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Godt Nytt Ar!
Vi går inn i en ny årgang «Natur i
Østfold» med et nr. som er «bredere»
innholdsmessig enn de første to.
Denne bredden håper vi vil kunne
opprettholdes i kommende nummer. Derfor ber vi spesielt om innlegg vedr. geologi, botanikk og zoologi i tillegg til det ornitologiske og
det generelle naturvernstoffet.
Vi finner tiden inne til å be om noe
mer kontroversielt naturvernstoff.
De interessekonflikter vi ser i sam-

funnet bør også kunne gjenspeiles
i bladet. Hva mener du f.eks. om
ikke-voldelige aksjoner eller endog
vold, i naturvernkampen? Hva med
Stortingets mangelfullt begrunnede
vedtak i vassdragssaker f.eks.?
Atom-trusselen er overhengende!
Kan vi godta den sendrektighet og
det dobbeltspill våre «demokratiske» samfunn oppviser i denne
saken?
Vi venter å høre fra deg!
Jørgen og Leiv

SPORTS- OG
FRITIDSUTSTYR
Borge
Rørleggerbedrift
Øivind Dahl
Kjølberggt. 9, 1650 Sellebakk

IHORESEN SPORI
Gamlebyen
Teie fon 20 665 -

1600 Fredrikstad

Ren, naturlig
forfriskning!
FREDRIKSTAD •

BRYGGERI NS

4

,"_,,.",.",
•
••••••,
.

GODT NYTTÅR!
Som alle vil se, har våre samarbeidspartnere i Østfold Ornitologiske Forening
valgt nytt styre. Jeg ønsker velkommen til å fortsette på et stadig bedre samarbeid. Særlig hyggelig er det at en gammel ringrev som Arne Bjørgan igjen er
med i de styrende rekker.
· For oss i Østfold Naturvern betyr vinteren årsmøter, både i fylkesforeningen og i lokallagene. En rekke personer står på valg. Jeg håper
valgkomiteene gjør et godt arbeid, og at de får positiv respons på sine
henvendelser.
l året som gikk har aktiviteten i fylkesforeningen vært laber, noe ikke minst
jeg må ta ansvaret for. l tillegg er antall hovedmedlemmer i Østfold gått ned
med over 1O%. Pr. desember 1982 var tallet 972. På landsbasis er hele 3000
med~emmer falt fra.
Dette er dystre tall for naturvernarbeidet i Østfold, men analyserer man
situasjonen, kommer overraskende momenter inn i bildet. Lista over de
frafalne viser altfor mange kjente, naturbevisste navn til at nedgangen kan
skyldes sviktende interesse eller uenighet med vårt arbeid.
Kort og godt er det slik at folk glemmer å betale! De fleste er passive
medlemmer som regner seg som abonnenter på tidsskriftene. Disse blir lest
med noe perifer interesse, og det blå innbetalingskortet drukner i flommen av
andre. - Samme skjebne lider også en altfor beskjeden purring .
Jeg vil reise kraftig kritikk mot den måten Naturvernforbundet driver sin
medlemspolitikk.- Fylkeslagene får ikke informasjon om inn- og utmeldinger
under året. Liste over hovedmedlemmer kommer først i november/desember.
På denne måten har fylkes- og lokallagene liten kontroll på om verving og
medlems-service gir resultater. Vi får heller ingen oversikt over forventede
kontingentpenger som følge av dette.
En av mine kjepphester som formann i ØN , er bedre kontakt og sosialt miljø
blant naturbevisste mennesker i Østfold. For å oppnå dette må man ha god
oversikt over medlemsmassen. Vi skal derfor ta opp denne saken med
forbundets sekretariat for å få bedre rutiner i handteringen av medlemskartoteket.
Roar
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Jeg vil benytte mine første ord i formannssammenheng til å ønske alle ornitologer og andre naturvenner et riktig godt nyttår!
Det er ingen enkel jobb å skrive ned noen velvalgte ord uten i det hele tatt å
ha fungert som formann ennå. Jeg har jo såvidt rukket å gjøre meg litt kjent
med hva de siste styrene har gjort. Det har hittil ikke vært mulig å
sammenkalle hele det nye styret. Naturvenner er jo ofte på reisefot. Inntil
nylig har vi hatt en spredning på styret fra Trøndelag i nord til India i sør!
De tankene jeg legger fram her, må således for det meste være mine egne.
l forrige nummer gjorde Roar Eilertsen seg sine tanker om hvordan foreningen har markedsført seg. Han påviste da bl.a. at på sentralt hold var Østfold Naturvern ukjent. En av oppgavene bør da være at vi markerer oss, men
dette bør skje på en naturlig og fin måte. Vi har jo for tiden ingen direkte
kampsaker her i fylket. Samarbeid med naturvernet kan engasjere folk på
andre måter. Dette arbeidet bør da drives lokalt. Fylkesstyret bør forøvrig
følge opp i saker som er naturlig for oss. Her er det nødvendig at det enkelte
medlem gir oss i styret beskjed via foreningsadressen eller pr. telefon .
Det har tidligere vært skrevet en del om tap av medlemmer. Dette synes jeg
en bør forsøke å gjøre noe med. Rekruttering er her viktig, noe jeg har jobbet
med tidligere. Det har også mye å si hvordan nye medlemmer blir mottatt.
l tider med svakere økonomi, vil en gjerne kvitte seg med en del utgifter. Dette
gjelder bl.a. betaling av foreningskort. Kontingenten bør da ikke bli så høy at
medlemmene forsvinner. Det var derfor gledelig at årsmøtet valgte å dele opp
kontingenten i en gruppe til, nemlig junior-medlemsskap . Dette bør føre til flere
yngre medlemmer. Samtidig bør alle gjøre sitt til at antallet familiemedlemmer
øker. Her er jo kontingenten kun symbolsk, nemlig kroner fem.
Hvilke arbeidsoppgaver har vi? Tidligere er det opprettet lokallag i Fredrikstad, Moss, Halden og Indre Østfold. De to første står godt på egne bein . De to
andre trenger derimot en del støtte til aktiviteter fra fylkesstyret. Det bør være
grobunn for en større aktivitet på disse stedene. Som formann vil jeg også være
glad for initiativ som fører til større aktivitet.
Tidligere innlegg har vist at våre observasjoner trengs, også der hvor det
allerede er fredning. Med observasjoner mener jeg ikke bare det å se etter fugl,
men også å følge med på annet vis. Jeg tenker her spesielt på Knutevika-saken.
Det viktigste i vårt arbeid er at vi håper og tror på en framtid for våre etterkommere. Med disse ord håper jeg på et godt samarbeid med alle medlemmer og
at dere kan være med på å øke medlemsmassen, og at flere vil gjøre god PR
for foreningen .
Arne
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Våtmørkst~per i Østfold
Geir Hardeng

Engvegetasjon ved b/okkstrand.
Innledning
Materialet bygger overveiende på
bearbeidet utdrag av rapporten:
«Våtmarksområder i Østfold••. som
ble utarbeidet til fylkesmannen i
Østfold i 1978 - 80 (også deponert
Miljøverndepartementet). Siden rapporten finnes i få eksemplarer, er
stoffet vanskelig tilgjengelig . Medlemmer av Østfold-avdeling av
Norsk Ornitologisk Forening har
nedlagt et stort, frivillig og ulønnet
arbeid i fylkets våtmarker i 1970årene. Da områdenes funksjoner
ofte trues av inngrep, kan det ha
verdi og interesse å se nærmere på
denne komplekse og mangeartede
miljøtypen.

Foto: E. Sandersen
Inndeling av våtmarkstyper
Klassifikasjon vil si inndeling eller
gruppering etter et bestemt mønster. Et omfattende begrep eller et
innviklet problem er lettere å behandle eller forstå dersom det
spaltes opp i enkeltdeler. Det er
som kjent ved å finne ut av delknutene i en floke, en løser den!
Våtmarksbegrepet
Den internasjonale våtmarkskonvensjonen ble undertegnet i Ramsar i l ran i 1971 og ble tiltrådt av
Norge i 1974. Konvensjonen trådte i
kraft internasjonalt i 1975, da et
ti lstrekkelig antall nasjoner hadde
sluttet seg til den . Ramsar-kon-
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vensjonen definerer våtmark som:
Alle oversvømte eller vannmettede
områder ned til ca. 6 m dyp, enten
de er naturlige eller kunstige, permanente eller midlertidige (periodevis uttørking) , utgjøres av stillestående eller strømmende vann
som er ferskt, brakt eller salt.
Som vi skjønner er våtmarksbegrepet lite presist, og det må oppfattes som en samlebetegnelse, der

vann er den vesentligste faktoren.
Med de enorme variasjoner vi
finner i våtmarksmiljøene, er det
nødvendig med en grovinndeling,
f.eks. i:
- strandenger og grunne sjøområder langs kysten
- tjern og grunne småvann
- grunne bukter og viker i større
sjøer
- deltaområder og elvestrekningersumpområder og myrer.

W: SUNDTtjR

Figur 1: Oversikt over ulike typer våtmark i Østfold.
(Etter Sundfør, W. 1979: Ornitologisk verneverdige våtmarksområder
i Oppland fylke.)
Inndelingen over er meget grov
og lite egnet ved vurdering av verneverdi. En naturfaglig inndeling
kan ta utgangspunkt i:
- biologiske forhold (1 - 2 neden-

for)
- naturgeografiske forhold (5- 8)
- fysisk/kjemiske forhold (6 - 7)
- kombinasjoner av ulike fagfelt
(3- 4)
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1. Funksjon for fugler:
Hekkeplass, spillplass (orrfugl, brushane),
overnattingsplass, hvile/rasteplass (trekk),
furasjering-/næringssted for hekkefugler i
omkringliggende trakter, myte-/fjærfellingsplass (andefugler). samlingsplass før
trekket begynner, oversomringssted for
ikke hekkende fugler, overvintring/vintertilholdssted (åpent vann) , eller kombinasjoner av de overnevnte.
2. Vegetasjon:
Plantesosiologiske inndelinger av myr,
fukthei , lukt- og våteng, strandeng/ strandsump, sumpskog, tang- og taresoner og
ferskvan nsvegetasjon.
3. Næringsinnhold/ produksjonsevne:
Næringsfattig (lavproduktiv!), middels næringsrikt (middels produktivt) , næringsrikt
(høyproduktiv!) eller meget næringsrik
(meget høyproduktiv!) .
Fattig -rik går på innhold av næringsstoffer som er viktig for planteproduksjonen,
primært de som oftest begrenser produksjonen, særlig fosfor og nitrogen. Den biologiske produksjonsevnen er en direkte
følge av næringsinnholdet.
4. Bunnforhold og strandtyper:
Bunnen kan preges av ikke levende forhold
(fjell, blokker, grus, sand, leire osv. ), eller
av planter og dyr, eventuelt kombinasjoner
av levende og ikke levende miljøforhold
(gytje, dy, slam) .
Strandsonen kan ligge utsatt til, med sterk
bølge- og strøm påvirkning uten særlig utviklet vegetasjon og med bratt fjell, eller
den kan være beskyttet, der løsmateriale,
slake strender og mer vegetasjon preger
miljøet.
5. Fuktighet/vanndyp:
Fuktig: Grunnvannstanden eller van nivået
når ikke opp t il mark overflaten: Fast matter,
mykmatter og løsbunn, som henholdsvis
er faste å gå på, setter avtrykk eller er u passe rbare.
Vcltt: Van nivået når overflaten eller høyere:
O - 0,5 m: grunt (vadere og gressender
beiter)
0,5 - 6 m: dypt (dykkende fugler beiter,
sjøfugler og enkelte ender/
lommer kan gå dypere).
6. Saltinn hold/saltpåvirkning:
Ferskvann: (0-0,5 promille salt), brakkvann
(0,5-18 promille). saltvann (18-30 promille) og havvann (30-35 promille). Pga. kystnær beliggenhet med ferskvannsti lførsler
fra Glomma og siden saltholdigheten er

lavest i de øvre vannlag, finnes ikke våtmarksområder med «havvann» i fylket.
Salt inn hold på mer enn 35 promille finnes i
pytter under inntørking 1 sjøsprøytsonen.
7. Van nbevegelse:
Uten omrøring/ strøm: Gjelder fuktige områder, se 5 over. Med omrøring: RENNENDE VANN. Stilleflytende (elvemunning med avsetting av løsmateriale, eller
elveslynger med slakt fall) eller rasktflytende (steinete bekker og stryk eller frittfallende fosser).
STILLESTÅENDE VANN med om røring
pga. vindpåvirkning og forskjeller i vanntemperatur.
FLO/ FJÆREPÅVIRKNI NG: Kan enten tørrlegges 2 ganger pr. døgn, eller det kan
være sjø som ikke tørrlegges.
STRØMHARDE STEDER: Sund, fjordutløp og forbindelser til avsnørte kiler.
8. Størrelse og.form:
Omfatter bare områder med åpent vann:
Kilde, bekk, elv og elvesj ø (større elveutvidelse).
Pytt (tørker ut), dam/reservoar (kunstig
anlagt), tjern, vann, i nnsjø. En pytt kan
være fersk (smeltevann, flomvann , regnvann) eller salt (dannet i springflo- eller
sjøsprøytsonen).
Havbanke, skjærgårdsgrunne, fjordgrunne
og poll (kile under avsnøring).
Sund, kile og bukt/vik kan gjelde saltvann
eller deler av et vann eller en innsjø.
9. Påvirkning:
Lite påvirket: Oftest mest verneverdig. Påvirket: Områdets kvaliteter er redusert
(f.eks. en regulert sjø), eller ødelagt: f.eks.
en oppdyrke! strandeng/ utgrøftet myr.
Delvis kunstig: Områdets særpreg er mer
eller mindre et resultat av påvirkning, f.eks.
næringsrike vann.
Kunstig: lnndemmingsområder, diker/grøfter/ dreningssystemer, gårdsdammer, bassenger/vannreservoar, parkdammer/ vollgraver, vannfylte leireuttak (gammel teglverksdrift) og nedlagte dagbrudd (feltspat,
kvarts, glimmer, granitt).

l praktisk naturvern er et fint inndelt system nødvendig for å kunne
dekke variasjonene i våtmarksmiljøene. En må imidlertid velge
ett, som best mulig k ombi nerer 1 9 over. Et slikt forslag er utarbeidet
med tanke på våtmarksmiljøene i
Østfold:
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A. Myr.
Her inngår alle typer myrområder.
både forholdsvis tørre moltemyrer
og våte myrer med flytetorv, enten
de er dannet ved forsumpning
eller ved gjenvoksing av åpent
vann.
Grasmyr (jordvannsmyr) påvirkes
av grunnvann og er mer næringsrik enn torvmyr.
Torvmyr (regnvannsmyr) får bare
næring fra regnvann og er derfor
svært næringsfattig.
B. Rennende vann:
Hurtigstrømmende elver og bekker huser et fattig fugleliv. Bunn
og strender er steinete.
Stillet/ytende elver og bekker har
større betydning for fugler, særlig
svingete elveløp med sumpområder og steder der elveslam avsettes og danner banker, f.eks. i
Glomma.
Os og munninger til bekker og
elver kan være vinteroppholdssteder for fugler.
Deltaflater med løsavsetningerfra
vassdraget kan dannes ved elvas
utløp i en innsjø.
C. Stillestående vann :
Næringsfattig vann. Ferskvann blir
gjerne gruppert etter den biologiske produksjonsevnen i en glidende overgang fra næringsfattige
via middels næringsrike til næringsrike vann. Næringsfattig eller
næringsrik er ikke nøyaktige begreper, men er til en viss grad gjenstand for skjønn, siden de ikke tilknyttes bestemte plantearter eller
vegetasjonstyper, men mer til hvor
mye plantemateriale som blir produsert. Typisk for næringsfattige
vann er lav biologisk produksjon ,
og de fleste skogsvann tilhører
denne gruppen.

Middels næringsrike vann, se over.
Næringsrike vann. Gjennom rik
tilgang på næring fra bunnavsetninger og omgivelser (kloakk og
tilsig fra landbruksområder) er
dette områder med særlig høy
produksjon. l Østfold er slike vann
forholdsvis vanlige i jordbruksstrøk, og siv-, starr- og takrørbelter opptrer rikelig.
Av og til finnes grunne, næringsrike bukter og kiler i større sjøer,
f.eks. i Vansjø i Moss.
Myrtjern har liten vannutskiftning
og får tilsig av brunfarget, næringsfattig og surt myrvann.
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Fra Ora-området.

O. Brakkvann:
Et estuar er et delvis innestengt
munningsområde for en eller flere
elver der det foregår en gradvis uttynning av ferskvann. l de fleste
tilfeller vil også tidevannsutskiftninger spille inn. Løsmaterialet
består vesentlig av mudder/leire
og vannstrømmene, som skyldes
både tidevannet og elvestrømmen,
gjør at det ikke bygges opp markerte deltaavsetninger (se B over) .
Et estuar får ti lførsel av næringsstoffer med elvevannet og via tide-

Foto: E. Sandersen

vannet, og dette skaper et meget
fruktbart miljø. Den biologiske
produksjonen i et estuar ligger
opp imot det høyeste nivå en kjenner. Øraområdet ved Glommas utløp ved Fredrikstad er et av de
største estuarer her til lands.
Brakkvannsbukt (-kile) dannes i
avstengte fjorder med store ferskvannstilførsler. l blandingssonen
mellom ferskvann og saltvann varierer miljøet mye i løpet av året
eller over kortere tidsrom. Områdene kan være viktige i biologisk
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sammenheng , og de er vanlig utbredt langs Østfold kysten . De kan
også dannes pga. land hevning ved
at en saltvannskile gradvis avsnøres fra havet, f.eks. Skipstadog Vikerkilen på Asmaløy på Hvaler.
En brakkvannsfjord har sterkt begrenset utskiftning av tidevann,
og mottar store tilførsl.er av ferskvann som legger seg over det
saltere og tyngre bunnvannet.
lddefjorden ved Halden er en typisk brakkvan nsfjord.
E. Havvann:
Sjøgrunner grenser ikke til land,
og de finnes i åpent eller lukket
farvann. De tørrlegges ikke pga.
tidevann, er viktige næringslokaliteter for sjøfugler og er vanligst
utbredt i områdene Heia- Thorbjørnskjær i ytre Hvaler. De grunne områdene er viktige for den
biologiske omsetningen i sjøen . l
grunne områder med egnede
strømforhold og god tilgang på
næring, er produksjonen høy.
Sjøbukter og sund har bratte,
steinete strender og tørrlegges i
liten grad ved flo og fjære. De ligger utsatt til for vind og strøm.
Sund forbinder større, åpne sjøområder med lukkede farvann.
Disse områdene kan være nokså
produktive.
Tidevannsbukter ligger beskyttet
til og har slake strender med sand
og leire. ~runne mudderflater
tørrlegges ved lavvann og har stor
verdi for fugler. Kurefjorden i Rygge og Råde er et eksempel.
F. Landarealer ved vann:
Fuktige og våte enger ved ferskvann opptrer innenfor sumpvegetasjonen i strandsonen og kan stå
under vann i flomperioder. Slike

enger ble tidligere benyttet mye
som beitemark.
Strandenger omfatter landområder i umiddelbar tilknytning til
tidevannssonen og påvirkes av
sjøvannet. Grensesonen mellom
sjø og land får tilført mye næring,
bl.a. tang og tare som ilandskylles,
og dette skaper grunnlag for en
høy omsetning i vegetasjonen . På
flate og beskyttede leireområder
finner en forskjellige strandengtyper som varierer fra fuktige
strandsumper til tørrere enger. På
mer vind- og strømutsatte steder
dominerer tørre sand- og grusstrender. Strandenger er delvis et
resultat av tidligere beiting. Største
arealer fantes før ved Kurefjorden,
idag er det meste dyrket.

8 /omsterf/ue

Foto: L. Bunes

Sumpskog av vier, furu og gran er
påvirket av ferskvann, mens svartorskog opptrer både ved fersk- og
saltvann. Viersumpskog oversvømmes periodevis og er delvis et resultat av tidligere sekningstiltak .
Gransumpskog finnes i forsenkninger i barskogen mens furu myrskog vokser på mosemyrer (torvmyrer). Svartorskog opptrer som
strandskog (smal brem motvann).
eller som sumpskog ved nærings-
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rike vann , f.eks. Arekilen på Kirkøya i Hvaler. Hæra i Trøgstad har
en stor viersumpskog .
Strandbergholmer og skjær i ferskvann og sjøen har minimal biologisk produksjon , og kan ikke
direkte regnes som våtmark. De
kan likevel være meget viktige
pga. sin ofte nære tilknytning til
produktive våtmarkområder, og
de er ofte hekkeplasserfor kolonirugende fugler som måker og terner.
G. Diverse vannansamlinger:
Midlertidige vannansamlinger er
landområder som under flom, i
regnværsperioder og under snøsmelting settes under vann i kortere eller lengre tid, eller det kan
være pytter og smådammer som
periodevis tørker ut etter nedbør,
flom, springflo eller sjøsprøyt.
Kunstige vannansamlinger omfatter bassenger med relativt stabil
vannstand {f.eks. vannreservoarer
til vannforsyning) , vannbassenger
med store vannstandvariasjoner
(kraftverk magasiner o .l.) , dammer
{fiskedammer, mølledammer o .l.)
eller vanning s- og dren eringssystem er.
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Sopp i Østfold {l)
Øyvind Weholt

Innledning
Ovenstående tema er udefinert og enormt, da sopp representerer en
gruppe organismer som strekker seg fra mikronivå til større arter med
fruktlegemer opp til 25 - 30 cm, ja til og med 1/2 mfl det minste må vi
sette grensen ved sopper på makronivå, dvs. av størrelsesorden millimeter og oppover.
Hvor stort antall har vi så å velge mellom? Vel, dette er det ingen som
kan gi et eksakt svar på, men trolig under 5000 arter, sannsynligvis over
2000. Vel og merke i Østfold.
Det synes videre fornuftig å beEnhver vil således forstå at en fullgrense artsantallet, da det jo ikke er
stendig behandling av soppfloraen
noe mål å endre dette tidsskrift til et
i Østfold er håpløs. Men for at ikke
rent
soppblad! Til dette formål har
historien skal avsluttes her, har vi
vi allerede «AGARICA" fra Fredrikisteden valgt en dramatisk, nærmest
stad Soppforening , hvor bl.a. interbrutal begrensning av vårt tema.
essante funn og undersøkelser av
Vi vil for det første ta for oss visse
Østfolds soppflora rapporteres.
sopper som - om de ikke er spesiVi vil således i denne omgang
fikke for Østfold- har en viss tilknyttrekke frem fire «Østfold-arter>>, og
ning til vårt fylke, fordi vi har biohåper det i senere nummer vil bli
toper hvor disse artene spesielt trianledning til å omtale ytterligere
ves, eller funnene har et spesielt
noen interessante arter.
forhold til Østfold .
Vi skal være klar over at deler av
Kjennskapen til soppfloraen i fylket
Østfold, spesielt de sydlige deler,
Totalt sett må det kunne hevdes at
samt kyststripen fra M"oss til svenØstfold er dårlig kartlagt m.h .t.
skegrensen, på mange måter er
fylkets soppflora. Skjønt kanskje
særegne både m.h.t. klima, jordikke verre enn andre fylker.
bunnsforhold - og således vegetal hovedsak er innsamlingene tilsjonstyper. De relativt høye gjenfeldige og sporadiske. Dette gjelder
nomsnittstemperaturer i ytre kysti høy grad de indre deler av fylket,
strøk (Hvaler), samt en rekke kalkmen også i de fleste andre distrikter
rike skjellsandbanker hvor bl.a.
vil det være muligheter for intereseikeskogen ofte synes å trives, har
sante nyfunn .
vist seg å skjule sjeldne og interesSpesielt bør her fremheves artssante arter som ikke er funnet, eller
utvalget innen sekkesporesoppene
bare er registrert få andre steder i
(ascomyceter), hvor det til nå stort
landet.
sett har vært belagt materiale av
Det skal i denne sammenheng
større arter innen «morklene>> (Morogså understrekes at det·i de indre
chella, Gyromitra, Helvella etc.).
deler av fylket finnes flere skjellDe siste sesonger har imidlertid
sandrike barskogområder som for
Roy Kristiansen nedlagt et omfattiden er komplett 'jomfruelige, og
tende kartleggingsarbeide av de
hvor det høyst sannsynlig vil kunne
mindre ascomyceter. De undersøkte
finnes ting av interesse.
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områder er her også begrensede,
og omfatter i hovedsak distriktet
rundt Fredrikstad inklusiv deler av
Hvaler. Wilhelm Ramm har gjort en
stor innsats ved en iherdig innsamling av i første rekke skivesopper
fra Kråkerøy, samt deler av Fredrikstad og Borge i de siste 30 år. Han
var kanskje ivrigere enn noensinne
og hadde omfattende planer for
fremtiden da han dessverre gikk
bort våren 1982. Spesielt krem ler
(Russula), risker (Lactarius) og
deler av slørsoppene (Cortinarius)
har vi et meget godt inntrykk av takket være Ramms innsamlinger. Men
også andre større arter innen ulike
slekter av skivesoppene er godt
kjent.
l de senere år har Tor Dybhavndelvis i samarbeid med Ramm gjort flere interessante funn. Det
samme gjelder Roy Kristiansen og
undertegnede.
Signe Diesen har gjort flere oppsiktsvekkende funn i Halden-distriktet, men vårt inntrykk er at det
også her fremdeles er svært mye
som gjenstår.
Stadig nye entusiaster synes også å bli observante for ukjente arter,
noe som har medført at det ofte
dukker opp merkverdigheter og
sjeldenheter både under de felles
soppturer og på soppkontrollene.
Av sopphistorisk interesse synes
det ikke å være mange navn å fremheve. Vi skal imidlertid nevne- nærmest som en kuriositet - cand.
philos. Peter Christopher Bugge
som var lærer i Fred riks tad fra 1860
til 69.
Trolig må han regnes som fylkets
første «soppsakkyndig», og ifølge
Morgenbladet for 15. oktober 1868
avholdt han den første «soppmeeting» (avisens uttrykk!) den 6.
oktober samme år. Det fortelles at

tre sopp retter ble servert for spesielt
innbudte personer, og samtidig ble
både giftige og spiselige arter demonstrert.
Dette var tydeligvis en bemerkelsesverdig hendelse da begivenheten ble omtalt i Roll's årsoversikt
«Norge i 1868»- dog uten at Bugges
navn ble nevnt.
Først opp mot vår egen tid, eller
nærmere bestemt i 50-årene, kan vi
fremheve et annet navn, advokat
Efterstøl fra Oslo, som helt frem til
begynnelsen av 70-tallet gjorde
flere interessante funn i Onsøy.
Hans innsamling pågikk altså samtidig med Ramms undersøkelser,
men uten at. de hadde kontakt med
hverandre.
Men så synes det også slutt på
det som man tilnærmelsesvis kan
kalle systematiske innsamlinger.
Man begynner riktignok å få et
visst inntrykk av artsutvalget på
Jeløya, men dette er i første rekke
Alby-området, og innsamlingene
har først i de senere år fått et visst
skjær av systematikk, takket være
hyppige besøk av enkelte medlemmer i Fredrikstad Soppforening.
Det skal til sist nevnes at undertegnede for tiden holder på med en
kartlegging av Kajalunden i Rygge,
Østfolds største bøkeskogsbiotop.
Vi håper således at denne og de
kommende artikler skal initiere en
del av dere som ferdes regelmessig
i Østfold- naturen til å være på vakt
overfor funn dere mener kan være
av interesse. Undertegnede har
ingenting imot å bli kontaktet i så
måte. OG DETTE GJELDER BADE
SMA OG STORE ARTER!
Fire «Østfold-sopper»
l det følgende skal fire sopper omtales som på landsbasis må anses
som sjeldne. To av dem er fremdeles
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bare funnet i Østfold, de to andre
bare få steder her i landet.
Cortinarius a moen o/ens . og Oermocybe cinnabarina representerer
det vi på norsk henfører til slekten
slørsopper, men som altså på latin
plasseres i h.h.v. slektene Cortinarius og Dermocybe. Begge arter
er bare kjent fra en lokalitet i Østfold .
Hygrophorus russula (kremlevokssopp) og Hygrophorus persoonii («eikevokssopp») hører hjemme
hos vokssoppene, som på norsk er
en «samleslekt» for Hygrophorus,
Hygrocybe, Camarophy/lus og Hygrotrama.

Cortinarius amoenolens Henry
(Fig. 1)
Arten hører til underslekten Phlegmacium blant slørsoppene. Gruppen er generelt karakterisert av
store, kjøttfu'lle sopper. Hattoverflaten er alltid slimet og klebrig, men
stilken er tørr, i motsetning til

underslekten Myxacium som både
har klebrig hatt og stilk. Nettopp
gruppen Phlegmacium er godt kartlagt av Ramm , og det har vist seg at
flere interessante arter vokser i
Fredrikstad-distriktet.
C. amoenolens er en relativt kraftig
art som bare er funnet på Vesterøy,
Hvaler. Den vokser her i en liten
skjellsandrik eikelund hvor det også
er innslag av hassel.
«Amoenolens» betyr egentlig
«god lukt», noe som skyldes at soppen har en svak fruktaktig lukt, dog
kanskje ikke så sterk at den kan
karakteriseres som særegen. Hatten er klebrig og går i olivengrønne
eller olivenbrune farger, og den er
noe fibret. Skivene har blåfarge, og
stilken er sterkt klubbeformet med
tydelig knoll -et tegn som for øvrig
er karakteristisk for denne gruppen
(Phlegmacium).
Stilkfargen er svak blå som ung ,
men endrer farge til mer guloker
eller brunlig når den blir eldre.
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Kjøttet er ofte svakt bittert, og den
regnes som uspiselig.
Arten ble først tun net i 1980, og
er siden observert hver sesong. Det
er ikke usannsynlig at den også kan
finnes i andre kalkrike eikeskogsområder, spesielt i kystområdet fra
Moss til Halden.
Oermocybe cinnabarina (Fr.)
Wunsche (Sinoberslørsopp)
(Fig. 2).
Offisielt hører denne arten fremdeles til slekten Dermocybe som
står nær Cortinarius (slørsopper).
På norsk har den også fått en betegnelse som gir den slørsoppstatus , og enkelte hevder at den bør
overføres til Cortinarius.
Arten er svært iøyenfallende med
med sin sterkt sinoberrøde farge,

både på hatt, skiver og stilk. Den
skulle ikke være vanskelig å bestemme utelukkende fra disse kriterier.
Arten er normalt 5- 7 cm i hattdiameter, og er alltid tørr både på hatt
og stilk. Den ble første gang funnet
i 1980, på samme tid og sted som C.
amoenolens, og er siden ikke funnet
andre steder.
Den lu kter svakt av reddik, muligens ikke sterkere enn at det vanligvis ikke registreres. Vil man finne
arten bør man bevege seg i milde,
kalkrike eike- eller bøkeskoger, altså i samme biotoptype som for C.
amoenolens.
Begge disse to arter kommer også noe sent i.sesongen, septemberoktober, og det er mye som tyder
på at de har sin nordgrense i vårt
fylke.
Som alle andre slørsopper (Der-

F'i'J.Z.
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mocybe og Cortinarius) regnes
heller ikke denne som spiselig.
For øvrig kan nevnes at alle arter
i slekten Dermocybe egner seg godt
til utvinning av fargestoffer for
farging av garn . Denne aktivitet
sy nes etterhvert å ha fått en utbredelse både i Norge og andre steder i
Norden. For interesserte kan vises
til artiklen «Farging med sopp» av
Klaus Høiland og Karin Hvoslef van
der Heijden i «Våre nyttevekster» 3,
1982.

Hygrophorus persoonii Arn . =
H. dichrous Ki.ihn. & Rom.
(«Eikevokssopp) (Fig. 3).

Arten er oppkalt etter den store hollandske mykolog Persoon , men på
norsk vil den trolig få navnet eikevokssopp.
Arten står nær den vanlige olivenbrun vokssopp (Hygrophorus olivaceo-al bus) , men denne vokser i

barskog mens eikevokssoppen utelukkende synes å foretrekke løvskog, spesielt kalkrik eikeskog.
Eikevokssoppen er også større og
mer kjøttfull, men begge er sterkt
slimete på hatt og stilk.
Arten er funnet på flere lokaliteter
i Østfold (Kråkerøy, Borge, Hvaler) ,
men er sjelden ellers i landet.
Den er ellers bare kjent fra edelløvskogsområder ved Oslofjorden .
Arten har vært kjent av Ramm fra

Kråkerøy helt tilbake til 50-årene ,
men ble først «offisielt» funnet på
As, Akershus i 1975. Det har senere
vist seg at den norske mykologen
Blytt har funnet arten allerede i
1884.
Eikevokssopp er uten spesiell
smak og lukt, og den kan i og for
seg gjerne brukes som spisesopp .
Funn fra andre steder i fylket foruten de tidligere nevnte er av interesse å få registrert.
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Hygrophorus russula
(Schaeff. ex Fr.) Quel
(Purpurvokssopp) (Fig. 4).

Arten er en stor og kjøttfull vokssopp, og som det latinske navnet
antyder kan den minne mye om en
kremle (Russula).
Den kan bli godt over 10 cm i hattediameter, og har en mørk rosa til
purpurfarget overflate, ofte med
røde flekker og nærmest skjell i
midten. Arten er klebrig til svakt slimet. Kjøttet er hvitt og kan rødne
svakt i brudd. Den er uten lukt og
har mild smak.
Purpurvokssopp synes å trives
under eik på kalkrik grunn, og er til

for kort tid siden bare funnet i Fredrikstad-distriktet. Den skal nå også
være funnet ved Larvik (1979) .
Ramm har selv funnet og bestemt
det fø rste norske belegg fra 1972.
Spinklere utgave av ·arten kan
minne noe om rødflekket vokssopp
(H. erubescens). men denne vokser
i granskog og er ikke spesielt sjelden.
Alle nye funn lokaliteter av denne
arten er av stor interesse, og undertegnede ville være takknemlig for
beskjed om funn som antas å kunne
være purp urvokssopp.
Soppen anses ikke som spisesop p.
Forts. neste nr.
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A tløs ·prosjektet
En kort orientering· Meddelelse nr. 8
Morten Brandsnes
Medlemmer av Norsk Ornitol og isk
Forening avd . Østfold har siden
våren 1978 deltatt i det landsomfattende Atlas-prosjektet. Da ·det i
tiden framover regelmessig vil foreligge rapporter i tidsskriftet fra
dette arbeidet, vil jeg her kort gi en
orientering til eventuelle nye interesserte om arbeidet og målet med
prosjektet.
Prosjektet har som mål å kartlegge de norske hekkefuglenes utbredelse. Til denne kartleggingen
er landet delt inn i kvadrater på 10x
10 km etter UTM systemet. Innen
hvert av disse kvadratene blir det
drevet registrering av fugl i hekkesesongen. De observasjoner som
gjøres, kodes etter deres grad av
sannsynlighet for at det kan dreie
seg om hekking. Dette kodesystemet er grovt delt inn i: mulig hekking (8-observasjon): sannsynlig
hekking (C- observasjon) og konstatert hekking (O-observasjon).
Når en art in nen et kvadrat er plassert i sistnevnte gruppe, vil det ikke
lenger være nødvendig ytterligere
å lete etter denne arten. Resultatene
er ikke ment å skulle si noe om hvor
vanlig artene forekommer innen de
forskjellige kvadratene, men bare
at de er registrert som hekkende.
Beslutningen om å sette igang
dette prosjektet ble tatt på årsmøte
til NOF våren 1977, og 1977 var
første år det skulle samles inn opplysninger ifra. Det skal pågå fram
t.o.m. 1985. Det ble valgt en komite
som sentralt skulle stå for innsamling av materialet fra lokale organisatorer i de forskjellige fylkene. l

Østfold kom arbeidet, som tidligere
nevnt, igang våren 1978. Det vil
imidlertid også herfra bli tatt med
opplysninger fra året før. Også pariorden 1970 - 76 vil det bli samlet
inn opplysninger ifra, men om disse
skal brukes i sluttrapporten fra prosjektet er ennå ikke avgjort.
Etter avslutningen av prosjektet
skal det på landsbasis utgis en rapport som sammenstiller resultatene
fra hele landet. Lignende rapporter
foreligger allerede fra andre europeiske land (f.eks. England, Frankrike og Danmark) . En egen rapport
med resultatet fra prosjektet i Østfold vil bli publisert i Østfold-Natur.
Jeg håper med dette at enda flere
har fattet interesse for prosjektet
og vil delta i registreringene de
resterende sesonger. Det kreves
ingen fagornitolog for å kunne bidra med viktige opplysninger i dette
arbeidet. l mange tilfeller er det de
vanligste artene det er mangelfullt
med opplysninger om. Ta kontakt
med NOF avd. Østfold, dersom du
ønsker utfyllende opplysninger om
prosjektet.
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Atlas-prosjektet i Østfold
Meddelelse nr. 9
Morten Brandsnes
Etter 5 sesonger med Atlas-registreringer begynner det nå å danne
seg klare bilder av flere arters hekkeutbredelse innen Østfold fylke.
Dette gjelder spesielt for de artene
som er knyttet til kysten, siden
samtlige Atlas-kvadrater som innbefatter Østfold-skjærgården nå
må få betegnelsen «meget godt
undersøkt». Dessverre sliter vi enda
med å få det til å gå like bra innover
i fylket, men det kommer også herfra en jevn strøm av nye observasjoner. Østfold fylke er ikke større
enn at vi burde kunne gi betegnelsen «meget godt undersøkt» til
samtlige kvadrater, når prosjektet
er avsluttet etter hekkesesongen i
1985.

hekkefugl i noen flere av innlandskvadratene.

•

MAKENES HEKKEUTBREOELSE
l ØSTFOLD
Det er fem måkearter som årlig hekker i Østfold, og alle må i dag betegnes som svært vanlige. De er alle
arter som lett lar seg registrere og
det er derfor grunn til å anta at de
utbredelseskartene som er tatt med
her skulle gi et godt bilde av deres
totale utbredelse i Østfold .
Gråmåke har vist en markert framgang i antall de siste årene (Hanssen 1979a) . Som hekkefugl foretrekker den skjærgården , men er
vanlig å finne hekkende også i innlandet (Haftorn 1971 ). Utbredelsen
for gråmåke som til nå er registrert
gjennom Atlas-prosjektet i Østfold,
ser ut til å stemme bra med den ne
beskrivelsen. Det er imidlertid
grunn til å tro at det skulle være
mulig å registrere gråmåken som

Fig. 1 - Gråmåke

Fiskemåke er den av måkeartene
som både ut fra antall og utbredelse
er vanligst i fylket. Arten ruger parvis eller i kolonier fra ytterst i skjærgården og opp tillavregionen i fjellet (Haftorn 1971). Det foregår fra
tid til annen forflytninger mellom
koloniene, men den totale hekkebestanden langs kysten antas å
være tilnærmet stabil (Hanssen
1979a). Som utbredelseskartet viser,
er fis kemåken registrert som hekhefugl så og si over hele fylket. l de
kvadrater hvor arten ennå ikke er
registrert som hekkefugl , skyldes
nok dette en foreløpig mangelfull
registrering.
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Fig. 2 - Fiskemåke

Fig. 3 - Hettemåke

Hettemåke er relativt ny som hekkefugl i Østfold . (Første hekkefunn
på Taralden i 1929.) Arten har i midlertid spredt seg raskt og i dag er
den en tallrik og vidt utbredt rugefugl i Østfold. Hettemåken hekker i
kolonier, og disse finnes i ulike biotoper som f.eks. : nakne holmer,
brakkvannsområder og vegetasjonsrike innsjøer i innlandet. Det foreliggende utbredelseskartet må antas å være noe mangelfullt når det
gjelder de indre deler av fylket.

Sildemåke har en utpreget marin
tilknytning og majoriteten av Østfolds hekkebestand finnes i utskjærgården (Andersen 1975). Det
foreligger til nå ingen hekkefunn fra
innlandet. Med bakgrunn i den marine tilknytning arten har er det
grunn til å anta at vi her har et
eksempel på et komplett utbredelseskart for Østfold .

Fig. 4 - Sildemåke
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Svartbak forekommer ikke i så stort
antall som de fire øvrige artene, noe
som skyldes dens lite sosiale adferd i hekkesesongen (Hanssen
1979b). og ikke mangel på hekkebiotoper. Som hekkefugl er den vidt
utbredt langs kysten av fylket. l
innlandet er svartbaken spesielt tilknyttet de næringsfattige innsjøene
(Haga og Hard eng 1980) . Det foreligger også flere observasjoner av
arten fra indre deler av fylket, selv
om det her sjelden er snakk om
konkrete hekkefunn.

Tegnforklaring:
•
- 8-observasj on (mul ig hekking)
C-obser vasjon (sannsynlig hekking)
•
· O-observasjon (konstatert hekking)

e -

Fig. 5 - Svar tbak
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Østfold · Stenhoggerlønd
Ulf Hjardar
Vi er i stenhoggerland . Østfold var
en gang det fylket i Norge som hadde flest sten hoggere. Ved århundreskiftet, det var omtrent på den tiden
stenindustrien hadde sin blomstringstid, arbeidet mellom 80 og 90
prosent av landets stenhoggere i
fylket. Fra lddefjorden i øst til Onsøy i vest ble granitten formet til
gatesten, kantsten og såkalt storog finsten . Storsten ble bruk i dokkanlegg, kaier, kanaler, sluser og
liknende. Finsten var gjerne bygningssten som ble hogd etter tegning.
l likhet med annen industri i nedre
Glomma- regionen, ble innslaget av
svenske arbeidere markant. Bror
svenske kom i stort antall over
grensen i tiden fram til første verdenskrig , og for manges vedkommende ble de værende her. l år 1900
var for eksempel nærmere 60% av
stenhoggerne i Hvaler svenskfødte.
Spør vi så hva granitt er, så kan
John Oxaal, geolog ved Norges
Geologiske Undersøkelser (1914)
fortelle litt om det:
«Granitt er en eruptiv bergart, der i
smelteflytende tilstand har trængt
frem fra jordens indre og er blit
presset ind mellem jordskorpens
lag , hvor den er avkjølt og stivnet.
Ved senere følgende processer er
de overl iggende lag bl it ført væk og
gran iten blotlagt. Den ligger gjerne
avsondret i bæn ker og lar sig let
d ele op efter 3 lodret til hinanden
stående retninger (kløv, bust og
vildkløv) , hvilket i høy grad letter
den praktiske utny ttelsen av graniten ."
Tar vi litt hardere i, kan vi nesten
si at «benkingen,, var av avgjørende

betydning for at vi i det hele tatt fikk
noen granitt-stenindustri. Det samme er tilfelle med klyvet eller kløvet.
At fjellet lot seg dele eller sprekke
og dermed bearbeide, var likså viktig som at det lot seg ta ut i benker.
Ennå har vi noen stenhoggere iblant oss, selv om yrket langt på vei
er ved å forsvinne. Fra tid til annen
dukker de opp i avisene som intervjuobjekt og forteller om slit og forsakelse, lange arbeidsdager - og
enkelte gleder iblant. Hva arbeidstiden angår, så var den lengre enn
de fle ste andres. Rundt 1910 hadde
75 % av stenhoggerne en ukentlig
arbeidstid på fra 55 til 60 timer.
Nesten 1O% jobbet mer enn 60 timer.
«Oppunder jul jobba vi til 1O - 11
om kvelden, da skulle vi tjene inn
julelønna. Vi måtte ha /økter da
ser 'u; det lyste mange steder bortover i fjella på den tida." Glimtende
lykter og Jyden av feiselens slag
mot boret er erindringer om en tid
hvor enhver stenhogger var sin
egen hårde herre - om han ville
overleve. «Jeg vil ikke ha den tida
igjen for alt i verden" , var en gammel stenhoggers ord. Men for flertallet har slitets hårde dager tonet
ut i mildere minner.
En regnvåt høstdag , eller en tidlig
vårdag , er et godt t idspunkt for å
·k lyve i sten hogger ens rike. For klyve må du om du vil fram . Her ute på
øyene hvor jeg ferdes, er det ikke
langt mellom småbruddene. Enkelte
«gode" fjellpartier ser helt raserte
ut, og du skal balansere på mange
vippesteiner og trå over mye skrot
før du kommer velberget forbi.
Skrothaugene er som avfallsdynger;
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jo det skulle mye granitt til for å
produsere en kantsten eller et dusin
gatesten. Noen kilehull med kil og
blekker i, viser at det ikke alltid lykkes å ta ut en benk. Fjellet lot seg
sjelden motarbeide, og enkelte
blokker ble sittende der de satt.
Her ute er vannet alltid nærværende. Selv om mesteparten av
steinen ble kjørt fram, så skulle den
transporteres over vann. Det mest
lettvinte. var derfor å få den rett ut
på prammene med det samme, om
det lot seg gjøre. Vel og merke hvis
formannen først hadde godkjent
stenen . Uten godkjennelse ingen
betaling.
Hva tenkte stenhoggerne når de
sto og lot feiselen falle de tusener
ganger hver dag? Kanskje bare det
ene: jeg og mine må overleve dette
hårde liv, for vi har ikke flere. Flertallet, de sosialistisk innstilte stenhoggerene, trodde ikke på noe annet liv enn dette. De mente livet måtte bli bedre her på jorden , og at det
måtte skarp lut til om det skulle bli
det. Særlig ungsosialistene, som
det var en del av før første verdenskrig , var av den mening.
Noe brunrustet skrap og noen
enkelte kassebord er det eneste fjel -

lets menn har latt tilbake. Og så
ødeleggelsene -. For har de ikke
ødelagt naturen med sin virksomhet? Vi tenker jo en del på naturødeleggelser i dag.
Ødeleggelser - ja og nei. De
brukte fjellet. De fikk et snaut levebrød ut av det. Hundrevis og tusenvis slet seg gjennom trange tider
takket være granitten. Egentlig har
jeg vanskelig for å kalle de oppslåtte fjell for «ødeleggelser». Sten hoggeren smadret noen tusen kvadratmeter fordi de måtte ha mat. Nødens
grimase har sitt motstykke i de fjell
de etterlot seg.
Vi vil at naturen skal være tiltalende og u!en skjønnhetspletter.
Men skal den ikke også fortelle
historie? Uten løgn forteller «de
åpne sår» om slitets og forsakelsenes tidsalder, og det bør de
kanskje fortsette med.
En lyrisk sten hogger, som forlengst er død, skrev en gang en sang
om stenhoggeren. Et par vers fra
Stenhuggernes klagesang kan være
passende å avslutte denne lille omtalen med. Som sin nære slektning
rallaren hadde stenhoggeren også
sang i strupen.

«Mellom kløver og eng langs med kysten,
har stenhuggerne sulta seg fram.
Og der skal den vel reises den bysten,
som en gang skal vidne om ham.
Om den tid vi fikk lov til å leve,
om den tid vi var dømt til å dø,
for vi har ingen rett til å kreve
å få solgt våre stene for brød.
Rundt i fylket såvel som i Hvaler,
går der stenhuggere gamle og grå.
De tenker nok mer enn de taler,
om den sommer de aldri fikk nå.
Vi får håpe det kommer den tiden
da det slutt er på kummer og nød.
Og når «krisa» tar slutt, at vi siden
kan få solgt våre stene for brød.>>
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Pionerene som utforsket
Østfold-naturen
Geir Hardeng
På 17-1800 tallet begynte en gradvis å få litt kunnskap om def flate
landskapet i «Smaalenene udi Aggershus stift». - Omkring 1750 systematiserte svensken Carl von Linne
( 1707 - 1778) plante- og dyreriket.
Dermed ble det mulig å holde orden
på hvilke arter som etter hvert ble
registrert, og dette la grunnlaget for
utforskingen av den levende natur.
De første trykte opplysninger av
betydning fra Østfold forelå i siste
halvdel av 1700-ta//et. Da gav prester, fogder og andre lærde ut såkalte «physisk økonomiske» beskrivelser, bl.a. fra bygder i Indre
Østfold og Halden-distriktet.
Jacob Nicolaj Wilse (1735 -1801)
var sokneprest i Spydeberg og Eidsberg i siste halvdel av sitt liv: Han
studerte naturen inngående, og
han s faglige innsikt lå på mange
måter langt foran samtiden. l vegetasjonsbeskrivelser gir. han til kjenne stor kunnskap om ulike vegetasjonstyper i Indre Østfold. l sitt mest
kjente skrift om Spydeberg prestegjeld fra 1779, behandler han ulike
sider fra bygdens kultur, historie og
natur. Wilse var opprinnel ig dansk
prest og topograf. Han ble senere
titul ær professor i teologi, og han
var blant forkjemperne for et norsk
universitet.
Johan Andreas Thome (1849 1912) var en foregan gsm ann i utforskningen av fuglelivet i Østfold.
Før hans tid foreligger tilfeldige
data, og Thome var blant de første
som systematisk samlet og noterte
sine observasjoner. l årene 1880 1910 fartet han omkring i fylkets
kyststrøk. De betydelige endring-

ene i faunaen siden den gang anes
ved lesing av hans notater. De er f ra
tider da havørn, hubro, vandrefalk,
heilo, åkerrikse, horulan og fle re
alkefugler hekket langs Østfoldkysten - alle arter som i dag er forsvunnet herfra. Han besøkte blan t
annet Øra, Arekilen på Hvaler samt
Skårakilen , Seutelva og Alekilene
ved Fredrikstad, men han hadde
spesiell forkjærlighet for øyene.
Thomes materiale omfattet også
en av landets største og mest ve rdifulle eggsamlinger. Slike samlinger
har med rette dårlig klang i naturvernkretser i dag, men Thome vi rket
i en tid da naturen i liten grad var utsatt for miljøpåvirkninger. Den gang
var innsamling av egg og utstopping av fugler akseptert. Thome var
forøvrig utdan net farmasøyt og var
bestyrer av «Oxalsyrefabrikken paa
Græsvik» ved Fredrikstad , der han
hadde sitt virke sammen med botanikeren Elling Ryan (1849- 1905).
Professor Robert Co/lett (1842 1913) inn ledet en ny epoke i zoologien her till ands, og kunn skapen
om naturen i Østfold økte betydelig.
l 1866 publiserte han «Zoologisk
botaniske Observationer fra Hvaløerne». Colletts egne opplysninger
om fugler ble her supplert «fra
Egnen om Fredrikshald (= Halden)
af Grosserer Anker i hvis Samling
opbevares flere af de i Om egnen
antrufne sjeldnere Arter, og fra den
hele Trakts Vedkommende" av professor Halvor Rasch (1805- 83).
Zoologen Rasch var født og oppvokst i Eidsberg, og ble studiekamerat med den kjente havforskeren
Michael Sars (1805 - 1869). Sist-
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j ohan A. Thome på rypejakt i fjellet 79 71,
{Orginal utlånt av Thomes datter, Magda Mordt. Avfotografert 7982 av Pål Bugge.)

nevnte var en tid huslærer hos den
naturinteresserte soknepresten Carl
Frederik Heidenreich (1787 - 1852)
i Trøgstad. Botanikeren Christian
Sommerfelt (1819 - 1903) var også
sokneprest i Trøgstad i et par årtier.
Johan Karen (1879 -1919) var en
zoologisk samler og preparant, som
vokste opp i Fredrikstad. Han fattet
i ung alder interesse for preparering, og han hadde eventyrlig mot
og reiselyst. Som unggutt fanget
han en snøugle med hendene i Øraområdet! Etter flere polareksepdisjoner døde han i Sibir.
l etterkrigstiden har botanikerne
Nils Hauge (1912 - 1956) fra Onsøy

og Kristian Andreassen (1898 1973) fra Rakkestad kartlagt floraen
i deler av henholdsvis ytre og indre
strøk av fylket.
Grunnfjellet, lavaøyene i Oslofjorden, raene, leirjorda og Skjellgrus bankene rundt om i fylket har
også blitt undersøkt av pionerer,
som møysommelig begynte å avsl øre naturens hemmeligheter og
forhistorie. Kjente navn er de norske
geologene
Waldemar Brøgger
(1851 - 1940), John Rekstad (18521934), Knut Bjørlykke (1860- 1946)
og Peter Øyen (1863 - 1932).
Når du vandrer i Østfold-naturen ,
med kikkert, notatbok eller plante-
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presse, kan det muligens berike
turen å vite at
pionerer som utforsket naturen , kaQskje har ferdes
der før deg.
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Gjenkjenne bes· JronJrurrønse
Igjen er vi i gang med en ny spalte. Denne gang i form av en konkurranse.
Tanken med spal ten er at vi i oppgavenummeret bare vil gi en ytterst
sparsom beskrivelse med et bilde som gir få opplysninger, mens vi i
neste nummer vil gl en god beskrivelse av fuglen/dyret/planten etc.
med et bra bilde. Dermed håper vi å kunne bedre interessen for fugleki kking/naturopplevelser og forståelsen for hva som er viktige kjennetegn å se etter hos f9rskjellige arter.

DENNE OPPGAVEN
Navnet på fuglen du ser i silhuett på
bildet er svar på oppgaven.
Fug len er alminnelig til fåtall ig i
allslags skog over hele landet. Størrelse er ca. 36 cm.
Dette er en trekkfugl som har
gjennomsnittl ig ankomst til Fredrikstad 1/ 5 - 13/ 5. Vinterkvarteret
ligger i tropisk og sørlig Afrika.
Foto: L. Bunes

HVA HETER FUGLEN? .
Svar må sendes innen 1/4-83.
1. gev.: Bokpremie til ca. 100 kr.
2. gev. : Bokpremie til ca. 50 kr.

Litteratur:
Svein Haftorn , «Norges Fugler>>,
Universitetsforlaget 1971 .
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Et nøturløndslløp blir borte
Ragnar Hauge

Disse bildene fra Granli forteller litt om hvordan gamle kulturlandskap gradvis
blir borte.
Gamle Glemmen Kirke ligger høyt
og f ritt i landskapet. Derfra er det
utsikt utover Glemmenjordene (Råbekken-området) med industribyggene, og utover N øklebyjordene
med blokk- og boligbebyggelse.
Østover er det utsikt over Glomma
og Borge. l nordlig retning ligger
Rolvsøy.
Om vi tenker oss tilbake. til den

førindustrielle tiden, hva ville vi da
ha sett fra vårt utsiktspunkt ved
Gamle Glemmen kirke? Jo, da vi lle
vi ha kunnet skue utover et typisk
flatt Østfoldlandskap med enger,
havneganger og små skogklynger.
Vi ville ha lagt merke til at bebyggelsen var konsentrert om gårdsbrukene, som var knyttet sammen
med gang- og rideve ier. Husene på
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gårdsbrukene var bygd på fjellgrunn. Det gjaldt dengang å ta vare
på matjorda. Dessuten ga fjell solid
fundament for bygningene som ble
bygd for å vare i mange år. Nedarvet
tradisjon sikret at bygningene ble
riktig plassert, og fikk en arkitektur
som passet i landskapet.
Så dreier vi tiden fram igjen, til
1983 og dagens forhold. Og da er
det flere spørsmål vi kan stille. Har
vi mistet våre forfedres sans for
plassering av hus og andre bygninger i landskapet? Har vi glemt
Østfoldlandskapets
tradisjonelle
byggestil? Og har vi ikke lenger respekt for natur og ressurser?

Vi hører stadig krav om mer plass
til industri og boliger. Det er mynd ighetenes ansvar å skaffe folk arbeid og et sted å bo. Men det er vårt
felles ansvar at etablering av industri og boliger foregår i harmoni
med den natur de plasseres i. Materielle behov kan ikke rettferdiggjøre ubotelige inngrep i natur og
landskap.
Fra utsiktspunktet ved Gamle
Glemmen kirke betrakter vi «landskapet,, foran oss. Kunne dette engang så vakre landskap vært behandlet bedre? Kunne vi trass i «Utviklingen" tatt vare på naturen i området?

Bølløstflorøen i Østfold
Ingar Iversen
En interessant gruppe planter er de
såkalte ballastplantene i fylket.
Disse planteinnslagene skriver seg
fra den gangen seilskutene dominerte våre kyster. Skulle et seilskip
ligge godt i sjøen, og lystre navigatørene, måtte det være en ballast
ombord, og denne besto som regel
av jord og stein. Når skutene kom til

havner hvor nyttelast skulle tas ombord, måtte de fjerne jorda , og slik
har mange fr"emmede jordhauger
havnet innenfor fylkets grenser.
Nå var myndighetene redde for at
havnene og innløpene skulle grunnes opp av ballast, og allerede i det
13-århundre finnes lover om bal-
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Hirse - Panicum mifiaceum - er blant
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lastkasti ng. Den første egentlige
havnelov i Norge, «Forordningen
angaaende Havnernes lstandsættelse i Norge», kom i 1735, og denne
gir nøyaktige forskrifter om behandling av ballasten. Havnefogdene ble pålagt å sette opp skilter
som besto av to spader i kryss, som
viste hvor jorda kunne kastes. l dag
kan vi lokalisere disse stedene da
ballastplassene fins avmerket på
mange gamle sjøkart.
Ikke sjelden kunne jorda bli benyttet i en eller annen sammenheng
på land, istedet for å bli dumpet i
sjøen.
Ved Vaterland i Fredrikstad ble
det i 1859 anlagt ballastskjermer
slik at skipene kunne gå helt inntil
og kaste ballasten på landsiden der.
Etterhvert som det ble fylt opp, ble
nye områder mot Øra tatt i bruk.
Fredrikstad-distriktet hadde fra
1860-årene den største utførselen
av trelast i Norge, og en stor tonnasje seilskip med ballast var dermed innom området. Det er jo ikke
for ingenting at Fredrikstad kalles
plankebyen. Og slik ble Vaterland
og Øra en av landets største ballastplasser en tid. På Kråkerøy, Gressvik og ved Moss var det også mindre
ballastplasser.
Etterhvert som mye utenlandsk
jord kom til landet, førte dette med
seg mange fremmede plantefrø og
røtter. Botanikerne oppdaget dette
tidlig, og stadig ble det funnet nye
plantearter for landet. Ballasten
kom først fra land langs Europakysten, men senere kom også
amerikansk ballast til Norge. Felles
for disse fremmede planteartene er
at de ikke er så godt tilpasset norske
forhold. l tillegg er ballastplantene
med få unntak ettårig e, altså planter
s om dør hver høst og dermed bare
formeres og spres som frø. Som-

meren her i landet er for kort og
kjølig for disse varmekjære innslagene slik at frøsettingen uteblir.
Derfor er mange av ballastplantene
bare funnet en eller noen få ganger.
l dag er det ikke mye igjen av den
egentlige ballastfloraen. Seilskipene
har jo forlengst innstilt sin virksomhet, og plantene de brakte med seg
har for det meste bukket under for
klimaet eller tapt i konkurransen
med allerede etablerte arter. Området ved Vaterland og utover mot
Øra, som tidligere var rikt på ballastplanter, ligger nå stort sett under
asfalt, og bare spredte forekomster
finnes tilbake ellers i distriktet.
Likevel ble enkelte arter funnet år
etter år fordi ny ballast med samme
slags frø jevnlig kom til. l større
floraer over norske arter finnes omtalt en rekke arter som bare har vært
registrert på slike steder.
Enkelte arter har likevel klart å
etablere seg her i landet og man
regner med at mange svineblomarter, steinkløver, sneglebelg, enkelte korsblomstrete arter som
stankkarse og det vanlige ugresset
åkergull , opprinnelig kom til landet
som ballast. Mange melder, og enkelte gress har nok også blitt innført på samme vis. Det samme gjelder flere arter fra potet- og tomatslekten Solanum.
Botanikere som interesserer seg
for fremmede innslag i norsk natur
kan den dag i dag få seg årvisse
overraskelser på søppelfyllinger
rundt om. Hit kommer mye tomemballasje fr a skip- , tog- og trailertransport samt avfall fra rengjøringer av lagerrom osv.
En bedrift som De- No-Fa ved
Fredrikstad har f.eks. i stor grad bidratt til den fremmedartete floraen
man kan finne på Ørafyllinga. Soyabønn er benyttes som råvare ve d
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bedriften, og da er det lett å forstå
hvorfor det ofte finnes store mengder soyaplanter på søppelfyllinga.
Bønnelastene kommer fra Amerika,
og på Øra finnes derfor mange
amerikanske ugressplanter så som
piggeple, linderose, amaranter og
ulike arter hirse.
Frøimporten kan også bringe
med seg «frem medelementer» som

kan dukke opp i plantekulturene
såvel hos hobbygartneren som hos
gårdbrukeren.
Ved gamle korn møller i distriktet
kan man også vente å finne en del
fremmede innslag. Om disse menneskespredte artene ikke har så
stor betydning i norsk flora, er de
alltid et artig innslag for den interesserte.

Fiskeørn med storfangst!
Arne Dyresen

,. ~-

~

Sent på ettermiddagen 16/4 1979
var en fiskeørn på jakt over Seutelvens utløp fra Skinnerflo i Østfold.
Den sirklet over området noen minutter og slo så til,- og fikk fast fisk.
Etter en liten undervannstur ble den
liggende rolig på overflaten 15 - 20
sekunder. Fisken var tydeligvis av
det velvokste slaget, så tre forsøk
på å lette var alle mislykkede. Den
greide sågar ikke å løfte fisken klar
av vannflaten engang. Da ble jeg
vitne til noe jeg aldri tidligere har
observert hos fiskeørnen, og som
jeg heller ikke har funnet omtalt for
denne arten . (l Dansk Ornitologisk
Forenings Tidskrift 1979 nr. ·1 -2, er

noe tilsvarende nevnt og også avbildet angående havørn .) Med
vingene som årer, og med vuggende bevegelser av kroppen, rodde
fuglen seg innover imot land . Halvveis gjorde den et fjerde forsøk på å
få luft under vingene. Dette var det
beste forsøket. Nå fikk jeg øye på
storruggen mens den dinglet under
fuglen noen sekunder. Men straks
stusset den litt nedi vannet igjen, og
dermed gjorde fuglen en kollbøtte
forover, og forsvant et øyeblikk i
vannspurten.
Men fiskeørnen ville ikke gi slipp
på sitt bytte, selv om kreftene tyde-
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l ig var ved å ebbe ut nå. Den fortsatte å ro til den nådde inn til noen
mudderområder. Da hadde den tilbakelagt en samlet strekning på 1012 meter på denne måten i løpet av
ca. 3 % minutt. Dvs. omlag 3 - 3,5
meter pr. minutt.
På land fikk den straks besøk av
en del kråker. Dette forstyrret fiskeørnen såpass at noe forsøk på å fortære fisken ble ikke gjort. Men i
løpet av de neste 25 minutter gjorde
den hyppige mislykte forsøk på
«take off", ingen av dem såpass vellykkede at den greide å løfte fisken
fra marken. Nå var den tydelig blitt
lei av det hele og overlot festbordet
definitivt til sine gjester, som etter
hvert hadde antatt et anselig antall.
Fiskeørnen tok nå en sving litt
lenger ned i utløpet og etter et mislykket forsøk, fikk den igjen fast
fisk. Også denne gangen slet fuglen
en del for å få løftet seg opp med
byttet, men greide det allikevel i
første forsøk. Denne fisken var
ganske ordinær av størrelse, så
startproblemene skyldtes nok helst
at fuglen var trett etter basketaket
nylig . Etter en flyvestrekning på kun
70 - 80 meter, satte den seg ved
strandkanten. Her fikk den sitte i
fred for kråkene, som jo var opptatt
på annet felt, og begynte straks å
spise av fisken. Dette må også tas
som et tretthetstegn, spesielt under
hensyntagen til at avstanden til
undertegnede kun var omlag 50
meter. Vanligvis frakter jo fiskeørnen byttet til faste spiseplasser,
eller til reiret, som begge deler kan
ligge flere kilometer fra fiskeplassen.
Hvor stor var så den første fisken
som tydeligvis greide å trette fiskeørnen unormalt mye? l det korte
øyeblikk jeg fikk et glimt av den,
(observasjonsavstand ca. 100 me-

ter) prøvde jeg å vurdere lengden.
Jeg anslo den grovt til drøyt to
ganger halens lengde, eller fuglens
totallengde minus hode/hals. Dette
skulle tilsi 45-50 cm. En undersøkelse foretatt av Roy Nordbakke
(Østfold-Ornitologen 3- 4/76) som
bl.a. lengde bestemmer 689 byttedyr
av fiskeørn innsamlet etter rester
fra reir- og spiseplasser i Halden/
Aremark-området, viser at kun 2,5%
av disse var 45 cm eller lengre. Den
lengste var 53 cm. Sammenlignet
med den foran beskrevne hendelse
tyder dette på at fisk i denne størrelsesoraen ligger i fiskeørnens
maksimale løfteområde. Hva slags
fisk det var kunne ikke bestemmes,
men man kan etter lengden anta at
vekten lå mellom 1 - 1,5 kilo.
Fisk nr. 2 hadde en mer normal
lengde, ca. 1 % ganger halens
lengde eller 30- 35 cm. Stadig ifølge
Nordbakke's undersøkelser ligger
88% av byttedyrene innenfor lengdeintervallet 20- 40 cm. Bedømt utfra farge og form lignet fisken en
mort.
A grovbestemme byttedyrets størrelse i relasjon til halens lengde ,
eller i ekstreme tilfelle til totallengden, er selvfølgelig en høyst subjektiv og unøyaktig metode. Men
forholdene tatt i betraktning synes
jeg det, etter litt trening, er både
hurtig og lett, og abso lutt brukbart.
At fisken alltid holdes i fuglens fluktretning, og dermed parallellt med
kroppens og halens lengderetning,
gir oss et godt referanseforhold å
vurdere fiskens lengde ut fra. Dette
forutsetter selvfølge! ig at man får
se fuglen nogenlunde fra siden
under flukt. Fiskeørnens totallengde ligger på ca. 60 cm og halelengden er mellom 19- 23 cm, lengst hos
hunnen. (S. Haftorn, «Norges fugler", 1971 .)
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.Årsberetning for ØOF 198Z
Styret har bestått av: Formann Arild
Bjørnstad, sekretær: Morten Viker,
kasserer: Tor Sørlie, styremedlemmer: Erlk Sandersen og Morten
Hunn. V.aramenn har vært: Hermod
Karlsen og Pål Bugge. Valgkomite:
Roar Eilertsen, Arne Bjørgan og
Richard Viker.
ØO F har siden forrige årsmøte
avholdt 8 styremøter, 3 medlemsmøter og 2 ekskursjoner. Medlemsmøtene: 1 i Sarpsborg sammen med
Arbeidernes jeger & fiskerforening ,
hvor Hjalmar Munthe-Kaas Lund
fortalte om fuglelivet på Malta . 2
medlemsmøter har vært avholdt i
Fredrikstad: Birger A. Andersen
fortalte om opprettelsen av foreningen og arbeidet de første årene.
Knut Rom besøkte oss i høst og berettet om VVF i Norge. Turene gikk
henholdsvis til Hardangervidda og
Falsterbo i Skåne.
Styret har jobbet med en del uttalelser til fylket og kommuner:
Gåsemoaområdet i Sarpsborg: Disposisjonsplan for området mellom
Glomma og Tunevannet. Kommentar til Sarpsborg kommune v/bygningssjefen , der vi gjør oppmerksom på naturkvaliteter/ fugleliv.
Dette var en fellesuttalelse med
Østfold Naturvern. Turvei til Randholmen, Kråkerøy: l brev går vi imot
planen. Foreslår alternativ trase.
Henviser til edellauskdgsreservatplanen . Poengterer naturkvalitetene
i sundet og nord på holmen. Knutvikasaken: l brev til Miljøverndep.
går vi. imot planene på det sterkeste.
Henviser1il Kurefjordreservatet og
Taralden. Områder med naturverdi
og ornitologiske kvaliteter i Moss
kommune: Vi nevner områder som
bør unngås/ utredes nærmere dersom bruksendring foreslås. Fler-

bruksplan for Ytre Oslofjord: Foreningens syn gjort kjent på seminar
(Larkollen) arrangert av Norsk Naturforvalterlag, og på et møte (Onsøy rådhus) arrangert av Miljøverndepartementet.
Foreningen har for tiden 4 lokallag: Moss, Halden, Fredrikstad og
Indre Østfold . Alle untatt Halden
ser ut til å klare seg uten alt for store
problemer. Halden har hatt en liten
hvilepause, men driften kom igang
igjen i november. Det har vært diskutert et eventuelt lokallag i Sarpsborg, men interessen er ikke helt på
topp. Foreni,ngen har allikevel hatt
en kontaktmann i Sarpsborg: Runar
Larsen.
Foreningen arrangerte i høst et
kombinert seminar/ kontaktmøte for
lokallagsmedlemmer hvor informasjonsarbeid og lokallagsdrift ble
diskutert.
Planlegging for to spesielle prosjekter har pågått i år: Knoppsvane
og fiskeørn har vi tenkt å undersøke
nærmere. Det er håp om å komme
igang allerede våren -83.
Foreningen har i år lagt stor vekt
på å presentere seg utad. To forskjellige vandreutstillinger er vist
flere steder. Utstillingene har vi
sammen med Østfold Naturvern.
Det stedet utstillingen ble sett av
flest var utvilsomt på «Bromessen"
i Fredrikstad.
Foreningen vedtok på forrige årsmøte å inngå tidsskriftsamarbeid
med Østfold Naturvern. Prosjektet
gikk litt tregt i begynnelsen, men
ser nå ut til å gli bedre. Første nummer har kommet, nummer 2 kommer i des em ber, og allerede i januar
mener redaktørene at det vil foreligge enda ett.
Foreningens største prosjekt

35
gjennom tidene er nok utgivelse av
bok om Østfold-naturen i samarbeid med Østfold- Naturvern. Bokkommiteen har arbeidet intenst i
hele år og det ser ut for at arbeidet
vil være avsi uttet med det første.
l høst har styret jobbet aktivt for å
prøve å finne et lokale som kan pas-

Geir Hardeng

Sehultzedølen
i Halden
Som en grønn tunge skjærer
Schultzeda len seg inn mot sentrum
i Halden by. Dalen går tilnærmet
nord - syd og følger Schultzebekken, som etter en kilometers vei i
rør ender i Tista.
Schultzedalen er i sannhet min
«barndoms grønne dal». Her avløste
«indianerkriger» og hyttebygging
hverandre i barneårene. Senere ble
det daglige fugleturer hit etter skoletid. Minnene er mange: Var det
ikke her bøksangerens triller møtte
meg for første gang tidlig på 60tallet? l vårkveldene ble det katt-

se t il kontor for forening en, eventuelt sammen med Østfold Naturvern.
Konkrete resultater er ennå ikke
oppnådd.
Morten Viker

24/ 11-82
sekretær

ugleturer hit, og senere på våren
kunne ungene sees i trekronene.
Her er fuglelivet så rikt: Vintererle,
alle sangere og troster, spetter og
meiser finner behag i denne frodige
edelløvskogsdalen. Treslagene er
mange og floraen meget rikholdig.
Her kommer hvitveis, vårkål og gullstjerne tidlig i de varme leirbakkene, og senere sees springfrø og
store bregner som strutseving.
Men akk- også her skjer tingene
fort: Bekken er forlengst ødelagt av
kloakk og der delvis lagt i rør. Tidligere fisket guttunger ørret her.
Parkvesenet i Halden har også for
lengst begynt friseringen av dalen.
Hu ltrær og buskas må vekk, og fuglelivet skades. Bebyggelsen står
tett omkring dalen, og en ny innfartsvei i vest har beskåret enger og
løvskog. Ennå er det mye fint tilbake, så jeg gleder meg over det
som er igjen - så lenge det varer.
o

STØTT VARE
ANNONSØRER!
DE STØTTER
OSS!

36

To bløder i posten?
Er du dobbelt-medlem, og på den måten får to tidskrifter i posten?
FLOTT!- Alle burde gjort som deg, nemlig å støtte begge foreningene. Tenk
deg om, det har du faktisk råd til! Men trenger du to blader? Ja visst! Det ene
leser du selv, det andre gir du til en god venn som du samtidig. verver som
medlem i minst en av foreningene! Fin ordning ikke sant?
Vil du likevel spare oss for noen kroner, så send et kort til Roar Ei/ertsen,
Postboks 1151, 1601 Fredrikstad, om at du fortsatt (selvfølgelig) vil være
dobbeltmedlem, men at du bare ønsker et blad i posten.

Prosjekt nordiske
invøsjonsfugler
Jørgen Palmgren: Arsrapport 1980

Prosjektet drives av et utvalg av de nordiske
fuglestasjonene, og i Norge deltar Averøya, Store Færder, Mølen,
RevJangen og Vigra. Hvert år utarbeides interessante og innholdsrike rapporter, hittil forfattet av Lars Lindell (1976). Goran Andersson
(1977) og J6rgen Palmgren (1978, 1979 og 1980) . Årsrapporten for
1980 presenterer resultatene fra 25 nordiske deltakerstasjoner. Fra
1977 er rapportene illustrert av den dyktige tegneren Dan Zetterstrom. l «Vår Fågelvarld» 1980 : 3 side 194 betegner Ulf Lundgren
dette prosjektet som et av de få samarbeid innen nordisk ornitologi
som virkelig fungerer.
Du kan få vite mer om prosjektet ved å bestille rapportene. Prisen er
kr. 25,- pr. stk . (inkl. porto). Betaling sendes over bankgiro 7166.20.
39424 til Jørn Thollefsen , Stadionveien 6, 3200 Sandefjord . Husk å
skrive på blanketten hva innbetalingen gjelder.

37

Canon
Noiscleu Østfold AlS inuoduserer Canon NP-120,
kopimaskin som sparer deg for opptil 50 .,. enersi-kostnadcr
sammenlignet med konvensjonell~ kopimaskiner. Dette ~ mulig
fordi Canon NP-120 benytter et unikt kaldpras-flkseringssy.t~m.
Dette syst= sparer deg ikke han: for energi, men gir deg
også muligheten til A kopiere på hvilken som helst type papir,
også treholdig, billig papir.
~e~en
KopikvaJ!teten_er like god Uanset(.
1
~
Kopunaskincn hat 1kke engang
strømbryter 08 når du ~ ferdig,
slukkes strømkretscn automatisk 08 sparer deg for energi 08 tid.
NP-120 har også separat arkmatingssystern slik at du kan kopiere P' forskjdlige
papirfonnater ut<n å skifte kas.ett, det forenkler også kopiering på begge sider av arket,
ovcrheadftlm, egne brevark etc.
NP-120 har <n kopihastighet på 12 kopier i rninutUt (l kopi ea. 8 sek.) i alle
formater fra M til B4.
· For en effektiv, ukomplisert service, har maskinm en-komponent toner (pulv~) og et
eget diagnosesystem basert på microprosessorcr. Os sist men ikke minst, NP-120 er meget
gunstig i ansWfelse. Maskintn koster bare kr. 14.800,- ekskl. m.v.a.
hvem .. noe om •n~gi-krise?
•

E nergl

Spa.J.. •

m.

Canon

KOPIERINGSMASKINER
SOM KOPIERER PA
VANLIG PAPIR
FRA KR. 7.500,- Tl L KR. 60.000,-

DereS fremtidige leverandør
av kontorhjelpemidler:

DA MYR 18 - 1600 FREDRIKSTAD
Tlf. (032) 10 511-12 927
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NATUR l
121&1 F'DL-,j
Hva mener Østfold N øturvern?
Svar til Øyvind Lågbu i nr. 1 - 82
l ditt innlegg i nr. 1 ser du på den
rollen som ØN og ØOF spiller i miljøbevegelsen her i Østfold.- Hva du
også gjør er å diskutere miljøbevegelsens forho ld til politikk og livssyn, -ja, du går så langt som til å
diskutere forskjellige samfunnsformers påvirkning av den økologiske
balanse.
Dette er grunnleggende spørsmål
som alle bevisste mennesker må ta
opp med seg selv.- Men, hvor i dette
bildet står så de to foreningene her
nede på Østfoldgranitten?- Når det
gjelder Østfold Ornitologiske forening , foreslår du at man følger en
ren biologisk linje, og du får et klart
svar fra formann Arild på at denne
linjen vil man fortsette med, takk for
det. Når det gjelder Norges Naturvernforbund, og Østfold Naturvern ,
synes det som om du venter deg
noe mer. - Og det bør du , forsåvidtsom denne foreningen har en mye
videre plattform enn hva tilfellet er
for ØOF.
Hva er så NNV's og ØN's oppgaver? Jo, kort og godt vern av natur og miljø i Norge-, og i Østfold.
Hvordan kan vi arbeide for dette
mål? Ja her er det et både- og, som
du påpeker.

1 Man kan arbeide innenfor det
samfu nnssystemet man har, og
der bruke de tilgjengelige midler
til å drive sin påvirkning i positiv
retning .
2 Man kan gå direkte på omlegging
av samfunnet, både globalt, nasjo nalt og lokalt. Målet blir da å
danne et samfunn bygget på
økologiske premisser.
En organisasjon som Norges Naturvernforbund med sine fylkeslag,
må ta et valg her, og valget er blitt
metode 1. Man arbeider innen samfunnet etter de .opptrukne spilleregler. Dette er NNV's syn, og det er
også den linjen Østfold Naturvern
vil følge.
Jeg antar at du dermed har fått
svar på spørsmålet ditt om hvor ØN
stiller seg i det miljøpolitiske spektrum. Vi ønsker å være en organisasjon for alle som vil arbeide fornaturens beste- innenfor samfunnets
spilleregler. Disse spillereglene
hindrer oss ikke i å sette oss kraftig
på bakbena, om nødvendig .
Tilslutt må jeg si meg helt enig
med kollega Arild Bjørnstad i ØOF
(og med deg, Øyvind) i at natur- og
miljøvern i høyeste grad er politikk
og livssyn. Skal vi virkelig oppnå
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grunnleggende resultater må vi arbeide også på dette plan,- hver og
en av oss. Men la dette arbeidet
foregå ved stemmeurnene, i politiske organisasjoner eller livssyns-

grupperinger. La Østfold Naturvern
få være en forening der både blågrønne og rød-grønne kan arbeide
om felles sak - Østfoldnaturen.
Roar Eilertsen

Opprop

Prosjekt Hubro
World Wildlife Fund i Norge
l løpet av 5 år (1978 - 1982) er det
født opp 163 unger i avlsbur, hvorav
124 er sluppet fri. De andre fuglene
har inngått i avlsbestanden.
En del av arbeidet med å bygge
opp en livskraftig hubrobestand på
Østlandet, vil bli en kontinuerlig
kontroll av den ville bestandens
størrelse og sammensetning . Dette
vil skje ved årlige registreringer.
På denne måten kan også årsakene
til tilbakegangen muligens klarlegges bedre.

Har du sett eller hørt hubro? Send
rapport til:
PROSJEKT HUBRO
Verdens Villmarksfond
Din rapport til prosjektet om oblsebakke
serverte hubroer er derfor av meget
1760 Berg i Østfold
stor verdi!
~""'""r"''::=---'r--:"-.....,:--___;Trl.f. 031 95 350 '"lr--,-:-tr-::-r-.oo
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BOKOMTALE

Glimt frø norsk nøtur
Jørgen Johansen
Forlaget miljØko har med denne boka utgitt sin fjerde publikasjon. Vi kan nå
slå fast at dette uavhengige forlaget har klart å etabler-e seg som en miljørelevant og billig «konkurrent" til de store kommersielle gigantene.
Sigmund Hågvar har på knappe seksti sider gitt oss noen treffende lynglimt
fra Norges allsidige natur. Stoffet er så konsentrert at hver eneste del av hver
setnin g inneholder fa kta og interessante opplysninger. Etter tredje gjennomlesning er jeg fortsatt ikke sikker på om alle detaljer er oppfattet!
Forfatterens bakgrunn i biologi på univers itetsnivå gir seg ikke uts lag i
akademiske forklaringer på de mangfoldige nat urfenomen. Derimot bærer
språket preg av en ekte kjærlighet til norsk natur kombinert med et vell av
kunnskap. Det er en slik framstilling som får fol k til selv å søke ut i naturen for
å lete videre i nysgjerrighet etter flere f orunderlige opplevelser.
Hågvar tar oss med fra fjorden til breen, fra skoglandet til snaufjellet, fra
kystlandskapet til fjellvannet. l tillegg får vi oppleve myra, bekken, skogens
døde trær og furua. Det hele beskrevet i tekst og gjengitt i 21 sv/hv-fotos.
l forordet forteller forfatteren at den natur som boka skildrer, nå står overfor
truslen om ødeleggelse og rasering. Sjøl vil jeg nok si at utrolig mye av den
allerede er brakt ut av balanse, slik vi blant annet har oppdaget gjennom surnedbør-prosjektet, og som vi har sett når Norges største rørleggerfirma, NVE,
herjer som verst med våre vassdrag . Vi skal huske at det er «glansbildevarianten » av norsk natur som beskrives i d isse g li mt.
For en lærer må denne boka være et funn av de store. Jeg kan knapt tenke
meg noen bedre litteratur til bruk i naturfag på ungdomsskolen , her får sjøl
den skoletrøtte noe å bite i. Les boka og ta med elevene på ekskursjon etterpå!
Når du skal kjøpe boka så vil du støtte miljøbevegelsen ved å kjøpe den rett
fra forlaget, sjøl om den finnes i bokhandlene også. Adressen er: miljØko,
Solvn . 121 B, Oslo 11 - Postgiro 2 02 52 52- Og prisen er bare 39.- kroner!
«GLIMT FRA NORSK NATUR" AV S IGMUND HAGVAR.
miljØko, Oslo, 1982. ISBN 8290308-05-1 .
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Naturvern
på det moderne skogbruks
premisser!
Øivind Lågbu
Ottar Krohn som nylig er ansatt ved Miljøvernseksjonen i Østfold Fylke har i
høst kommet med boka: Skogbruk og naturvern. Boka er utgitt i samarbeid
med Norges Naturvernforbund og skal være et bidrag til debatten om forholdet mellom naturvernet og det moderne skogbruket.
Krohn er forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole, og boka er sterkt
preget av dette. l innledningen skriver forfatteren at det er ensrettingen av
skogene ved monokulturer, og anvendelsen av visse tekniske og kjemiske
hjelpemidler i utøvende skogbruk som skaper konflikter i forholdet til naturvernet. Krohn mener det ligger en stor utfordring og store muligheter i målsettingen om å forene økonomisk rasjonelt skogbruk og legitime naturvernhensyn.
Med dette utgangspunkt gir forfatteren inntrykk av at det ikke er noen virkelig konflikt mellom naturvern og skogbruk, økologiske ødeleggelser er bare
et utslag av dårlig planlagt skogbruk. Anmelderen synes derfor at Krohn i sin
innledende målsetting unngår hovedproblemet- de naturvern- og samfunnsmessige virkninger av dagens skogbruk. Hvis boka skulle være et nyttig
debattgrunnlag burde alternative naturvernsynspunkter vært drøftet, og
analyser av de ytre økonomiske krefter som holder oppe dagens skogutnyttelse burde også ha blitt tatt opp.
Noen avsnitt i boka får man til å tro at det er en bok i skogbrukshistorie eller
en beskrivelse av det biologiske skogsmiljø man har foran seg, ikke en naturvern bok. Dette stoffet er oversiktlig og greit presentert, men belyser ikke
noen konflikt. Analysen av skogbrukets økonomiske utvikling som forfatteren raskt presenterer synes anmelderen er for ukritisk. Blant annet heter
det: «Rasjonaliseringen er en tilpasning til alminnelig økonomisk utvikling.
Det har vært bred politisk enighet om at denne utviklingen har vært nødvendig for at driftskostnadene i skogbruket ikke skulle bli for høye." Denne
«alminnelige økonomi» vil mange bestride selvfølgeligheten av, i virkeligheten
bygger Krohn her på liberalistisk økonomi. Enkelte politiske grupper har
også hevdet lenge at rasjonaliseringen ikke er selvfølgelig, men styrt av presset fra markedskreftene, og at disse må kontrolleres. Men Krohn forklarer
godt hvordan økonomiske strukturendri nger i skog bruket gjør f.eks. sprøyting
til en naturlig følge.
Bokas hoveddel forklarer hvordan de ulike bruksmåter i det moderne skogbruket påvirker dyre- og plantesamfunnene. Eksempler på noen av de faktorer
som tas opp er bygging av skogsbilveier, avvirkning i form av flatehogst,
planting av ny skog , effekten av kjemiske bekjempingsmidler og grøfting av
myr m.m. Denne delen er rik på eksempler og inneholder mye interessant
stoff. l blant kan imidlertid stoffet være for teknisk for en som ikke har studert
skogbruk. For ornitologer og botanikere burde framstillingen være av stor
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betydning, da det godt forklares hvordan utnyttelsen av skogen påvirker artsmangfold og -sammensetning .
Men anmelderen kan ikke se at det ligger noen stor utfordring til driftsherrene i skogbruket i denne boka annet enn i at de bør være forsiktige med de
biologiske ressursene under sin skogutnyttelse. Når skog miljøer trues henviser Krohn ofte til reservatopprettelse som en løsning og unngår derfor konflikter i bruken av hoveddelen av skogarealet.
Boka burde alt i alt være interessant for de som er interessert i skogbruk
generelt og for biologi interesserte. For de som er opptatt av de mer generelle
naturvernmessige sider ved skogbruket gir den få forklaringer.

OTTAR KROHN: SKOGBRUK OG NATURVERN
Gyldendal/Norges Naturvernforbund.

FREDRIKSTAD - HALDEN - MOSS
MYSEN - SARPSBORG

Forretning og atelier - Nygaardsgt. 9
Filial - Farmannsgt. 2, 1600 Fredrikstad

(Nikon)

Zoom-linse

75 -

l 05

en Senlrnlbokhandel
LF. NYGAARDSGT.16: 13
TLF. FARMANNSG . 2:
12 5
1600 FREDRIKSTAD
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<!> ferrik/or

ET FIRMA l MIUØVERNETS TJENESTE

A l S Ferriklor produserer fellingskjemikaliet Ferriklor 12 som anvendes på kommunale- og industrielle renseanlegg. Produksjonen er basert på gjenvinning av avfallsproduktene jernsulfat og beisevæske.
A

l S Ferriklor leverer også: Fell ingskjemikaliet AV R.
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ferrikfor

Postboks 11n. 1601 Fredrikstad
Tlf. 032122395- 21860

Leif
Stene
Johansen

HELL Y- HANSEN

YRKESKLÆR. VERNEUTSTYR

REGNTØY, FIBERKLÆR
OG FRITIDSKLÆR

Tlf. 032/ 13 325
Fredrikstad

TIL MEGET GUNSTIGE PRISER!

"SOMMER KYSTEN"
EN NY BOK OM YTRE OG INDRE OSLOFJORD!

Sverre johnsen
Bok- & J)apirhandel
Fredrikstad
STEDET FOR UTSTYR TIL NATURFOTOGRAFERING!

NYGAARDSGT. l 7

1600 FRED RI KST AD

MASSEKORSBÅND
BLADETS RETURADRESSER:
Østfold Naturvern
Postboks 1151
1601 Fredrikstad

Østfold Ornitologiske Forening
Postboks 1145
1601 Fredrikstad

NATUR l ØSTFOLD
vl j ørgen Joh ansen
1730 Ise
v/Leiv Bunes
1620 Gressvik

Eget fargelaboratorium
FREMKALLING AV KODAK LYSBILDE- OG NEGATIV FILM
PA DAGEN! ! !

j)~fi=OTO.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Storgt. 12 - 1600 Fredrikstad - Tlf. 032/11 921 - 13 318

STORT UTVA LG I SPEILRE FLEKS OG EKSTRAUTSTYR

(Nikon)

PENTAX

Minolta

RIMELIGE OBJEKTIVER FRA SlGMA OG VI VIT AR
Sigma 600 mm 18 kr. 1.995,-

Motorsagen med meget lavt lydnivå og med
justerbar varme i begge håndtak.

JONSEREDS BESTE: 451 E/EV
Motorsag med avvibrering og dobbel lyd·
demper. Elektrisk oppvarmet håndtak.
VI Gl R DEG KR. 1.000,- for din gamle
sag dersom den er " gangbar".

~Maskin A .s
MONSEN

SALG OG SERVICE-: : U =~~

.Boks 344 - 1601 Fredrikstad

