omr3det
som arbeider for S fS istand et større
jordbrukskollektiv, har tatt initativet
til et sama rbeidsorgan for mennesker
som er interessert i bo- og arbeidskollektiver, bade folk som allerede er med
pa slike prosjekter, folk som kan tenke
seg a bli med og slike som bare er
interessert i 3 følge med.
Gruppa i Trondheim har arbeid for a
tS leid Stor-Buan gSrd - Meldal - av
Statens Skoger, men det ser na ut ti l
at Solliakollektivet vil ta leid gSrden
til avvenning av narkomane.
Vi vil i sa fall opprettholde kontakten og forsøke a ta kjøpt eller leid
and re garde r, bade i Trøndelag og pS
andre steder. Vi har allerede satt
igang kartlegging av tilgjenglige eiendommer, og har fStt endel erfaring i
omgangen med diverse offentlige myndigheter.
Forum Alternativ gir ut et blad som
heter Nettpost-Forum.
Abonnement pa dette bladet kos ter
femti kroner som kan betales til postgiro 3 15 55 12.
Adresse: Nettpost-Forum, postboks 2169
7001 Trondheim.

I og med foreliggende fø r ste nr . av
'"Natur i Østfold'", har Østfold Orni tologiske Forenings tidsskrift '"ØstfoldOrnitologen'" opphørt . Tidsskriftet kom
ut i arene 1974-81; totalt 8 9rganger
med ialt 22 hetter p3 900 sider.
Hermod Karlsen fra Torsnes har siden
nr. 3-4 1976 vært redaksjonssekeretær/
redaktør for 14 nr. Han har nedlagt
svært mye tid og fl id i tidsskriftet,
a l t veder lagsfritt! sa har da he l ler
ikke de positive resul tatene uteblitt.
Østfold-Ornitologen ble et ve l redigert
lokaltidsskrift, noe som ikke minst
skyldes Hermod Karlsens innsats. De
mange
lesere og
bidragsytere
til
Østfold-Ornitologen er ham stor takk
skyldig for en velskjøttet jobb!
Geir Hardeng
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NORDISK

NYTT NATURTIDSSKRIFT

ORNITOLOGISK
KONGRESS
1983

KONGRESSEN AVHOLDES 1-5 august 1983 PA
LAMMI BIOLOG ISKE STASJON I SYD-FINNLAND. FORELØPIG PAMELDING Cikke bindende) SENDES INNEN 1. desember 1982
TIL:

J6RGEN PALMGREN
Zool. inst.
N. Jarvagsgatan 13
SF- 00 100 HELSINGFORS 10
FINNLAND.
Flg . temaer skal belyses:
Sommerperiodens fenologi
løp m. v.>

<hekkingsfor-

Vinterøkologi
Lapplands fuglefauna
Bestandsberegninger og forandringer
hekkefugl faunaen
Rovfugler
Hagefluesnapper
Vern av fuglefaunaen
Detaljert program mv. utformes og sendes interesserte deltakere senere.

***********************
BIDRAG TIL
ROVFUGL VERN
l EUROPA
Norsk Ornitologisk Forening har f~tt en
henvendelse fra den franske fug levernsorganisasjonen med anmodning om økonomisk hjelp for ~ kunne redde et pass i
Pyrenerne. Her passerer bl.a. store
mengder rovfugl i trekktidene og penger
trengs for~ hindre jakt her.
Bidrag sendes til :
Operation "Orgambideska
Lasclaveries 64450 Theze
France

Col

Libre"

I tillegg til Naturen, Norsk Natur,
Villmarksliv, Fjell og Vidde osv. osv.
har vi na ogs3 tatt NATURBLADET . Enda
et, altsa. Mens Ringen og Var Verden,
Østfoldornitologen og Landskapsvern har
vett nok til a ga sammen til ett
blad •••
Er det behov for og plass til NATURBLADET? Etter en rask gjennomlesing
av de to første nummer, vi l jeg faktis k
si det. Alle naturinteresserte som
e r mer interessert i naturoppleveLser
enn vitenskaplige avhandlinger og barske mannfolks jakt- og klatre- og and re
prestasjoner,
vi l
finne
absolutt
leseverdige artikler i NATURBLADET. Og
opplysende artikler ("Disse fantastiske
orkideene", "Dyrelivet i fjæra" osv.>
skrevet pa et befriende begripelig
sprak, kan gi oss muligheten ti L !l se
litt mer av naturens forunderlige mangfold neste gang vi kommer oss ut av
døra.
Bladet er rikt illustrert - bl.a . 10
sider + omslaget i farger, og navn som
Olaf Heitkøtter og Jørn Bøhmer Olsen
skulle borge for kvalitet en, bade av
tekst og bilder.
Altsa et pr isverdig tiltak, som absoLutt fortjener v~r støtte!
Høller 'n
Ad res sen er:
NATURBLAOET
POSTBOKS 24
5044 NATT LAND
Abonnementprisen for !lrgang 1982 er
66.- og 36,- for et prøveabonnement p~
tre nummer. Postgiro 3 09 71 77,
bankgiro 5216 .20 .11898.
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OPPROP OM GRÅHEGRE

OPPROP!
SE ETTER FARGEMERKEDE
TEMMINCKSNIPER PÅ VÅROG HØST TREKKET

Undertegnede er interessert i 3 kartlegge gr3hegrens hekkekolonien i Østfold . Gr3hegre n etablerte seg i fylket
i begynnelsen av syttitallet. Den n9værende utbredelse er lite kjent, likeledes om fuglenes tilholdssteder er
truet av hogst/forstyrrelse. De opplysninger undertegnede er interessert i
er:
Beliggenhet av
reirkolonier,
faste
fiskeplasse r.
Eventuell trussel fra skoghogs t og/
eller forstyrrelse.
Hvilke trær brukes som reirtrar?
Opplysningene vil bli
forsiktighet.
Adresse:
Øivind Ulgbu
Ryggeveien 450
1580 Rygge

behandlet

med

I forbindelse med fe ltarbe id p3 rnitt
hovedfag har det i løpet av hekkesesongene 1980 og 1981 blitt fargemerket 172 temmincksniper, Ca l idris
temminickii, pa Finse (Hordaland). Hver
fug l er p3satt fra en to l tre fargeringer, men de fle ste har to fargeringer pluss metallring . Da temmi ncksniper blir observert i mindre antall
p3 v3rtre kket (ca 10/5-10/6) og høsttrekket (ca 15/7-1/9) i Sør-Norge bør
en være p3 utkikk etter fargemerkede
i ndivider i disse periodene. Observas joner "led beskrivelse av fargekoden
mott~ s med takk av

Torgrim Breihage n
Avd. fo r zoo-økologi
lool. Mus.
5014 Bergen Univ .

OPPROP!
FARGEMERKEDE MÅKER FRA TELEMARK

l 1981·82 er det fargemerket hettemåker. silde·
måker og gråmåker, der arbeidet inngår i et større
sjøfuglprosjekt.
Hver fugl vil bli utstyrt med en fargering i
tillegg til metallringen av stål. Ringene settes på
i 4 forskjellige kombinasjoner som gjør det mulig
å føre den voksne fuglen tilbake til lokaliteten
hvor den ble født. Fargen på plastringen vil skifte
fra år til år, og på den måten er det mulig å
skille årskullene fra hverandre.
l 1982 er samtlige fargeringer grønne. i 1983
røde, i 1984 gule, i 1985 hvite og i 1986 blå.
Dette er de fire ringkodene som vil bli brukt:

F = Fargering
~= Metallring
Gjenfunn sendes:

Norsk Ornitologisk Forening,
avd. Telemark
Postboks 1076
3701 Skien
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MINNEORD OM
ODD VAR OG KRISTIAN SØBY

VED GJØLSJ
EN
r~----~~----------~

~------~----~~----~

Oddvar Søby

En desemberdag et par uker før jul sto
jeg ved en llpen grav ved Øyma rk kirke.
Iskald vind nordfra feiet over en hvit
Livløs vinternatur, Liksom dødens kalde
guts i Løpet av kort tid hadde endt et
62 lir Langt Liv. - Jeg var en av mange
som fulgte Oddvar Søby til hvilen. Han
ble fød t 23. nov. 1919 og døde 4. des.
1981 ette r et kort sykeleie.
Bare tre og en halv mllned senere sto
de samme mennesker her lg)en ved en
bllre. Dagen var mil d med eim av vllr og
nytt Li v i tuften, en kontras t ti L
situasjonen. Oddvar· s bror, Kristian
Søby, ble stedt ti L hvi Le, bare 56 lir
gammel. Han ble født 2. des 1925 og ble
funnet død pli gllrden 19. mars 1982. I
almanakken hadde han som vanlig notert
fuglenes ankomst til Gjølsjøen: 14.
mars sll han en svane Lavt over den
islagte sjøen, 16. mars noterte han
12-15 vipe og dagen ett er en flokk
stær. Han døde trolig · samme dag 17.
mars 1982.
"Søby-gutta" ved den fuglerike
Gjø lsjøen nær Ørje viste i sine levellr
h va sann hjelpsomhet, gjestfrihet og
vennlighet er. De mange naturinteresserte som pli 1970-tallet vanket ved
sjøen hadde liksom et fristed pli gllrden
Søby. Hi t var de ønsket og velkomne,
enten det var til ka ffe med e n spekebit
ved siden av, en prat i kammerset e lle r
en seng for natten.
Oddvar og Kristian var enkle,
arbeidssomme og
jordnære mennesker
i ordenes mest positive betydninger. De
t ok seg tid ti l li lytte, spøke og
hjelpe alle oss som mer eller mi ndre
beleilig dukket opp pli gllrdstunet ,
net t opp pli tider av liret da gllrdbrukere

Kristian Søby
har mye li gjø re . - Liksom deres f ar
Anders Søby, var de to positivt i nn:
stilt til et vern av den enestllende
Gjølsjøen's rike plante- og dyreliv . I
sin tid var ogsll Anders Søby grunneiernes kontakt med naturvernmyndighetene.
Oddvar og Kristian·s positive holdning
til naturvern kom klart til uttrykk. De
bidro ald ri til negativ kritikk og
motstand ti l myndighetene om en varig
fredning a v sjøen. Det var derfor
de ble selve samlingspunktet for alle
som av interesse og arbeid med vernesaken oppsøkte Gjølsjøen . I 1981 ble de
r øktere for "Prosjekt Hubro", idet
avlsbur med to hubropar ble stasjonert
pl! gllrden . I lir skulle ogsll arbeide med
et observasjonstllrn for fugle-studier i
sjøen konkret pllbegynnes pli deres eiendom.
To brødre med nøkternt levesett pli en
gllrd i Østfold' s i ndre grensetrakt er,
kan Lett bli oppfattet som spesielle av
tolk som ikke kjente dem, og de var
uvanlige for vllr tid. Oddvar og Kristian var nemlig fyllt av holdninger som
vllrt samfunn er sl! fattig pli: Tid for
medmennesker, hjelpsomhet og livsverdier som ikke mllles i penger, materiell
velstand og makt, som l ikevel ingen kan
bringe med seg i døden.
For alle som i llrenes Løp besøkte
dem, vil de bli stllende som eksponenter
for egenskaper vllr samtid er lite gjennomsyret av. - Oddvar og Kristian var
ulike som mennes ker, men utfyllte nok
hverandres hverdag pli en utmerket
mllte. To brødre sl! nær hverandre i
Li vet og kans kje nettopp derfor sl! nær
hve randre i døden.
Ge i r Ha rdeng

BLADETS RETURADRESSER:
Østfold Naturvern
Postboks 1151
1601 Fredrikstad

Østfold Ornitologiske Forening
Postboks 1145
1601 Fredrikstad

NATUR l ØSTFOLD
v/Jørgen Johansen
1730 Ise
v/Leiv Bunes
1620 Gressvik
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