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REDAKSJONELT
Gled eder . ..
Et nytt nummer av «Natur i Østfold» er en realitet. Bredden i stoffet bør være
upåklagelig. Redaktørene er godt fornøyd med mangfoldet av stoff som kommer inn, men det kunne godt dryppe inn litt fra flerfi skribenter!

Nå er det din tur!
Du som sitter og lurer på om det du har lyst til å skrive har interesse for oss,
eller er på et høyt nok faglig nivå, bør slutte å lure. «Natur i Østfold>> tar mål
av seg til å bringe stoff som er av interesse for alle lesere· uansett hvilke kunn skaper de måtte ha om naturen og dens <<innbyggere». Derfor er alt stoff av
interesse.
Har du opplevelser fra foringsplassen for fugl og/ eller dyr i vinter, så del dem
gjerne med oss. Nå når vår og sommer står for døren vil jo også naturen øse ut
sine rikdommer til berikelse for oss mennesker. Sørg for å gi oss del i noen av
dine egne opplevelser.
l forrige nummer bad vi om reaksjoner på bruk av sivil ulydighet i miljøkampen.
Ingen reagerte ... Får vi ikke øya opp for hvor det bærer hen får «det ligger sjøldaue direktører på Karl Johan»?! Må virkelig det vestlige og østlige industrivekstsamfunnet bryte helt sammen før vi fatter alvoret i vår nåværende utvikling?
Skal Østfolds siste uberørte natur ødelegges mens vi følger industrivekstsamfunnets og parlamentarismens lover og spilleregler, og følger dramaet fra tilskuerplass? Eller er det på tide å ta et skritt videre og si at nå er tålmodigheten
vår slutt. Vi aksepterer ikke lenger «skritt for skritt» taktikken til vekstromantikerne!
Jørgen og Leiv

STØTT VARE ANNONSØRER!
SPORTS- OG
FRITIDSUTSTYR
Borge
Rørleggerbedrift
Øivind Dahl
Kjølberggt. 9, 1650 Sellebakk

IHORESEN SP.ORI
G11mlebyen
7 øløfon fO 665 -

1600 Fredrilutad

SPESIALFORRETNING
l HERRE OG
UNGDOMSKLÆR
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111-lfi.MIIIIIEII
Ml•••/JET
Det går faktisk framover! Både lokallagene og fylkesavde/ingen har på ny klart
å avvikle årsmøter og å danne nye styrer.
Rart å tenke på at det med nesten 1000 medlemmer skal være så vanskelig å
finne personer som er villige til å ta i et tak. Et av våre ganske nye medlemmer i
Askim, Robert Houtman, hører med til de gledelige unntakene. - Han jobber
med å danne et lokallag for Indre Østfold, men har som ventet ikke møtt den
helt store entusiasmen hos medlemmene i «Indre».
Med dette som utgangspunkt er det etter min mening to ting man kan gjøre:
1. Fortsette som før.
2. Ansette lønnet sekretær/ forretningsfører.
Sistnevnte er kanskje det samme som å «banne i kjerka»- prostitusjon mot den
sanne idealisme. Jeg er ikke enig! Det nytter ikke å leke butikk, - vi må drive
butikk, og det krever satsing!
Jeg ønsker meg et kontor med en telefon, og jeg vil ha en person vi lønner for
en bestemt arbeidsmengde pr. uke. Jeg vil med andre ord at vår forening sammen med ornitologene skal gå inn i samfunnsmaskineriet som et ledd det er
umulig å kom men utenom. -En institusjon som står i telefonkatalogen og som
man kan få svar av på direkten!
Det nytter ikke å kreve av oss i styrene at vi skal bruke all vår fritid til å være
naturens voktere. -Men, man skal og bør kreve av en stor og veletablert naturvernorganisasjon at den til enhver tid er slagkraftig og har synspunkter. Dette
kravet innfrir ikke ØN i dag. Trolig vil vi heller aldri finne frivillige til å drive på
det nivået.
Derfor - la oss prøve (synes jeg) å gjøre som flere av Naturvernforbundets
fylkeslag har gjort, la oss lønne en person som står for den daglige driften,
skriver og svarer på rutinemessige brev, holder seg ajour med offentlig forva ltning og forbereder saker for styrene. - Det er bare å slå fast at andre har prøvd
dette før oss, med stort hell. Tenk bare på hva det betyr å ha en person som på
dagtid kan holde kontakten med massemedia og offentlige instanser- uten å
måtte forsake jobb eller studier. Tenk på hva en naturverninteresser! person
kan få utrettet på en arbeidsdag når naturvern er jobben hans!
Min personlige mening er at vi nå ikke lenger har råd til å leke butikk, vi må ta
oss råd til å drive skikkelig! Naturvern er også penger- dessverre.
Roar
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l/Ill Ill/JET
Vel møtt til en hektisk vårsesong. Nå skulle en kun vært opptatt av sysler i skog
og mark. Jeg tror jeg har mange naturvenner med meg når jeg hevder at dette
er den beste årstiden. Det er nå naturen lever.
Før jeg går videre, vil jeg beklage avlyst møte på Momarken 23/3. Foredragsholder meldte avbud dagen i forveien. Noe nytt program var ikke mulig å ordne.
Derfor ble avlysning nødvendig, og beskjed ble gitt til sentrale personer. Dessverre kunne ikke alle nås! Jeg håper at vi skal kunne løse en eventuell slik fremtidig krise bedre.
Tilbake til naturen! En tur i skogen eller ved kysten er verdifull i seg selv. Enda
mer betydningsfull blir den om du noterer ned dine iakttakelser. Kanskje kan
akkurat dine notater vise seg å bli verdifulle i en eller annen sammenheng!
l fylket har vi 2 sentrale personer når det gjelder innsamling av data angående
fugl. Morten Viker er leder for LRSK- den lokale sjeldenhetskomiteen. Er du i
tvil om din spesielle observasjon er sjelden nok, send den inn og la Morten og
resten av komiteen bedømme det. Husk imidlertid å notere mest mulig om sted,
forhold og fuglens utseende og oppførsel.
Richard Viker er leder for Atlasprosjektet i fylket. Richard mottar alle observasjoner for her skal en finne ut hvilke fugler som hekker innenfor fylket. Her er
det nødvendig med stedsangivelse. Send altså observasjonene fra deg, enten
direkte eller til foreningsadressen.
Flere «fjerne» ruter er dårlig dekket i Atlasprosjektet. Vi har derfor søkt om
økonomisk støtte til disse. Dette kan være en ypperlig mulighet for nybegynnere til å skaffe seg felterfaring sammen med erfarn e feltornitologer. Du som
måtte være interessert i slike spontane gruppeturer, gi beskjed til foreningsadressen eller pr. telefon til en av oss sentrale personer.
Siden sist har vi også opprettet et feltutvalg som prøver å skaffe folk til observasjonsoppdrag. Noen av dere har vel allerede merket det.
Data fra naturinteresserte mennesker har ført til at viktige områder er blitt
reddet fra store inngrep. Slike data trengs fortsatt, og særlig kan nevnes noen
viktige områder:
Grimsøykilen (Skjeberg), Stafsengkilen/Botnerkilen (Hvaler),
Fuglevikbukta (Moss), Pølen/Salta (Søndre Sandøy) og
Fuglevikbukta (Kråkerøy).
Dersom du har registreringer fra disse områdene eller kan foreta registreringer,
så gi beskjed til foreningsadressen. Du skal da bli satt i kontakt med riktig
person.
Forannevnte saker burde føre til større aktivitet. Jeg bør vel også nevne at
fylket har en miljøvernavdeling som er takknemlig for vårt arbeid. Denne av-
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delingen presenterer seg forøvrig annet sted i bladet.
Foreningen har også samarbeid med andre foreninger i Norge, Sverige og
Danmark. Dette resulterer bl.a. i et tidsskrift-bibliotek. Utlån l<ån nå ordnes
gjennom meg.
Med disse ord ønsker jeg alle en god aktiv vår!
Hilsen Arne Bjørgan

NATURVERNINTERESSERTE l SARPSBORGDISTRIKTET!
Lokallaget i Sarpsborgdistriktet har ligget i dvale det siste året.
Nå blir det tatt initiativ til å starte opp virksomheten igjen. Til alle
som har lyst til å ta del i de oppgavene som naturvernarbeidet i
Sarpsborg står foran innbyr vi med dette til reorganiseringsmøte
tirsdag 28/6 kl. 1900på GJeng Bokkafe i Sarpsborg. Interesserte
som ikke kan møte, men har lyst til å være med i arbeidet kan
kontakte
JØRGEN JOHANSEN - 1730 ISE- TLF. 031 32 223

VELKOMMEN!
SVENSK ATOMAVFALL LAGRES 20 km FRA NORSKEGRENSA?
l flere år har lokalbefolkningen på og rundt Kynnefje/1 kjempet
mot planene om å lagre det svenske atomavfallet på Kynnefjell.
Hvert minutt døgnet rundt har de holdt vakt på fjellet for å hindre
planene i å bli realisert. En norsk støtteaksjon vil ta opp igjen
arbeidet etter noen tids laber aktivitet. Østfoldinger og alle
andre interesserte som vil bekjempe disse vanvittige planene
innbys til møte tirsdag 21 /6 kl. 1900 på GJeng Bok kafe i Sarpsborg. Ta kontakt med Jørgen Johansen, 1730 Ise, om du ikke
kan møte, men gjerne vil ha opplysninger om planene!

SEIER F(Jfi
NIITIJRVERNET
Naturverntanken i skogbruket våkner, mens bjørnen sover.
Hensynet til en sovende bjørn stanset alt skogsarbeid i den finske byen
Keuruu. Det var under arbeidet
med en ny tømmervei at anleggsfolkene kom over et bjørnehi , under

en tømmerstabel midt i veitraseen .
Anleggsarbeidet ble stanset og det
ble besluttet å la bjørnen sove i.fred
til våren.
Mon tro om natu rverntan kene også
seirer i Vestfjella i Østfold?
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F~lkesmannens

miljøavdeling er etablert

.N øturvernet er st~rllet
Pr. 1. septem ber 1982 er det i alle
fylker opprettet miljøvernavdelinger
som skal arbeide med forurensningssaker (VAR), naturvern, friluftsliv, fiske- og viltstell .

Fylkeskartkontoret er også knyttet
til miljøvernavdelingen , men fortsetter som før sine arbeidsoppgaver innenfor kart og data i
Torggt. 6, Sarpsb.- Tlf. 031 / 56 550

Avdelingens struktur
l Østfold er avdelingen nå ferdig
etablert og har kontorer på følgende
tre steder i Moss:
Administrasjon og VAR.:seksjon:
Vogtsgt. 17
Naturvernseksjon:
Kongensgt. 19
Fylkeslaboratoriet:
Solgaard Skog 4

Sekretariatet for fylkesfriluftsnemnda er overført til miljøvernavdelingen, frilufts- og naturvernkonsulent Isak Selenius fortsetter som
sekretær ut 1983.

-

Miljøvernavdelingen består av følgende ansatte:
Miljøvernleder Inge Eikland
Fylkesingeniør Per Arild Simonsen
Overingeniør Torodd Hauger
Avdelingsingeniør Knut Fløgstad
Avdelingsingeniør Håkon Mikarlsen
Avdelingsinger:iør Knut Moen
Vogtsgt. 17 - Tlf. 032/56 089
Naturverninspektør Bjørn Strandli
Frilufts- og naturvernkonsulent Isak
Selen i us
Naturvernkonsulent Ottar Krohn
Viltko nsulent Vidar Holthe
Kongengst. 19 - Tlf. 032/55196 55197- 56 089
Laboratorieleder Knut Bjørndalen
Avdelingsingeniør Jorunn Bysveen
Larsen
Ingeniør Wenche Jordfald
Solgaard Skog 4 - Tlf. 032/5 1 680
Fiskerikonsulent Kato Lunder,
Frithjof Nansens plass 2, Oslo
Tlf. 02/41 99 80
Fylkene i Østfold, Oslo og Akershus har inntil videre felles fiskeriog viltkonsulent.

Postadresse
Post som angår avdelingens arbeidsfelt adresseres til :
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1501 Moss

NOEN FORELØPIGE ORD OM
NATURVERNOPPGAVENE
Det framgår av oversikten at kapasiteten innenfor feltet naturvern er
betydelig styrket. Som de fleste vet
har Isak Selenius tidligere vært
alene som frilufts- og naturvernkonsulent i Østfold.
l og med nyetableringen finner jeg
grunn til kort å nevne enke lte oppgaver som vil stå sentralt i tiden
framover:
Naturvern i areal- og ressursdisponering
Dette er et viktig arbeidsfelt, og vi
håper på å kunne avse mer tid til
mer ulike typer arealplanlegging .
For å kunne bidra positivt i arealplanleggingen er det avgjørende at
de ulike organ får tilstrekkelig med
data og synspunkter på et tidlig
trinn i planleggingen .
Når det gjelder framskaffelse av
data, vil det i 1983 bli arbeidet spesielt med klarlegging av verne-
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interesser i ra-områdene og i utvalgte vassdragsområder.
Ytre Oslofjord må i dag betraktes
som et pressområde på flere måter.
Miljøverndepartementet tok i 1982
initiativ til å oppnevne et utvalg for
samlet planlegging av Ytre Oslofjord. Fylkesmannen i Østfold vil ha
en representant i dette utvalget
(Bjørn Strandli). l forbindelse med
dette utvalget vil det ha verdi at
fylkesforeningene klargjør sine
synspunkter på bruk og vern av naturgrunnlaget i Ytre Oslofjord .
F.o.m. 1.1.83 er naturvernseksjonen
tillagt sekretariat og ledelse av et
nordisk prosjekt om «Behandling
av natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen». Dette vil være
et utviklingsarbeid som vil foregå i
samarbeid med arealplanmyndighetene i fylket, Miljøverndepartementet og tilsvarende etater i de
andre nordiske land.
Norsk Hydro la i 1982 fram en skisse
til mulige traseer for høring av en
gassrørledning gjennom Østfold.
Dersom slike planer blir reelle, vil
det være viktig å klarlegge hvor en
eventuell ledning kan føres uten å
påføre store ulemper for verneinteresser.
Østfolds kyst har vist seg å være utsatt når det gjelder oljeutslipp og
skader på strender og sjøfugl.
Til slutt ska l også nevnes at vi har et
godt samarbeid med skogbruksetaten om natur- og vilthensyn i
skogbruket.
Verneplaner
Arbeidet med ulike verneplaner vil
fortsatt naturlig nok ta mye av vår
tid. Følgende saker er nå under
sluttbehandling:
- Søndre Jeløy
(landskapsvern , Moss)
- Solgårdhavna
(edelløvskog, Tune)

Følgende saker er nå under arbeid :
- Verneplanen for våtmarker
(viktige fugleområder)
Denne saken vil nå bli prioritert
med tanke på presentasjon av et
endelig forslag til verneplanen for
Østfold. Arbeidet med prioritering
av områder m.v. er pr. dato ennå
ikke kommet så langt at det er tatt
kontakt med grunneiere og andre
berørte parter.
- Supplering av verneplanen for
sjøfugl
Det har vist seg at enkelte viktige
sjøfugllokaliteter falt utenfor den
første sjøfuglregistreringen i Østfold. Det vil bli foretatt tilleggs registreringer i 1983.
Forvaltning av verneområdene
Østfold fylke har i dag 38 verneområder (31.037 dekar). Forvaltningen
av disse har vist seg å være en krevende oppgave, både faglig og administrativt. En sentral oppgave i
den nærmeste tid vil være å gi en
bedre informasjon om verneområdene. Det må også tas stilling til
å gis visse retningslinjer for hvordan flere av verneområdene skal
skjøttes (utarbeidelse av skjøtselsplaner).
Av nye tiltak kan nevnes spesielt at
det arbeides med å etablere et informasjonssenter for naturvern
innenfor det foreslåtte landskapsvernområde på Søndre Jeløy (Alby).
Erstatningssaker
De som har fulgt litt med vil vite at
dette har vært et vanskelig punkt i
naturvernarbeidet. Den uklare rettstilstanden på dette området og
manglende retningslinjer har skaffet vansker i flere vern esaker. Miljøvernministeren har nå tatt initiativ
til en bedring av dette forholdet, og
departementet arbeider for tiden
med endring av naturvernloven.
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Kontakt med organisasjonene
Vi har allerede hatt kontaktmøte
med ledelsen i Østfold Naturvern
og Østfold Ornitologiske forening .
Det tas sikte på å invitere til slike
møter med visse mellomrom. Vi ser
på slik kontakt som positiv. På
denne måten vil det også være mulig å finne fram til oppgaver som
kan utføres av foreningene.
En vesentlig forutsetning for interesse og innsats fra medlemmenes side er at det gis informasjon om pågående virksomhet. Vi
regner med å komme tilbake til
«Natur i Østfold » med spesiell informasjon om enkelt-saker og

enkelt-temaer.
Så sant tiden strekker til, har vi
også ønske om å bli bedre personlig kjent med medlemmene ved å
delta i møter o .l.
Når det gjelder aktiviteten i foreningene , vil jeg understreke betydningen av at de konsentrerer
oppmerksomheten omkring prakt iske, løpende oppgaver. Etter hvert
som antall verneområder øker, ligger det til rette for dette. Jeg ser
flere interessante oppgaver for foreningene i tiden framover.
Moss 16.3.83
Bjørn Strand/i
Naturverninspektør i Østfold

PrøJttverket «Vøndringer i Ø.stfold-nøturen>>
Som antydet i årsberetningen for ØO F 1982 (Natur i Østfold 1983 nr. 1, s. 34)
har en bok-komite arbeidet med et større prosjekt i regi av Østfold Naturvern
og ØOF.
Boka utgis på Universitetsforlaget og ifølge tidsplanen skal den foreligge
sommeren 1983. Verket vil bl.a. inneholde omkring 150 fargebilder tatt av Østfolds mange naturinteresserte. Bok~ blir på ca. 150 s. og består av lettleste
hovedkapitler og petit-tekster og en del illustrasjoner.
Kapitlene er: Plantenes innvandring. Fortidslandet. Kulturlandskapet. Fra
åpent hav til gjengrodd tjern (Arekilen) . Årstidene. Skjærgården .
Indre trakter. l øde trakter (Vestfjella). Vann-naturen . Våtmarkene. Vern av Østfold-naturen.
Petit-kapitlene er om: Ballast-planter. Sten hoggere. Pionerene (som utforsket
naturen). Rombeporfyr-øyene. Edelløvskogen. Ferskvannsfiskens. Knoppsvanen. Øra-området. Kystfisket. Prosjekt Hubro.
Nær-naturen.
Teksten er skrevet av: Bård E. Andersen, Vidar Asheim, Theis Braanaas, Anders
Danielsen, Roar M. Eilertsen, Atle Haga, Per-Kristian Hansen,
Geir Har deng, Ulf Hjardar, l ngar Iversen, Øystein Johansen,
Jørn Bøhrrier Olsen, Erik Sandersen, Olav M. Skulberg, Oie H.
Stensrud, Rolf Sørensen og Arild Adnem.
Redaksjonen har bestått av: Pål Bugge, Roar M . Eilertsen, Geir Hardeng , Erik
Sandersen og Arild Adnem .
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Hekkeperioden til våtmørksfugler
i Indre Østfold
ved Atle Haga
Gjennom feltarbeid i indre Østfold i 1979 (Haga 1980) konstaterte jeg en del
hekkinger av våtmarksfugler. Ut fra reirfu nn og observasjoner av unger er omtrentlige tidspunkter for egglegging og klekking av de enkelte parene beregnet
(tab. 1). Hvor lenge eggene var ruget, ble anslått ut fra fargen på skallet (som
gradvis endres på grunn av ekskrementer og kontakt med plantedeler), gjennomskinnelighet (hos spurvefugler) og tetthet i forhold til vann (synker/flyter).
(Lund 1968.) Alderen på unger ble anslått etter beskrivelser i Harrison (1975)
og Fjeldså (1977).
På dette grunnlag er det i figur 1 angitt gjennomsnittlige tidsrom for artenes
etableringsperioder, eggleggings-/rugeperioder og ungeperioder.
l figur 2 er normale tidspunkter for ankomst, egglegging, klekking og flyvedyktige unger av de vanligste våtmarksfuglene i indre Østfold angitt. Tidspunktene er satt opp på grunnlag av Haftorn (1971) og Fjeldså (1977), og tilpasset lokale forhold ved hjelp av datoer fra ornitologiske rapporter (Andersen
1970 og 1972, Eikeland og Haga 1974 a og b, Hoel! 1974 og 1978, Haga 1975 og
1976, Lund & Olsen 1979, Olsen 1979). Egne upubliserte fugleobservasjoner
fra indre Østfold er også lagt til grunn. Tidsrammen for periodene vil naturligvis
variere noe fra år til år, avhengig av bl.a. de klimatiske forhold.
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Stor/om

Foto: ]ørn Bøhmer Olsen

Tabell 1:
Beregnede datoer for egglegginger og klekkinger ut fra konstaterte hekkinger.
Art

Feltobservasjon

Smålom
"
Storlom

2 ferske egg 16.5.
2 noe rug . egg 15.6.
2 ferske egg 19.5.
Eggskall 19.6.
Ca. 10 d.pull 20.6.
2 ferske egg 28.5.
3 ferske egg 28.5.
2 ferske egg 4.6.
3 ferske egg 4.6.
3 ferske egg 9.4.
Rugende fugl 9.4.
Rugende fugl 9.4.
Rugende fugl 9.4.

"
Joppdykker

~rå hegre

Ca. egg/eggingsdato

10.5
5.6
11.5
13.5
25.5
22.5
1.6
29.5
3.4

Ca. dato for
klekk ing

8.6
3.7 (omlagt)
9.6
-(omlagt)
11 .6
25.6
22.6
1.7
29.6
3.5
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Art

Feltobservasjon

Kull fullagt 29.5.
Omtr.klekking 5.6.
1.5-tomt, 9.5.-4 egg
3 egg 1.5.
8 .5-tomt, rug .fugl 16.5.
Klekking 4.6.
5 egg 14.5, 7 egg 28.5.
2 egg 1.5.
1.5-tomt, 6 rug .egg 28.5.
2 egg 19.5.
Stokkand
"
9 pull. 19.6.
1 egg 19.5.
7 pull. 4.6.
9 pull. 22.6, ca. 14 d.
Sterk varsling 18.6.
Krikkand
Ca. 4 d.pull 28.6.
Toppand
7 ferske egg 28.5.
Taffeland
8 rug.egg 4.6.
"
5 ferske egg 18.5.
Kvinand
1 egg 18.5.
"
12 ferske egg 2.6.
7 pull. 16.6.
9 pull 4.6.
Ca. 2 d .pull 22.5.
Trane
5 omtr. ferske egg 28.5.
Sivhøne
1 egg 14.5.
Sothøne
1 egg 7.5.
"
14.5-tomt, 8 egg 28.5.
28.5-tomt, 6 egg 4.6.
6 egg 14.5, 11 egg 28.5.
1 egg 5.6.
3 egg 14.5.
3 egg 28.5.
6 egg 25.5.
Rugende fugl 9.5, 2 egg 28.5.
4 noe rug.egg 17.5.
Vipe
4 ferske egg 16.5.
Storspove
4 ferske egg 28.5.
Rødstilk
4 noe rug.egg 20.6.
Grønnstilk
Strandsnipe Omtr. klekking 20.6.
Ca. 2 d .pull 20.6.
"
Ca. 10 d.pull 29.6.
4 ferske egg 18.5.
~kogsnipe
O mtr. klekking 2.6.
Makrellterne Omtr. klekking 24.6.
4 noe rug.egg 2.6.
Linerle
"
Ca. 2 d .pull 28.5.
5 ferske egg 28.6.
Sivsanger
Ferdig foret reir 16.6.
Rørsanger
5 noe rug.egg 28.5.
~ivspurv
5 noe rug.egg 28.5.
4 noe rug.egg 4.6.
Ferdig foret reir 4.6.
30 reir m. egg 18.5-20.6.
Fiskemåke
166 reir m.egg 28.5-29.5.
Hettemåke
.~noppsvane

Ca. egg/egg~
ingsdato

18.4
23.4
3.5
26.4
8.5
19.4
7.5
29.4
3.5
18.5
9.5
19.5
23.4
2.5
19.5
1.6
20.5
20.5
13.5
17.5
20.5
15.5
2.5
22.4
20.5
14.5
7.5
15.5
30.5
8.5
5.6
11 .5
25.5
19.5
8.5
5.5
10.5
22.5
8.6
5.6
23.5
24.5
13.5
14.5
23.5
24.5
9.5
21 .6
20.6
18.5
18.5
25.5
17.5 .
25.5 (snitt)
25.5 (snitt)

Ca. dato for
klekking

3.6
8.6
16.6
11 .6
22.6
4.6
20.6
13.6
16.6
26.6
17.6
27.6
1.6
8.6
17.6
24.6
14.6
14.6
12.6
16.6
19.6
14.6
1.6
20.5
10.6
6.6
30.5
7.6
22.6
31.5
28.6
3.6
17.6
11 .6
31.5
2.6
6.6
14.6
31 .6
27.6
18.6
19.6
4.6
5.6
24.6
10.6
26.5
3.7
2.7
7.6
7.6
14.6
6.6
20.6
20.6

(omlagt)
(omlagt)
(omlagt)

(snitt)
(snitt)
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Figur 2:
Normale tidspunkter for ankomst, egglegging, klekking og flyvedyktige unger
av de vanligste limniske fugleartene i Indre Østfold.
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Forsuring
ved Hilde Larsen

Etter invitasjon fra Strømstad miljøgruppe var vi, dvs. Jostein Aaserud
og Hilde Larsen, på et kurs i Strømstad som behandlet forsuring. Vi
var de eneste nordmenn som var på kurset, enda det var flere av naturvernforeningens lokallag som hadde fått invitasjon.
Det hele skjedde helgen 30. - 31.
oktober 1982. Strømstad miljøgrupp sammen med Studieframjandet i Strømstad arrangerte kurset. Som kursleder hadde vi to studenter fra biologilinjen på Gøteborgs Universitet. Den ene av disse
jobber nå i Sveriges <<Sur nedbørsekretariat». De formidlet sin viten
på en ypperlig måte, og kurset var
virkelig lærerikt.
Første dagen , altså lørdag, møtte vi
fram på Strømstads badhus hvor
kurset skulle være. Like etter at
møtet hadde begynt med presentasjon av kurs, kursleder og kursdeltagere, fikk vi kaffe og boller samtidig som vi så en nylaget lysbildeserie om forsuring. Det var en enkel
og fin serie som burde kunne brukes
her i Norge også.
Etterpå kunne de to kurslederne,
Galle Bergil og Christer Ag ren , fortelle om årsaker til forsuring. Blant
de faktorene som senker pH-verdien
i vann og jord, er forbrenning av
fossile brensler. Når vi brenner kull
og olje som inneholder svovel , så
vil svovelet forbinde seg til oksygenet i lufta og danne svoveldioksyd. Denne svoveldioksyden kan
reagere med vanndråper i lufta og
danne svovelsyrling, som igjen kan
reagere med vann og danne svovelsyre. Dette vil falle ned som regn,
og regnet er da su rt, dvs. har lav
pH-verdi.

Christer Agren
En annen hovedårsak til sur nedbør, er .utslipp av nitrogenoksyder
ved fo rbrenningsprosesser. Nitrogenet i forbrenningsluft vil ved høye
temperaturer (som ved en forbrenningsprosess) forbinde seg med
oksygenet i lufta og danne nitrogenoksyder. Disse oksyderes viåere
til salpetersyre når de kommer i
kontakt med 'luftfuktighet og gir
altså opphav til sur nedbør.
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Norge blir årlig tilført ca. 300.000
tonn svovel. Av dette stammer kun
20-:30.000 tonn fra utslipp innenfor
landets grenser. Resten kommer fra
utlandet ved værsystemene. Av
andre årsaker til forsuring ble også
nevnt avvirkning av tømmer, nedhogging av løvskog og omplanting
til bartre-skog, gjødsling med ammoniumholdig gjødsel, drenering
og utslipp av fellingsmidler fra
renseanlegg for avløpsvann.
Etter at vi hadde fått vite hva som
er årsakene til forsuring, var turen
kommet til en liten ekskursjon.
Vi dro til Strømsvatnet like utenfor
Strømstad. Der målte vi pH-verdier
i forskjellige jordtyper og i vannet.
Dessuten kikket vi litt på hva slags
småkryp som levde i vannet. Det
var ikke lite. (Badegjestene skulle
bar visst!) Etter ekskursjonen fikk
vi et foredra g om forsuringens effekter. Det er haugevis av effekter,
og her er noe n av dem: Rust, fo rvitring, ødeleggelse av bar og
kvister, dyrearter som ikke tåler det
sure miljøet forsvinner, redusert e
avlinger, samt helseeffekter. Dessuten påfører det oss økonomiske
tap.
Vi kjenner bare så altfor godt til
fiskedøden her i landet, og de n
skyldes forsuring. Noen fiskearter
tåler ikke surt v ann og dør, men for
andre arter så kan næringsgrunnlaget forsvinne pga. for surt miljø,
og hvis fisken ikke finner noe føde,
vil den forsvinne også.
Vi kjenner også til økt algevekst i
forsurede sjøer og fjorder, som
igjen kan føre til en igjengroing .
Når høyerestående dyr forsvinner,
blir også andre arter som lever over

vannet borte. For eksempel vil lommen som lever av fisk forsvinne . l
stedet tar kanskje kvinanda over da
tilgangen på krepsdyr og større insekter er god .
Dagen ble avsluttet med midddag
og uformelt samvær hos en av styremedlemmene i Strømstad Miljøgrupp. Der ble det også arrangert
med overnatting for langveisfarende kursdeltager e.
Søndag startet vi på ny frisk kl. 9.00.
«Hva kan vi gjøre imot forsuring»
var temaet. Først fikk vi høre litt om
de tekniske løsningene mot forsuring : 1) bruke brensel med lavt
svovelinnhold 2) fjerne svovel fra
brenselet, f.eks. ved vasking av kull
3) bruke andre forbrenningsmetoder. Det kan bl.a. tilsettes kalk under
forbrenningen . Kalk binder seg til
svovelet og hindrer at svovelet slippes ut i lufta som svoveldioksyd.
4) fjerne svovel fra gassene som avgis ved forbrenningen .
Når ulykken først ha r skjedd og
vann og jord har blitt forsuret, kan
vi sette in n tiltak som kalking . Kalk
har som nevnt en nøytraliserende
virkning på syrer.
Med slike dimensjoner som forsuringen har antatt i Skandinavia ,
greier ikke naturens selvrenseeffekt å holde tritt.
Siden hovedårsaken til uts lipp av
forsurende stoffer (svoveldioksyd
og nitrogenoksyder) er forbr enning
av kull og oljeprodukter, vil s ituasjonen kunne bedres betraktelig
ved satsing på andre energikilder.
Sett fra et forsuringssynspunkt er
derfor vannkraft, solenergi, bølgekraft, vind kraft etc. e nergi-alternativ er som bør vies større oppmerk-
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Undersøkelse av /av-veksten på trær i Strømstad sentrum.
som het.
Så fikk vi et lite foredrag om hva
som har blitt gjort i Sverige hittil .
Mitt inntrykk er at de er mye flinkere
til å arbeide for å verne naturverdiene enn vi er. l perioden 82-84 skal
180 mill. Skr. brukes til kalking av
innsjøer.
Etter det fulgte en ekskursjon i
Strømstad by hvor vi lærte om sammenhengen mellom veksten av lav
og forsuring. Det viste seg at enkelte
!avarter forsvinner når miljøet er
forurenset. Altså kan lav brukes til
å se hvorvidt et område er forurenset eller ikke. l storbyer f.eks. finnes
det nesten ikke lav. på trærne, mens
i skogen hvor det ikke er så mye
eksos og an nen forurensing, vokser
laven frodig.
Etter denne «bløte» ekskursjonen i

lett høstregn spiste vi en deilig lunsj
på Stadtshotellet. Siden gikk vi tilbake til bad huset hvor vi diskuterte
hvordan vi kan jobbe for å stoppe
forsuring. Vi kom fram til at det er
viktig med intern og all men opplysning, dessuten må vi prøve å påvirke politikerne. l nternasjonalt arbeid er viktig ettersom Skandinavia
få r mesteparten av den sure nedbøren fra kontinentet.
Konklusjon : Et meget vellykket og
lærerikt kurs.
Kommentar: Fredrikstad og omegn
Naturvern har planer om et sterkere
engasjement innen forsuring. Av
planlagte aktiviteter kan nevnes·
studiesirkel/kurs, pH-målinger i
innsjøer og mark. Vil du vite mer om
dette, ta kontakt med FOON, Boks
1506 Kråkerøy, 1601 Fredrikstad.
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Insekt-interesserte i Østfold
ved Geir Hardeng
lnn·en naturfagene finnes mange
arbeidsfelt, f.eks. entomologi, eller
læren om insektene. Her kan amatører finne egnete spesialområder,
og fotointeresserte og samlere kan
få utvidet sine kunnskaper.
l Østfold skulle forholdene ligge vel
til rette for større innsats innen
entomologi: Vi har mange interessante miljøer med spesielle arter,
f.eks . i næringsrike vann og smådammer i kulturlandskapet, i varmekjære løvskogslunder, eller på
øyene i skjærgården. Artstallene er
meget store, men likevel ikke større
enn at en kan få en viss oversikt over
en bestemt dyregruppe, eller hvilke
insekt-grupper en lokalitet huser.
God hjelp kan fås gjennom diverse
litteratur og interesse-foreninger
(se nedenfor) . Eksempel på artsantall for vann-insekter (klekker i
ferskvann) innen noen vanlige forekommende grupper i Østfold :
Antall arter kjent:

Døgnfluer
Steinfluer
Vårfluer
Vann-nymfer
Libeller
Vann -teger
Stikkmygg
Knott

Østfold

Norge

15-20
ca. 20
40-45
14
20
22
15
28

45
35
ca. 150
15
29
44
ca. 30
45

l naturvernarbeidet er sårbare og truete
virvelløse dyr lite påaktet. Amatører i
Østfold kan her aktivisere seg og dokumentere arter eller lokaliteter, som
treng er spesiell beskyttelse (f.eks. flere
arter biller, sommerfugler og øyenstikkere; videre smådammer i kulturlandskapet, gamle edelløvtrær, osv.) . Fylket
huser en del varmekjære, sørlige arter,
som er lite kart lagt hos o ss. Flere av
disse kan betegnes som sårbare i vernesammenheng .

l nteressef oreninger for i nsekt-i nteresserte er: Norsk Entomologisk Forening
(N EF) og Norsk Lepidopterologisk Selskap (Lepidoptera = sommerfugler). NEF ble stiftet i 1904, har i dag 300 medlemmer, hvorav 17 i Østfold . Foreni ngen utgir et utmerket tidsskrift, InsektNytt (4 nr. pr. år), og som medlem får en
også et fagentomologisk tidsskrift (Fauna Norvegica serie B, tid l igere Norwegian Journal of Entomology). Det er
enklest for nybegyn neren å søke kontakt gjennom foreningen , e ller andre
amatører som kanskje kan oppmuntre
litt i starten. Foreningen arrangerer
bl.a. foredrag på Norges Landbrukshøgskole på As og turer/kurs. Adressen
er: Postboks 70, 1432 As- NHL.
For sommerfugl-interesserte finnes
også spesialforeningen Norsk Lepidoterologisk Selskap, adresse: Zoologisk
Museum, Sarsgt. 1, Oslo 5. Foreningen
utgir tidsskriftet Atalanta Norvegica
(foreningens symbol er admiralen, som
har artsnavnet atalanta på latin) . l årene
1971 - 82 er det registrert 20 medlemmer i Østfold .
Foruten enkelte vanninsekter, er det
sommerfugler og biller som er best
kartlagt i Østfold. Hele BO% av medlemmene i Østfold i NEF og NLS har
interesse for sommerfugler.
Medlemmer i Østfold av NEF og NLS
iflg. forening enes publiserte oversikter
(spesial-interesse anført, der dette er
oppgitt til NEF) :

NfF-MEDLEMMER 1983:
Stig Bj ørge, Askim (som merfugler, bill er)
Atla Hag a, Ei dsberg/Os lo (ferskv.in sekter)
Svein Mo Johansen, Gressvik (sommer!. )
Finn Erik Klausen , Fr.stad (M osskorpioner)
Runa r Larsen, Sarpsborg/ Oslo
Johan Mordt, Fredr ikstad (bille r)
Thor Jan Olsen, Sarpsborg (sommerf ugler)
Hans O psahl , Borgenhauge n (saksedy r)
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NLS-MEDLEMMER
(første års medlemskap i parentes):
Rune Andreassen , Halden (1974-75)
Rolf A. Christensen, Jeløy (1979-80)
Harald Frantzen , Fredrikstad (1980-82)
Oie Jørgen Hanssen, Fredrikstad (1979-80)
Øivind Holt, Fredrikstad (1 976-77)
Jan T. Jakobsen, Halden (1978-79)
Bengt Karlsen , Jeløy (1977-78)
Oie M . Karlsen, Sellebakk (1971-72)
Gunnar Plu kkerud, Jeløy (1973-7;4)
Bjørn Køhler Syversen , Spydeberg (1971-72)
Ole Petter Skallebakk, Torsnes (1975-76)
NEF-ME DLEMMER 1983
OG NLS- MEDLEMMER (første medlemsår
i NLS er anført):
Sven Magne Birkenes, Askim (leger, spesielt bladteger; trips, 1971-72) .
Ulf Bjørkelo, Fredrikstad (sommerfugler,
1980-82).
Bjørn Frøland, Jeløy ( 1979-80).
Geir Hardeng, Fredrikstad (ferskvannsinsekter, 1978-79).
Hermod Karlsen, Fredrikstad (sommerfug ler, 1974-75).
Hermod Nilsen, Fredrikstad (sommerfugler,
biller, 1977).
Per Bingh Olsen , Moss (sommerfug ler, 1971)
Sølve Tegner Sten mark, Gressvik/Ski (øyenstikkere, sommerfugler, 1977-78).
Morten Viker, Kråkerøy (bi ller, sommerfugler, 1980-82).

Siden det er registrert 28 insektinteresserte medlemmer i Østfold
og en del av disse også får ccNatur i
Østfold», er det å håpe at også
fylkets myriader med «Småkryp" i
fremtiden kan bli viet litt oppmerksomhet i tidsskriftets spalter. l
rapport-serien ccØstfold-Natuo• nr.
15, er vann-insektene i grensetraktene mot Sverige behandlet nærmere. Også denne rapport-serien
er åpen for insektstoff fra fylket.
Eksempler på vanlige grupper av
insekter i ferskvann.
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A-C: Vann-teger (A = vann løper.
8 = buksvømmer. C= ryggsvømmer, sett fra siden) .
D-E: Øyenstikker-larve (D = vannnymfe. E = libelle) .
F: Nymfe av døgnflue.
G: Nymfe av steinflue.
H-J : Vårflue-larver (H = rørboende
art. l = frittlevende art).
·
J-K: Larve og 2 pupper av knott
festet til underlaget i rennende
vann.
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Sopp i Østfold {11)
ved Øyvind
l forrige nummer ga vi en kort status
for hva vi i dag vet om soppfloraen i
vårt fylke. En ting kan klart sluttes
av dette: Sopp er ikke ansett som
noe viktig element i vårt naturmiljø,
f.eks. på samme linje med botanikk
(blomster, planter) og zoologi (fugler, dyr).
Dette gjenspeiles også tindrende
klart i den floristiske litteratur, både
i antall tidsskrifter og det stoff som
aksepteres av botaniske periodica.
Det er således prisverdig at «Natur i
Østfold» tar inn stoff om denne klart
vesentlige det av naturen. På samme måte som annet liv er også soppene en organismegruppe av fundamental betydning for det økologiske samspill. For å gi et lite gløtt
inn i det artsmangfold som inngår i
dette samspill her i vårt fylke, presenterte vi i den første artikkelen
noen sopper som hadde en viss tilknytning til Østfold. Vi skal fortsette med fire nye arter, og håper etter
hvert å kunne gi et visst innblikk i
både spesielle- men også vanligeiøyenfallende arter, elter arter som
har visse sider som gjør dem interessante å merke seg.

Morchella conica Persoon
(Spissmorkel) Fig. 1.
Denne soppen burde være svært
lett å legge merke til ved sitt spesielle utseende, helt ulikt alle andre
sopparter. Skjønt helt riktig er ikke
dette hvis vi refererer til det latinske
navnet, for «Spissmorkel» omfatter
en rekke typer hvorav trolig flere
bør opphøyes til artsrang. Hvor
mange former, varieteter eller arter
som eksisterer er det ingen som
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kan si, da oppfatningene er svært
uklare. Det er ingen tvil om at vi
f.eks. også har en «Spissmorkel»
ved navn M.etata.
Roy Kristiansen har gjort en utmerket innsats de siste sesonger
for å få en oppfatning av artsutvalget i Østfold, noe som har resultert i at vi sannsynligvis har typer
som fildri er registrert eller funnet
andre steder i verden! Men de er
alte «Spissmorkler».
Soppen vokser utelukkende om
våren og har sitt optimum i siste
halvdel av mai, men kan gjerne dukke opp så tidlig som i april, eller
etternølere kan finnes først i juni.
Den liker ikke for høye temperaturer, og kan lett «bukke under"
hvis mai blir for varm.
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1982-sesongen var enestående for
spissmorkler, og arten kunne ses
på adskillige lokaliteter i Fredrikstad-distriktet, hvor den enkelte
steder kunne plukkes i to-sifrede
tall, noe som er ganske uvanlig.
Pga. sin kresenhet vokser den
imidlertid på utva lgte steder hvor
pH er relativt høy, trolig ikk!:l særlig
lavere enn 6,5. Lune løvskogskratt
med skjellsandrikt jordsmonn synes
utmerket, men størst sjanse til funn
har vi på gamle branntomter hvor
vegetasjonen har fått anledning til
å tette igjen de største flatene. Og
denne biotoptype er vi velsignet
med flere steder rundt Fredrikstad.
Soppens farge går alltid i det brune,
men kan variere noe i nyanser fra
mørkere brun til brungrå, brungul,
til og med purpur- og olivenskjær
(antagelig selvstendige typer).
Den kjegleformede habitus med
!angsgående ri bber og lister, samt
små tverr-ribber som skaper karakteristiske små groper er gode
kjennetegn . Med noe hell kan vi
støte på eksemplarer helt opp til20
cm høyde. Spissmorkelen hører til
en av våre gode, vårlige spisesopper som kan anbefales på det beste.
Enkelte mener den bør ha en kort
forvelling før den stekes. Arten er
normalt ikke vanlig, men kan altså i
enkelte sesonger opptre i . store
mengder. Utbredelse utenfor Fredrikstad-distriktet er ukjent , og vi vil
være svært interessert i rapporteringer fra andre steder i fylket .
Spissmorkelen hører til slekten
Morchella innen sekkesporesoppene (Ascomycetes), som betegner
de «ekte morkler". Andre morklersom da ikke faller inn under dette

begrep- er bl.a. slektene Gyro mitra,
Helvella og Discina, som alle har
representanter i Østfold.

Hypocreopsis lichenoides
(Tode ex. Fr.) Seav. Fig. 2.
Denne arten har ennå ikke fått noe
norsk navn, og den er også relativt
ny for Norge. Det første funn ble
gjort av Leif Ryvarden (Botanisk
Institutt, Oslo) på Akerøya i 1971,
hvor undertegnede også fant den i
1982.
Det foreligger nå 8- 10 funn fra de
siste to sesonger, og soppen er
ennå ikke registrert utenfor Østfold. Så dette kan man rettelig si er
en ekte Østfoldsopp! Vel og merke i
norsk sammenheng.
Også denne arten kan vi se etter
tidlig i sesongen , og den bør være
lett å gjenkjenne.
Som fig. 2 viser er den stilkløs, og
den er ikke kjøttfull og myk som de
fleste skivesopper, men med mer
«kj ukekonsistens".
Formen kan betegnes nærmest som
et stort, noe bløtt fugleekskrement
. som riktig har foldet seg utover en
gren, så den burde være iøyenfal. lende for ornitologer!
Fargen er mørk gulbrun til kanelbrun . Den vokser alltid på tre, vanligvis på selje, er også funnet på
andre substat, men bare en gang på
nåletrær (einer) . Det siste funnet
ble gjort på Asmaløy av Roy Kristiansen.
Den synes å trives spesielt rundt
flater hvor to grener har gnisset inn
på hverandre, ofte også sammen
med tobakksbroddsopp (Hymenoc.ha~te tabacina). Soppen ertydligVIS 1 utbredelse ,her i landet, og
synes gradvis å bre seg nordover i
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fylket. Heller ikke denne er funnet i
de indre deler, og vi kan håpe at de
opplysninger som her er gitt vil
endre på dette. Soppen har selvsagt
ingen .matverdi.

Amanita phalloides (Fr.) Link
(Grønn fluesopp) Fig. 3.
Grønn fluesopp er en av våre få
døglige sopper, og kan med sitt
vakre utseende lett tiltrekke den
urutinerte matsopp-plukker. Den
glatte, olivengrønne til gulgrønne
hatten , som regel med lysere flak
(eller «prikker») som skriver seg fra
det såkalte ytre hylle, gjør at dette
er en sopp som man legger merke
til. Stilken har en frynsete, men
som regel tydelig, ring, selv om
denne nærmest kan være skjult
under hatten. Fotbasis har tydelig
slire. Så mange har nok ikke opplevd et møte med den grønne fluesoppen , da den ikke kan anses som
direkte vanlig. Allikevel har vi flere
lokaliteter i Østfold, og kanskje er
vi benådet med større mengder av
denne giftsoppen enn noe annet
fylke. Den trives best i løvskog, ofte

eik, langs kysten, men er også observert i nåleskog. F.eks. kom vi
. over adskillige eksemplarer i sandig
furuskog på Søndre Sandøy, Hvaler i 1981.

68
Grønn fluesopp opptrer også hvert
- år i store mengder rundt Alby på
Jeløya, her i løvskog med bl.a.
bjørk , hassel og eik.
Soppen vil vanskelig kunne forveksles . med spiselige arter hvis
man besitter et minimum av soppkunnskaper, men kan nok av urutinerte sopp-plukkere tas som en av
de spiselige grønne kremlene.
Farven skulle tilsi at den ikke burde
kunne forveksles med sjampinjonger, som oftest anses som forvekslingsmulighet med fluesopp. Oudemansiella radicata (Relhan ex.
Sing. (Pelerotsopp) Fig. 4.
Pelerotsoppen finner vi ikke hvor
som helst, men ofte støter man på
flere hvis den riktige lokalitet påtref.fes. Og da bør i første rekke
edlere skogstyper oppsøkes, som
bøk eller eik. Personlig har jeg bare
funnet den i bøkeskog, noe vi jo
ikke er så beriket med i vårt fylke.
Hatten er noe klebrig med nesten
alltid tydelig rynket overflate. Fargen er brungul , brungrå eller nesten
olivenbrun , altså ikke spesielt iøyenfallende.
Den kan bli middels stor, normalt
5- 10 cm i diameter, men til gjengjeld med en slank og svært lang
stilk. Stilken er også det beste
kjennetegn for pelerotsoppen , da
den er sterkt rotforlenget under
jorden, som regel 1 O - 20 cm, men
kan bli bortimot 50 cm!
Over jorden er den vanligvis 15-20
cm, noe som kan gi den en totallengde på nærmere 3/ 4 m!
Stilken er videre seig , og brekker
ikke så lett. Man vil neppe ta den for
en spisesopp n~r den først er plukket og bøyd og klemt på. Den egner
seg heller ikke til gastronomiske
utskeielser, og bør således få gjøre
sin nytte på annen måte. Men giftig
er den ikke.

Fra Østfold kjenner jeg bare mine
egne funn fra Kajalunden i Rygge,
hvor den er en av de første soppene
om sommeren - og en av de siste før
snøen kommer. Soppen vil neppe
kunne påtreffes i innlandet, da den
tydligvis toretrekk.er kystklima.
Forts.
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ØOF's høstelukursjon til Følsterbo
ved Runar Larsen

Østfoldavdelingen av NOF arrangerte tur til Falsterbo helgen 24. 26/9 1982. 9 personer deltok på
ekskursjonen. Deltagere var O le og
Helge Tendal, Tor Sørlie, Hans l.
Westgård, Morten Viker, Thor H.
Ringsby, Rein hardt Pedersen, Roar
Eilertsen og Runar Larsen.
Fredag kveld nådde vi Falsterboneset, Skånes ytterste spiss mot
sydvest. Her er det bare det trange
Øresundet som skiller Sverige fra
Danmark. Kl. 06.30 lørdag morgen
trasket vi gjennom sanddynene ut
til Nabben som det kalles . Et imponerende syn møtte oss. Hele 800
feltsatsere med kikkert og nærmere
600 teleskop var oppstilt på rekke
og rad . Alle generasjoner fra flere
forskjellige nasjoner var representert.
Småfugltrekket var brukbart. Tusenvis av stær og bokfink trakk ut.
Grønnfinken var disse dagene den
vanligste. Hundrevis av heipiplerke,
gulerle og bjørkefink ble stadig notert. Duetrekket var kommet meget
godt i gang . 500 - 600 skog duer ble
observert. En turteldue i en forblåst
busk ble heller ikke oversett. Vandrefalken som slo en bjørkefink,
spiste den i lufta og trakk så direkte
mot Danmark, gikk vi glipp av. På
Måklåppen lå det 48 steinkobber.
Fra fyrhagen fikk vi se helgens store
sjeldenhet, en beringlo, furasjere
på golfbanen. En del fuglefotografer krøp av den grunn rundt på golfbanen til golfspillernes fortvilelse.
Rovfuglstudier ved Ljungen ga også
bra resultater. Totalt 10 rovfuglarter ble observert i varierende antall.

Fjellvåk

Foto: L. Bunes

Musvåk og fjellvåk ble sett i mindre
våkeskruer. Jaktende spurvehauk
og stillende tårnfalk ble kontinuerlig sett over Ljungen . En voksen
skrikeørn som dukket opp, satte
våre feltkunnskaper på en hard
prøve. Kjerrhaukene, myrhauk og
sivhauk, ble begge observert i et
antall av fem.
En spasertur utover Skanørs revlar
(sandrev) ga et solid naturinntrykk.
50 - 60 splitterner og enkelte avosetter gjorde ikke turen mindre minneverdig.
Nevnes må også 77 traner, 6 - 7
stjerte nder og 3 skjeender. Med
dette skulle de mest interessante
observasjonene av totalt 92 fuglearter være kommentert.
Et høstbesøk på Falsterbo hører
med til årets store begivenheter.
Stedet tør anbefales.
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Refleksjoner frø avkroken
ved Arild Adnem
En ny språklig gevant har flagret
oss såpass lenge om ørene at den
er blitt frynset i kanten: Nærmiljø.
«Miljø» betyr fritt oversatt «det vi
står midt oppi». Det som står oss
nærmest kan vi imidlertid alltid sette presise og konkrete navn på, f.
eks. Grenda, hjembygda, kvartalet,
gata, stranda, svingen, åsen, bakken, lia, neset, kilen, holtet, osv.
«Nærmiljø•• har etterhvert blitt et fasongløst saksbehandleruttrykk som
vi kan reservere til bruk på ett sted:
l arkivet.
«Små ting er viktige, vi ser dem,
men fordi d·e er små, forstår vi dem
ikke••. sier indianeren Chief Dan
George.
Selvsagt skal vi engasjere oss for
fullt i de store naturvernsakene.
Men burde vi ikke også ha tid for det
som skjer i det små, bit for bit? Jeg
tenker på alt det alminnelige, det
skjulte, det som ikke oppnår spalteplass, det som er så uanselig at vi
har vondt for å begripe at det sammenlagt og over tid bidrar til vesentlige endringer i våre omgivelser.
Kan vi forstå de små ting? Ja,
mener jeg, hvis vi avdekker dem,
gjør dem nærværende og setter
dem inn i de store sammenhengene
hvor de hører hjemme. Skal vi lære
hva de små ting betyr, kan vi lytte til
og lære av barn og gamle. Barn og
gamle- de står livet nært og omfatter selv små ting med interesse og
kjærlighet. A lære noe om betydning innebærer samtidig å lære noe
om avsløring.
Det finnes framfor alt to måter å
avsløre på:
1. Ved å stille spørsmål.
2. Ved å fortelle.
Spørrekunsten kan vi lære av barn,

de spør sin foreldre til fortvilelse,
eller av Sokrates - han spurte så
hele det etablerte greske samfunn
revnet i sammenføyningene. Fortellerkunsten kan vi lære av de gamle. Den gode fortelling gjør selv
små ting betydningsfullt nærværende. Skolen lærer oss å belyse
tingen side for side, objektivt, inntil
tingens vesen tørker inn og fordufter mellom alle sine sider.
Fortellingen kan imidlertid virke
som en avdukning: l et glimt avsløres selve tingen i dens fulle betydning.
Jeg skal fortelle litt om den avkroken hvor jeg bor- og stille noen
spørsmål. Tema: l fylket hvor avkroken ligger, er det planer om å
øke tettstedarealet med omlag 50%
i løpet av kom men de 1 O- 12 år. En
tar noen mål hist, noen mål pist,
noen idag, noen imorgen, og om 12
år er vi kanskje 45 km2 nærnatur
fattigere.
Mitt hus er 60 år gammelt. Det er
et godt hus, det kostet en normal
årslønn å føre det opp i 1920. Hvis
jeg vedlikeholder det, vil det sikkert
fungere utmerket som bolig i 120 år
til. Det låter som bra ressursforvaltning: Et årsverk, tømmer og sten fra
nærnaturen samt rimelig vedlikehold gir god bolig i 200 år.
l nærheten ligger et byggefelt.
Husene som bygges der koster mellom 7 og 10 gode årslønner pr.
stykk. En av de første som flyttet
inn i et av disse drømmehusene
opplevde et mareritt som etter et
par måneder ble nedtegnet i form
av en klageliste på hundre punkter.
Vi lar fortellingen gjøre en avstikker til politikken. Partiene er stort
sett enige om at det bør bygges om-
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lag 40 000 nye boliger her i landet
hvert år. Et byggetempo oppimot
dette har vi hatt i 10 år nå. Dersom
dette tempoet opprettholdes vil alle
norske familier ha flyttet inn i ny
bolig i løpet av 40 år fra 1970 til år
2010.
Tilbake til avkroken: Alle norske
familier untatt min; for vi akter nemlig å bl i boende i det gamle hvite .
Tilsvarende gjelder underlig nok for
alle naboene: de er fornøyd og trives i sine gamle hus. De har ingen
planer om å rive eller flytte! Slik er
det her i avkroken, men ellers i
Norge - forstår jeg - skal omlag
1 300 000 boliger (eksisterende boligmasse pr. 1970) fraflyttes og
rives. Nytt skal bygges i noen hundretusen mål nærnatur: løkkker ,
skogholt, lier.
Noen spørsmål: Om 30 år, når
ingen norsk familie etter sigende
skal bo i en bolig som er eldre enn
40 år- hva vil byggebransjen/entreprenørene gjøre da? Sette kroken
på døra? Ja, for vi må vel forutsette
at de idag bygger hus av like god
standard som bygdefolket gjorde
for 60 år siden, særlig nå som det

koster det mangedobbelte å bygge
husene selv med all vår moderne
teknikk i bakhanda! Eller hvis byggefirmaene har tenkt å fortsette
med husbygging i framtida ogsådet skulle ikke forundre oss - hva
spekulerer egentlig byggefirmaene
på da? Ikke på å senke standarden
vel? Bygge hus som bare er ment å
stå i 30 - 40 år? Med andre ord: Er
det mulig at husbyggere idag betaler 5-1 Oganger så mye for et produkt som bare holder en femtedel
av tiden hvis vi sammenlikner med
eldre boliger? Hva slags ressursforvaltning skulle dette være? Hvilke følger ville en slik bygg-og- kast
framferd få for bomiljøene og naturen rundt byer og tettsteder?
Nåvel. Dette var noen få spørsmål
i kjølvannet på en knapp, nøktern
beretning om min egen bolig . Jeg
kunne ha laget tilsvarende skisser
her fra avkroken med utgangspunkt
i trafikk, arbeidsplasser, økonomi,
sosialt fellesskap, landskap osv.
Det kryr av småfortellinger og
spørsmål i enhver avkrok, vi kan
bare gripe fatt og trå til. Vi må bare
bli trygge på at det personlig opp-
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levde og vår personlige undring
virkelig har betydning . Vi må våge å
stille dumme spørsmål. Vi må ikke
la oss avspise med ull og tull , men
spørre helt til vi forstår fullt ut. Lar
dette seg ikke gjøre må vi ikke være
redde for å si at vi ikke forstår. Vi
må spørre om hvorledes ting var før.
Vi må spørre oss selv om hvorledes
vi ønsker framt ida . Vi må lage utopier! Vi må spørre om hvorledes det
forholder seg i andre avkroker. For
vi bor alle i en eller annen avkrok,
og i enhver avkrok vil det bli stilt
beslektede spørsmål dersom noen
gidder å spørre.
Det er spørsmålstilli ngene som
kan forene vårt arbeid i avkrokene.
Ikke svarene, de kan være forskjellige fra sted til sted . Eksempelvis:
l vår avkrok har vi gamle sandveier
med humper og dumper og svinger.

Ingen har noensinne blitt hardt
skadet på de veiene. Veiene er for
dårlige, sier veivesenet, og vil bruke
noen millioner på å lage rett, bred
asfaltert vei med gule striper. l ·
nabokommunen fins en avkrok hvor
de har hatt rett, bred , asfaltert vei
gjennom boligområdet i 15 år. Folk
er blitt drept av trafikken på de
veiene. Det er ikke bra. Derfor bevilges noen hundre tusen til å lage
humper, dumper og svinger i veien.
Et felles og samlende spørsmål :
Hva er en god vei?
Et slikt spørsmål - som starter
opp rett utenfor stuedøra- kan vise
seg å ende opp ved noen ytterst
interessante (tvilsomme?) svar midt
inne i samferdselspolitikken.
Og vi vil skjønne at det var klokt å
legge ivei med spørsmål om de små
ting og deres betydning .

lokal-avisa

for Fredrikstacl-distn1ltet

•
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Canon
Noi><lcss Østfold AlS introdusctcr Canon NP-120,
kopimaskin som sparer des for opptil SO •• cncrp-kostnadcr
sammenlignet med konvensjonelle kopimaskiner. Dette er mulig
fordl Canon NP-120 benytter et unikt kaldpress.fiksering.ssystem.
Dette sy.nem sparer des ikke bare for encrsi, men gir des
også muligheten til .A kopiere på hvilken som helst type papir,
også treholdig, billig papir.
~e~en
Kopikva!!teten .... Uke god Uansett.
1
•
:.1_ '
Kopun.askinen har tkke engang
strømbryter og nir du er ferdig,
slulckes strømt= automatisk og sparer deg for enerp og tid.
NP-120 har også separat arkmatingssystem slik at du kan kopiere på forskjellige
papirformater uten .A skifte kassett, det fo=kler ogs.A kopiering på begge sider av arket,
OY<Theadfilm, egne brevark etc.
NP-120 har en kopihastighet på 12 kopier i minuttet (l kopi ca. 8 sek.) i alle
formater fra AS til 84.
For en effektiv, ukomplisert service, har maskinen en-komponent toner (pulver) og et
eget diagnosesystem basen på mic:roprosessorcr. Og sist men ikke minst, NP-120 er meset
gun.nig i anskaffelse. Maskinen koner bare kr. 14.800,- ekskl. m.v.a.
Nå, hvem sa noe om energi-krise?

e

E nergl

Spa

Canon

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

Deres fremtidige leverandør
av kontorhjelpemidler:

DAMYR 18 -1600 FREDRIKSTAD
T lf. (032)10511 - 12927
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FREDRIKSTAD - HALDEN - MOSS
MYSEN - SARPSBORG

Ren, naturlig
forfriskning!
FREDRIKSTAD •

BRYGGERI NS

BØKER OM DYR OG NATUR
l STORT UTVALG
FINNER DU l
HALDENS MODERNE BOKHANDEL

MIDT l
GÅGA TEN
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Den lokale rapportog sjeldenhetskomite (LRSK)
ved Morten Viker

Hva er LRSK, og hva arbeider denne komiteen med? l og med at vi har
fått et nytt tidsskrift ccNatur i Østfold» er det naturlig å informere nye
lesere om LRSK.
Det er opprettet lokale rapport og sjeldenhetskomiteer i alle landets
fylker. Disse er igjen underlagt Norsk sjeldenhetskomite for fugl. Felles
for alle LRSK og NSKF er å samle inn opplysninger om fuglefaunaen i
respektive fylker og Norge.
Vi i LRSK-Østfold har altså til oppgave å samle inn opplysninger fra
fylket vårt. For å greie det er vi avhengige av at folk er observante og
noterer ned det de ser på sine turer i Østfold-naturen. Og at disse er
flinke til å sende inn sine observasjoner til oss.
For at ikke tvilsomme og usikre observasjoner skal bl i p u bl is ert er en
del arter satt opp på en spesiell liste.
Observasjoner av disse artene må
godkjennes av LRSK eller NSKF.
Denne listen finner du til slutt i stykket. l tillegg til listen skal nye arter
for Østfold godkjennes av LRSK og
nye arter for Norge av NSKF. For å
finne ut om en art er ny for Østfold
må en konferere med «Virveldyrliste
for Østfold». Denne vil bli trykket her
i tidsskriftet.
Ved innsendelse av sjeldenhetssaker
kreves det dokumentasjon av funnet, enten foto eller lydbåndopptak,
fjær eller selve fuglen, eller en fyldig
beskrivelse.
For å lette innsendingen av sjeldenhetssaker til LRSK har vi laget et
spesielt skjema. Dette fåes ved henvendelse (angi hvor mange du trenger).
Observasjoner av arter som ikke bør
godkjennes kan listes opp på et ark.
Husk å angi: Art, antall, lokalitet,
kommune, eventuell trekkretning og
observatøren(e)s navn . Og glem for
all del ikke dato for observasjonen.

Vi ønsker samtidig å avlive myten
om at bare ekstremt sjeldne arter
bør sendes inn til LRSK. Send inn
det du synes er artig. Vi tar imot og
arkiverer alle innkomne observasjoner. Opplysninger om hekking er
vi spesielt interessert i. Og observerer du en fugl i for den uvanlig biotop, f.eks. gråspurv på Heia eller
lomvi i Gjølsjøen, vil vi gjerne ha beskjed om dette. Fugler med unormalt
utseende, f.eks. albinos, bør også
innrapporteres. Samt store antall av
alle arter.
Da gjenstår det bare å henstille til
deg om å bruke kikkerten og notisboka flittig i felten. Og glem ikke å
rapportere inn funnene dine til
LRSK.
Skulle det fremdeles være uoppklarte ting vedrørende LRSK så er
det .bare å skrive og spørre.
Adressen til LRSK er:
LRSK-Østfold
Østfold Ornitologiske Forening
Postboks 1145
1601 Fredrikstad-Ø.
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LISTE OVER FUGLEARTER SOM SKAL GODKJENNES AV LRSK OG NSKF:

Arter som skal godkjennes av NSKF er arbeidet inn i LRSK-Iisten, da alle saker
til NSKF skal gå gjennom LRSK.
H bak artsnavnet betyr at bare hekkefunn bør godkjennes.
Smålom
l sl om
Gulnebblom
Dvergdykker
Gråstrupedykker
Horn dykker
Svarthalsdykker
Havlire
Havsvale
Storm svale
Mellomskarv
Toppskarv
Rørdrum
Egretthegre
Svartstork
Stork
Skjestork
Flamingo
Dvergsvane
Sangsvane
Kortnebbgås
Tundragås
Dverggås
Grågås
Snøgås
Stripegås
Hvitkinngås
Ringgås
Ru stand
Mandarinand
Brun nakke
Snadderand
Stjert and
Knekkand
Skjeand
Rødhodeand
Taffel and
Praktærfugl
Sjøorre
Lappfiskand
Laksand
Toppand
Vepsevåk
Glente

H

H
H

H

H

H
H
H
H
H
H
H
H

Havørn
Sivhauk
Myrhauk
Steppehauk
Kongeørn
Lerkefalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Li rype
Rapphøne
Vaktel
Vannrikse
Myrrikse
Akerrikse
Trane
Avosett
Dverg lo
Hvitbrystlo
Mongolia
Bolt it
Heilo
Myrsnipe
Fjellmyrløper
Brus hane
Kvartbekkasin
Dobbelt bekkasin
Svarthalespove
Gluttsnipe
Grønnstilk
Tereksnipe
Svømmesnipe
Polarsvømmesnipe
Polarjo
Fjelljo
Storjo
Dvergmåke
Sabinemåke
Kanadahettemåke
Grønlandsmåke
Polarmåke
Sandterne
Rovterne
Splitterne
Dvergterne

H
H

H

H
H

H
H
H

H
H

Svartterne
Lomvi
H
Alke
H
Lunde
H
Steppehøne
Turteldue
Tårn ugle
Hubro
Snøugle
Spurveugle
H
Slag ugle
Lappugle
Jord ugle
H
lsfugl
Blåråke
Hærfugl
Gråspett
Hvitryggspett
Tretåspett
H
Topp lerke
Trelerke
H
Fjel lerke
Tartarpiplerke
Lappiplerke
Såerle
H
Engelsk gulerle
Svartryggerle
Nattergal
H
Svartrødstjert
Svartstru pe
Grønlandsstei nskvett
Steintrost
Gulltrost
Ringtrost
H
. Bruntrost
Taigatrost
Gresshoppesanger
Vannsanger
Myrsanger
H
R ødstru pesanger
Hauksanger
Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
Gransanger
H
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Rødtoppfuglekonge
Dvergfluesnapper
Skjegg meis
Pi ro l
Varsler
Rødhodevarsler
Lavskrike

H

Nøttekråke
Korn kråke
Svartkråke
Rosen stær
Stillits
Gråsisik
Polarsisik
Bånd korsnebb

Partiell albino Linerle på Dillingøy,
Moss, september 1981. Slike observasjoner vil vi gjerne ha tilsendt.
(Foto : Svein Rustad.)

H
H
H
H

Rosenfink
Konglebit
Kjernebiter
Gultykknebb
Sangspurv
Hortulan
Korn spurv

Hekkefunn er vi spesielt interessert i.
Her rugende nattravn i Trømborgfjella 1981. (Foto: Johnny Steen.)

LRSK-SAKER BEHANDLET FRA 1/8-82 TIL 1/3-83

-.og andre interessante observasjoner innsendt i samme tidsrom.
ved Morten Viker
Sjden LRSK ikke har fungert perfekt i en tid og nå tar mål av seg til å få samlet
inn både gamle og nye observasjoner vil det forekomme end el gamle observasjoner i listene framover. De skulle allikevel være interessante, og det er viktig
å få publisert dem .
.Observasjoner merket med * betyr at observasjonen er godkjent med belegg
(foto, lydbånd, fjær osv).
Observasjoner merket med o betyr at observasjonen er godkjent på grunnlag
av fyldig beskrivelse.
Smålom (Gavia stellata). o Hekking på en lokalitet i indre deleravfylketerinnrapportert fra 1973 og 1976 (IJA). o Hekking på en annen lokalitet også i indre
deler av fylket er innrapportert fra 1977 og 1979 (IJA).
Gulnebblom (Gavia adamsii). 0 1 ind. SV-Jeløy/Moss 20/5-80 (ATE) . Første
funn i fylket. o 1 ind. mellom Larkollen og Nordre Sletter/Rygge/Råde 21/11-81
(JRA). 0 1 ind. syd for Aven/Råde 16/1 -83 (KHE, TSK).
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Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis). 4 ind. Huthholmene/Onsøy 5/1-81
(GST). 1 ind. Huthholmene/O nsøy 13/3-81 (GST). 3 ind. Øra/Fredrikstad/
Borge 7/10-81 (ESH). 2 ind. Huthholmene/Onsøy 14/11-81 (GST).1 ind. Fosseløkka/Halden 15/1-82 (GST). 2 ind. Huthholmene/Onsøy 28/1-82 (GST).
3 ind . Huthholmene/Onsøy 23/2-82 (PRV, RHA). 3 ind. Huthholmene/Onsøy
5/3-82 (RLA) . 5 ind. sett, flere hørt. Pernes/Fredrikstad 24/10-82 (ESH) .
Gråstrupedykker (Podiceps grisegena). 0 1 ind . Landfastbukta, Asmaløy/
Hvaler 11/5-80 (MGV, PRV) . o 1 ind. Kurefjorden/Råde/Rygge 28/8-81 (RBO).
0
1 ind. Foten/Onsøy 17/1-82 (GST).
Storlire (Puffinus gravis) . o 1 ind. Trakk forb i Søndre Asmaløy/ Hvaler 22/7-80
(RGB) (NSKF) . Første funn i fylket.
Storskarv (Phalacrocorax c.carbo). 1 ind . Gansrødbukta/Fredrikstad 15/1181 (ESH) .
Silkehegre (Eg retta garzetta) . o 1 ind. Øra/Fredrikstad 31/5-81 (RGB, ROL,
MPE) (NSKF) . Første funn i fylket. 0 1 ind. Jeløy Radio/Moss 17/7- 81 (ATH)
(NSKF).
Stork (Ciconia ciconia). *1 ind. Søndre Jeløy/Moss 7. og 8/4-82 (EAN, RER) .
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) . os ind. Hersetsjøen/Trøgstad 7/5-82
(ADV, HFR) . 0 34 ind. Østby, Ds/Rakkestad 23/9-82 (POS) . o 1 ind. Akerøya/
Hvaler 10/ 10-82 (AOS). 0 1 ind. Femdai/Kråkerøy 17/10-82 (MGV, HLA, PRV,
RPE, HWE).
Grågås (Anser anser). 7 ind. Øra/Fredrikstad/Borge 19/4 og 27/5-82 (ESH).
Ringgås (Branta berni c la) . o 11 ind. Akerøya/Hvaler9/10-82. Østlig rase (AOS).
0
7 ind. Akerøya/Hvaler 10/10-82. Østlig rase (AOS). 0 8 ind. Akerøya/Hvaler
16. og 17/10-82. Østlig rase (AOS).
Knekkand (Anas querquedula). 1 hann Seutelva/Onsøy/Fredrikstad 17/5-81
(GST).
Skjeand (Anas clypeata). o 1 par hekket Hestholmen/Fredrikstad 23/5-73 (IJA).
Taffeland (Aythya ferina). 1 hann Kjennetjernet/Onsøy våren -76 (GST).
1 hann Kjennetjernet/Onsøy 5/5-77 (STS). 1 hann Sulerødtjern/Marker 10/679 (GST). 1 par+ 1 hann Stikletjern/Marker 25/5-80 {STS , GST) . 22 ind. Gjølsjøen/Marker 17/4-81 (STS, GST). 1 hann Kjennetjernet/Onsøy 10/10-82.
3 hann er overvintret Fuglevikbukta/Kråkerøy 82 - 83 (RTO, RHA, MGV m.fl.).
Toppand (Aythya fuligula) . 0 Hekking Botnertjern/Rygge 28/5-72 {IJA).
Bergand (Aythya marila) . 1 par Skinnerflo/Onsøy/Råde 7/6-79 (GST).
Lappfiskand (merg us albellus) . o 1 hunn Neskilen/Fredrikstad/Borge 13/ 1281 (ESH, MPE). 0 1 hunn Fosseløkka/Halden 14/3-82 (GST) .
Vepsevåk (Pernis apivorus). o Hekking Agårdselva/Tune 5/6-71 (IJA) . o Hekking
Torsnes/Borge 28/6-73 (IJA).
Svartglente (Milvus migrans). *1 ind. J eløya/Moss 1/6-80 (DBE) (NSKF).
Første funn i fylket.
Havørn (Haliaeetus albicilla). 0 1 juv. Øra/Fredrikstad 31.'1-81 (MGV, PRV,
RTO, RHA) .
Sivhauk (Circus aerug in osus). 1 hunn Skinnerflo/Onsøy/Råde 1/5-78 (STS,
GST) . 2 ind. Skinnerflo/Onsøy/Råde 18/ 8-80 (GST) . 1 ind. Skinnerflo/Onsøy/
Råde 5/6-81 (GST). 1 hann Øra/Fredrikstad/Borge 6., 12. og 13/9-8 1 (ESH) .
1 ind . Skårakilen/Onsøy 1/6-82 (GST). 1 hann Øra/Fredrikstad/Borge 24/8- 82
(ESH). 1 hunn Jeløy Radio/Moss 27/9-82 (RBO).
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Fiskeørn (Pandion haliaetus). 1 ind. Seutelva/ Onsøy/ Fredrikstad 6/4-82 (HWE) .
Lerkefalk (Falco s ubbuteo) . *1 ind. Nygård/Skjeberg 18/9-81 (PBE medd.).
o 1 ad . Skårakilen/ Onsøy 29/ 5-82 (GST) .
Jaktfalk (Falco rusticolus) . o 1 ind. Landfasten, Asmaløy/ Hvaler 27/ 3-82 (MGV,
RHA).
Vaktel (Coturnix coturnix). o 1 syngende ind. Smedbakken/Onsøy 16/6-82
(ADY) .
Vannrikse (Rallus aquat icus) . 1 ind. Seutelven/ Onsøy/ Fredrikstad 9/ 5,8/ 6 og
14/6-79 (GST). 1 ind. Skinnerflo/ Onsøy/ Råde 8/ 6-79 (GST). 1 ind. Gjølsjø/
Marker Sommer -80 (STS, GST) . 2-3 ind . Skårakilen/Onsøy 12. til 22/ 4-81
(GST m.fl.) . 3-4 ind. Skårakilen/ Onsøy hele våren -82 (GST mfl.) . 1 ind . Høyum, Seutelva/Onsøy/Fredrikstad 1/ 6-82 (GST) . 1 ind. Kjølberg, Seutelva/Onsøy/ Fredrikstad 8/6-82 (GST) . 1 ind . Fosse bro , Seutelva/ Onsøy/ Fredrikstad
15/6-82 (GST) . 1 ind . Ørmen bro , Seutelva/ Onsøy/Fredrikstad 25/6-82 (ESH ,
MPE) . 1 ind. Kjølberg bro, Seutelva/Onsøy/ Fredrikstad 25/6-82 (ESH, MPE) .
Myrrikse (Porzana porzana) . o 1 ind. Skårakilen/Onsøy spillende 1. og 2/ 6-82
(GST). 0 1 ind . Skårakilen/ Onsøy 3/ 9, 29/9 og 3/11-82 (GST).
Åkerrikse (Crex crex). o 1 ind. Augeberghølen/Råde spillende 18. til 25/6-82
(JRA, ØLA, ESH, MPE) .
Trane (Grus grus) . 0 Hekking på en lokalitet i indre deler av fylket er innrapportert fra 1977 (IJA) .
Tjeld (Haematopus ostralegus) . 1 ind. Akerøya/ H valer 13/ 1-83 (RSØ) . 4 ind.
Kobbenaglen, Asmaløy/ Hvaler 2/1-83 (RGB).
Dverglo (Charadrius dubius). 0 Hekking på en lokalitet i Tune 1971 (l JA) . o Hekking Ørafyllinga/Fredrikstad 18/6-73 (IJA). 0 Hekking Ørafyllinga/Fredrikstad
30/5-75 (IJA).
Heilo (Piuvialis apricaria) . o Hekking på en lokalitet i ind re deler av fyl ket 1976
(IJA). 0 Hekking på en annen lokalitet i indre deler av fylket 1977 (IJA).
Vipe (Vanellus vanellus) . 245 ind. Skinnerflo/Onsøy!Råde 4/10-82 (GST).
Sandløper (Calidris alba) . 3 ind. Ørafyllinga/ Fredrikstad 23/9-81 (ESH) . 1 ind .
Ørafyllinga/Fredrikstad 27/9-81 (ESH) . 4 ind. Vikerkilen/Hvaler 23/9-82 (ESH).
Temmincksnipe (Calidris temminckii). 14 ind. Skinnerflo/ Onsøy/ Råde 16/581 (STS, GST).
Tundrasnipe (Calidris ferruginea) . 2 ind. Skinnerflo/Onsøy/Råde 13/9-81
(GST).
Myrsnipe (Calidris alpina) . 0 Hekking Hestholmen/ Fredrikstad 29/ 5-72 (IJA) .
0
Hekking Hestholmen/Fredrikstad 28/5-73 (IJA) . 2 ind. spillende Hestholmen/
Fredrikstad 29/ 5-82 (AHA , OKR).
Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus). o 1 ind. skutt Dillingøy/Moss 26/9-76
(SRU). 0 1 ind. skutt Dillingøy/Moss 2/ 10-76 (SRU) .
Dobbeltbekkasin (Gallinago media) . 0 2 ind. Skipstadkilen/Hvaler 10/ 5-81
(MGV).
Svarthalespove (Limosa limosa). 0 1 ind. Øra/Fredrikstad/Borge 15. og 17/482 (ESH) .
Steinvender (Arenaria interpres). 1 ind. Kobbenaglen, Asmaløy/Hvaler 2/183 (RGB).
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Dvergmåke (Larus minutus). 0 1 ad. Skinnerflo/Onsøy/Råde 13/11-82 (GST).
Splitterne (Sterna sandvicensis). o 1 ad. Guldholmen, Jeløy/Moss 4/7-82 (JGR).
Svartterne (Chlidonias niger). o 1 ind. Skinnerflo/Onsøy/Råde 7/6-81 (GST).
*1 ind. Skinnerflo/Onsøy/Råde 9. og 10/6-81 (RLA) . o 1 ind. Seutelva/Onsøy/
Fredrikstad 27/6-82 (HWE). 0 2 ind. Skinnerflo/Onsøy/Råde 29/6-82 (ESH).
Alke (Aica torda) . 1 ind. Søndre Søster/Onsøy 10/6-82 (GST).
Alkekonge (Alle alle). 3 ind. Søndre Spjærøy/Hvaler ca. 20/10-82 (EDA). 1 ind .
Sannesund/Sarpsborg 6/1-83. Forkommen (REI) . 1 ind. Fjeldberg/Fredrikstad
7/1-83. Forkommen (LBU).
Turteldue (Streptopelia turtur) . 0 1 ind. Jeløy Radio/Moss4/6-81 (ATH). o 1 ind.
Kase gård, Jeløy/Moss 4/7-82 (RER, EAN, ATH).
Haukugle (Surnia ul ula). 1 ind. Vestfjella/Aremark 27/10-77 (JBO). 1 ind. Hersetsjøen/Trøgstad 20/11-82 (GSO, AHA).
Spurveugle (Giaucidium passerinum). o Hekking Trøgstad mai 1981 (AHA) .
Hærfugl (Upupa epops). o 1 ind. Ringsrød v/Eidet/Tune 10/5-82 (KKL). *1 ind.
Asebråten/Fredrikstad fra 24/10 til 27/11-82 (HAA, TSØ m.fl.).
Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos). 0 1 ind. Jeløy/Moss 17/10-82 (ATH) .
Tretåspett (Picoides tridactylus). 1 hunn Gressvikmarka/Onsøy 10/4-78 (GST).
1 ind. Nygaardsmoa/Kråkerøy 15/4-81 (RTO, RHA).
Topplerke (Galerida cristata). o 1 ind. SV. Asmaløy/Hvaler 17/4-82 (ESH).
Trelerke (Lullula arborea). 1 ind. sang Nygaardsmoa/Kråkerøy 23/3-82 (RHA).
6+ ind. sang Pernes/Fredrikstad 31/3-82. Flere individer hørt og sett her også
ut hele april-82 (ESH). 1 ind. sang Dai/Tune4/4-82 (IJA). 1 ind. sang Nygaardsmoa/Kråkerøy 4/4-82 (ADY). 2 ind. Nygaardsmoa/Kråkerøy 9/4-82 (ADY).
1 ind. sang Tangen/Kråkerøy 28/5-82 (GST, OJH). o Hekking Thorsø/Borge
21/6-82 (IJA). 1 ind. Jeløy Radio/Moss 9/9-82 (RBO).
Sanglerke (Aiauda arvensis). Flere individer overvintret Ørafyllinga/Fredrikstad 82 - 83 (ESH).
Fjellerke (Eremophila alpestris). 0 4 ind. Danmark, Larkollen/Rygge 15/3-81
(JRA).
Tartarpiplerke (Anthus novaeseelandiae) . 0 1 ind . Jeløy Radio/Moss 4/10-82
(RBO) .
Heipiplerke (Anthus pratensis). 5+ ind . overvintret Ørafyllinga/Fredrikstad
82- 83 (ESH).
Lappiplerke (Anthus cervinus). o 1 ind. Furuholmen/Varteig 5/5- 81 (POS).
Vintererle (Motacilla cinerea). 2-3 ind . Valbrekke/Tune 19. og 25/4-76 (STS,
GST). Hekking Kåen/Rakkestad 6/5- 82 (THE) . Hekking Mossefossen/ Moss
4/6-82 (JRA). 1 ind. trakk Jeløy Radio/Moss 8/10-82 (JGR). 1 ind. ring merket
Jeløy Radio/Moss 10/10-82 (JG R). 1 ind. ri ngmerket Jeløy Radio/Moss 17/1082 (JGR).
Fossekall (Cinclus cinclus). 12 ind. Agårdselva/Tune 11/1-82 (RLA).
Jernspurv (Prunella modularis) . 1 ind . Lyngstien/Kråkerøy 28/2-83 (ABJ) .
Rødstrupe (Erithacus rubecula). 1 ind . Gyteskjær/Kråkerøy 25/12-82 (MGV).
1 ind. ringmerket Nygaardsmoa/Kråkerøy 19/1-83 (MBR).
Nattergal (Luscinia luscinia). 2 ind. sang Rådestasjon/Råde6. -8/6-82 (GST).
1 ind . sang Auberghølen/Råde 6/6-82 (GST). 2 ind. sang Råd e stasjon/Råde
15/6- 82 (IJA) .
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Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros). *1 juv. ringmerket Jeløy Radio/Moss
6.- 7/ 11-82 (RBO) .
Duetrost (Turdus viscivorus) . 72 ind . trakk Jeløy Radio/Moss 4/4-82 (JGR). 2
ind. varslet Elingårdsskogen/ Onsøy 3 1/5-82 (ADY) .
Gresshoppesanger (Locustella naevia) . *1 ind. ringmerket Skårakilen/ Onsøy
30/5-78 (SKO). 0 1 ind. sang Torsnes/Borge30/5-81 (ORB). 0 1 ind. sang Røsag/
Rakkestad 6. til 25/6-82 (POS, JAS). o 1 ind. sang Råde stasjon/ Råde 8/ 6-82
(GST).
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) . 8 revir Skårakilen/Onsøy våren
-82 (GST) .
Myrsanger (Acrocephalus palustris) . 0 2 hekkinger Seutelva/Onsøy/Fredrikstad 12. og 19/6-80 (l JA). 1 ad. ring merket Kjølbergevja/ Onsøy 11 / 7-80 (GST) .
1 ju v. ringmerket Skårakilen/Onsøy 20/ 9-80 (GST) . 1 ind . sang Råde stasjon/
Råde 6/ 6-81 (GST). 2 ad. ringmerket Skårakilen/Onsøy 21/6-81 (GST) . 1 juv.
ringmerket Skårakilen/Onsøy 28/7-81 (GST). 1 juv. ringmerket Skårakilen/
O nsøy 30/7-81 (GST). 2 juv. ring merket Skårakilen/ Onsøy 6/ 8-81 . Den ene var
partiell albino (GST) . 6-7 revir Kjølbergevja/ Onsøy juni -82 (GST) . 4 revir
Seutelva/ Onsøy/ Fredrikstad juni -82 (GST) . 1 ad . ringmerketSkårakilen/ Onsøy 2/ 6-82 (GST). 1 ind. sang Solli/Tune 1. og 2/ 6-82 (ALA) . 2 ind . sang Solli/
Tune 4/6-82 (ALA) . 1 ad . ringmerket Grønlidammen, Jeløy/Moss 4. - 5/6-82
(JGR). 1 revir Skinnerflo øst/ Råde/ Rolvsøy 7/6-82 (GST) . 1 ad . ringmerket
Kjølbergevja/ Onsøy 8/6-82 (GST) . 1 revir Enebekk/ Råde 14/ 6-82 (GST) . 3 ind .
sang Mineberget/Fredrikstad 19/ 6-82 (MGV, PRV, RTO, RHA, JJO). 1 ad. ringmerket Skårakilen/ Onsøy 22/ 6-82 (GST) . o Hekking Hersetsjøen/ Trøgstad
22/ 6-82 (AHA, JST). 1 ind. sang Hestevold/Råde 1/7-82 (JOS) . 2 ind. sang
Hersetsjøen/ Trøgstad 14/7-82 (AHA, JST).1 juv. ringmerketSkårakilen/ Onsøy 29/7-82 (GST) . 3 juv . ringmerket Skårakilen/ Onsøy 30/ 7-82 (GST) . 2 juv.
ringmerket Skårakilen/Onsøy 8/ 8-82 (GST) .
Hauksanger (Sylvia ni soria) . o 2 hekkinger Torsnes/ Borge 21 . og 22/ 6-80 (IJA) .
Munk (Sylvia atricapilla) . 1 hann Os/ Halden 25/ 12-82 (GHA).
Gransanger (Phylloscopus collybita) . 1 ind. ringmerket Skårakilen/Onsøy
3/ 11-82 ( GST).
Skjeggmeis (Pan u rus biarmicus) . o 1 par m/ reirmaterialer Arekilen/ Hvaler
23/ 5-81 (MGV). 2. funn i Norge (NSKF).
Rosenvarsler (Lanius mi nor) . o 1 ind. Nygaardsmoa/ Kråkerøy 27/ 9-81 (PRV,
RTO) . Ny for fylket (NSKF).
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) . 2 ind. Stikkåsen, Sølvstu/Tune hele
mai -76 (KKL).
Kornkråke (Corvus frugilegus). 4 ind. Rygge stasjon/Rygge 19/3-77 (STS,
GST) . 1 ind. Kjærre/Onsøy 25/ 3-77 (STS, GST). 1 ind. lngerdai/ Skjeberg 22/378 (STS) . 10+ ind. Moum/ Borge 8/ 2-81 (STS, GST) . 3 ad. Skåra/ Onsøy 24/582 (HWE). 1 ad. Jeløy Radio/ Moss 9/ 10-82 (JGR) . 6 ind . Jeløy Radio/ Moss
10/ 10-82 (JGR) . 1 ad. Jeløy Radio/Moss 16/ 10-82 (JGR) . 1 ad. Jeløy Radio/
Moss 17/ 10-82 (JGR) . 2 ad. Jeløy Rad io/ Moss 24/ 10-82 (JGR) . 7 ind. Jeløy
Radio/ Moss 30/10-82 (JGR). 1 ad. Jeløy Radio/Moss 7/11-82 (JGR). l juv .
Kirkeparken/Fredrikstad 22/3-83 (MGV).
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) .0 Hekking Rømskog 12/ 6-76 (IJA) .
Gråsisik (Carduelis flammea). 0 Mislykket hekking . Huser, Asmaløy/Hvaler
primo mai -81 (HAS, AHE) . 1000+ (205 ringmerket) Jeløy Radio/ Moss 27/382 (JGR).
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Polarsisik (Carduelis hornemanni) . o 1 ind. Smedbakken/Onsøy 24/2-82 (ADY) .
0
1 ind. Jeløy Radio/Moss 27/3-82 (JGR). 0 1 ind . Vikerkilen/Hvaler 17/12-82
(ESH).
Båndkorsnebb (Loxia leucoptera) . 0 1 ind. Dillingøy/Moss 4/5-75 (SRU).
Rosenfink (Carpodacus erythrinus) . o 3-4 ind. sang Hersetsjøen/Trøgstad
mai -juni -81 (AHA) . *Hekking Hersetsjøen/Trøgstad mai -juni -81 (AHA).
Første hekkefunn i fylket. 0 1 ind. sang Alby, Jeløy/Moss 8/6-81 (JRA) . 0 1 ind.
sang Begby/Fredrikstad/Borge 23/5-82 (RLA). 0 2 revir Søndre Øyeren/ Trøgstad 30/5-82 (STS, GST). o Hekking Hersetsjøen/Trøgstad mai - juni -82
(AHA). o 1 ind. Skårakilen/Onsøy 22/6-82 (GST). o 1' ind. sang Lekum
naturreservat/Eidsberg juli -82 (AHA). o 1 ind. sang Buerfossen, Os/Rakkestad
juli -82 (AHA).
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes). *1 ind. ringmerket Rød/ Onsøy
17/12-78 (SKO) . o 1 ind. Tronvik, Jeløy/Moss 25/12-81 (RER) . o 1 ind. Utgårdskilen/Hvaler 9/1-82 (HRS). o 1 ind. Huser, Asmaløy/Hvaler 10/1-82 (HRS, AHE).
0
1 ind . Alshus/Kråkerøy 15/1-82 (DIV) . 0 2 ind. Eikelia, Jeløy/Moss 17/1-82
(MN l) . 0 2 ind. Eikel ia, Jeløy/ Moss 24/3 -82 (MN l) . o 1 ind. Eikelia, Jeløy/ Moss
4/4-82 (MN l) . 0 4 ind . Jeløy Radio/Moss 4/4-82 (RBO . o 1 ind.
rdsmoa/
Kråkerøy 29/4-82 (RTO).
LISTE OVER OBSERVATØRER
ABJ - Arne Bjørgan. Kråkerøy
ADY - Arve Dyresen, Onsøy
AHA - Atle Haga, Oslo
AHE - Arnfinn Helgesen, Fredrikstad
AOS - Akerøya Ornitolog. Stasjon, Hvaler
ATH - Arne Thelin, Moss
DBE - Dan Bendixen, Moss
DIV - Dagfinn Iversen, Kråkerøy
EAN - Eivind Ansmo. Moss
EDA - Egil Dahlberg, Hvaler
ESH - Egil Sankey Hansen, Fredri kstad
GHA- Geir Hardeng, Fredrikstad
GSO- Geir Sonerud
GST - Geir Ste nmark, Ski
HAA - Helene Aalstad, Fredrikstad
HFR - Harald Franzen, Onsøy
HAS - Harald R. Solvang, Hvaler
HWE - Han s Westgaard, Onsøy
IJA - Ingar J Andersen , Kråkerøy
JAS - Jon A. Sletner, Rakkestad
JBO - Jørn Bøhmer Olsen , Halden
JGR - Jeløygruppa, Moss
JJO - Johnny Johansen, Rolvsøy
JOS - Jogeir Stokland
JRA - Jo Ranke, Moss
JST - Johnny Steen
KHE - Kai Hermansen, Moss
KKL - · Kristen Klaveness, Tune
LBU - Leiv Bunes, Onsøy
MBR- Morten Brandsnes. Hamar
MGV- Morten G. Viker, K råkerøy
MNI - Morten Nilsen, Moss
MPE- Magne Pettersen, Fredrikstad
OJH - Ole-Jørgen Hanssen, Borge
OKR - Ottar Krohn, Fredrikstad

Rosenfink. (Foto: Johnny Steen.)
ORB- Oie Robert Brevik, Fredrikstad
PBE - PE:r Berglund, Greåker
POS - Per Otto Suther, Rakkestad
PRV - Per Richard Viker, Kråkerøy
RBO - Rune Botnermyr, Moss
REI - Roar Eilertsen, Fredrikstad
RER - Rune Eriksen, Moss
RGB - Rune G. Bosy, Fredrikstad
AHA- Roy Henning AnderSen, Kråkerøy
ALA - Runar Larsen, Oslo
ROL - Roar Olsen, Borge
RSØ - Rolf Sørensen, Fredrikstad
RTO - Rune Torgersen, Kråkerøy
SKO - Steinar Koht, Onsøy
SAU - Svein Austad. Moss
STS - Sølve Tegner Stenmark. Ski
THE - Tore Henriksen
TSK - Trond Skovdahl, Moss
TSØ - Tor Sørlie, Fredrikstad
ØLA - Øyvind Lågbu, Rygge
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Gjenkjennelses-konkurrønse
Denne gangen ber vi deg se virkelig
nøye på bildet. Fuglen som vi viser
et lite utsnitt av er ca. 28 cm stor.
Den ruger sparsomt på Østlandet
og videre sørover til Kristiansandstraktene. Sees sjelden på Vestlandet og i Trøndelag.
Trekkfugl som ankommer i løpet av
mai, stundom allerede i slutten av
april. Fuglen legger to egg.

HVA HETER FUGLEN?

Foto: }ørn Bøhmer Olsen

Svar må sendes innen 1. sept. og
gevinstene er:
1. gev.: Bokpremie til kr. 1 00,-.
2. gev.: Bokpremie til kr. 50,-.

Litteratur:
Svein Haftorn, «Norges Fugler••,
Universitetsforlaget 1971.

Gjenkjennelses-konkurrønse
Svør pØ nr.

l · 1983:

GJØK
VINNERE AV FORRIGE
KONKURRANSEOPPGAVE
1. Anne Lene Olsen, Borggt.
15, 1700 Sarpsborg
2. Sebastian Ludvigsen, Jacob
Buvigspl. 32, Kråkerøy, 1600
Fredrikstad
(Pål Bugge foreslo Slangeørn, han forvekslet nebbet med slangens hale.
Godt forsøk Pål, prøv igjen! Et lite tips
bare: det er IKKE E.T. vi har avbildet
denne gangen.)

Gjøk (ungfugl)

Foto: L. Bunes

Det var bare riktige besvarelser på
vår første konkurranse i «NATUR l
ØSTFOLD». Vi synes det er godt
gjort å finne ut at det var GJØK som
var det rette svaret. Når gjøken vises
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i silhuett kan den nem lig lett forveksles med falk eller spurvehauk.
Når gjøken sitter i trær er den lettere
å skille fra rovfuglene fordi den sitter tilnærmet vannrett mens rovfuglene sitter mer oppreist.
Hanngjøken har skifergrå overside,
haken, strupen og kroregionen er
blågrå og undersiden er hvitaktig
med brunsvarte tverrstriper. Stjerten er avrundet, skifergrå med hvit
spiss og hvite flekker.
Hunngjøken opptrer i to fargetyper
(faser), en grå og en mer sjelden
forekommende rød. l grå fase ligner
hunnen på hannen, men har i tillegg et mer rustrødt preg på kroppssidene, halsen og kroregionen. l
rød fase er den sterkt rød brun på
oversiden med svartbrune tverrstriper. Denne hunnfuglen kan minne om hunnen hos tårnfalk eller
dvergfalk.
Ungfuglen (som vises på bildet)
skilles fra de gamle på hvite bremmer på fjærene på oversiden og
vingene, og på en lett synlig hvit
flekk i nakken. Oversiden er enten
gråbrun, rødbrun eller kraftigere
rød.
Når gjøken galer sitt ko-ko, eller
ekstatisk ko-ko-ko (noe som tyder
på at hunnen er i nærheten) kan det
under gunstige forhold høres minst
2 km.
Gjøken er trans- palearktisk og forekommer dessuten i den orientalske
og etiopiske region - Nominatrasen
ruger i Eurasia mot nord til skoggrensen, mot sør til Pyreneene,
Middelhavet, S-Sibir og N-Kina.
l Norge er den alminnelig til fåtallig
i allslags skog over hele landet. Den
forekommer regelmessig på øyene
langs vestkysten i det minste nord
til Tromsø.
De fleste vet sikkert at gjøken er en
såkalt reirparasitt. Det betyr at den

legger sine egg i reirene til andre
småfugler. De hyppigste pleieforeldre synes å være buskskvett, piplerke, linerle, Sylvia-arter (møller,
munk, tornsanger osv.) og gjerdesmett. Hver enkelt hunngjøk velger
trolig en bestemt fugleart som pleieforeldre. Dette er antagelig den
samme arten som hunnen selv er
vokst opp hos. Gjøken legger bare
ett egg i hvert reir, og velger helst et
reir der eggleggingen pågår. Det er
imidlertid kjent fra utlandet at
gjøken kan ødelegge et reir der
eggleggingen er kommet for langt.
Dette gjør den trolig for å «presse»
vertsfuglen til å legge et nytt kull
slik at den selv kan få lagt sitt egg i
reiret på et gunstigere tidspunkt.
Gjøkens egg varierer sterkt i farge
og mønster og ligner påfallende
ofte vertsfuglens egg. Hos den
enkelte hunn varierer imidlertid
ikke eggform mer enn hos fugler
flest. l forhold til fuglens størrelse
er gjøkegget overordentlig lite. Et
friskt egg veier omtrent like mye
som et gråspurvegg, ca. 3 g.
Gjøken henter næringen så vel fra
bekken som fra busker og trær. Den
lever for en stor del av larver, særlig
sommerfugllarver, ofte hårete larver
som andre fugler vraker. Den kan
også ta fluer, edderkopper, meitemark eller stokkmaur. Ungfugler
kan også av sine pleieforeldre bli
foret med vegetabilsk kost.
Gjøken ankommer Norge i første
halvdel av mai. Under Jløsttrekket
er det stor forskjell mellom voksen
og ung fugl, idet de voksne forlater
landet i slutten av juli eller begynnelsen av august mens ungfuglene
reiser først fra midten av august til
midt i september.
Vinterkvarteret for vår gjøk ligger i
tropisk og sørlig Afrika.
L.B .
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ORIENTERER

Etterl~sning
Jeg prøver for tiden å få skikk på tidsskriftsbiblioteket. l den forbindelse er det
en del «huller». Dette skyldes enten manglende tilsending eller at du har lånt
tidsskrifter uten at det har blitt registrert! For medlemmenes beste, håper jeg
at du ser godt etter om du har slike tidsskrifter. Særlig synes å mangle: Anser
(Skåne) og Calidris (Øiand).
Bring disse til meg , eller send det til foreningsadressen.
Hilsen Arne Bjørgan

N~e

nr. i røpportserien «Østfold-Natur>>

l «Natur i Østfold» nr. 2 1982 s. 78, ble det gitt en oversikt over utkomne rapporter i serien «Østfold-Natur», nr. 1-14. To nye nr. forel igger:
Nr. 15: Haldenvassdraget og Store Le, 150 s., illustrert med tegninger, figurer,
b il der. Rapporten behandler:
Naturgrunnlag, hydrologi og vannkvalitet, hydrobiologi med vekt på
virvelløse dyr, botanikk (vegetasjon og flora). fisk og fugler, forsuring,
eutrofiering og vassdragsregulering, friluftsliv og naturvern, verneverdige områder, flerbruksplanlegging, og t il slutt en litteraturoversikt. Rapporten er utarbeidet av Geir Hardeng.
Nr. 16: Robert Colt ett (1842-1913) og hans opplysninger fra Østfold i «Norges
Fugfe». 80 s.
Morten Viker har samlet alt fuglestoff fra Østfold utfra Colletts 3-bindsverk på vel 1600 s. Her fortelles det om alt fra havørn-hekking i Onsøytil steppebruntrost i Eidsberg! Et kapittel ved G. Hardeng er dessuten
viet Robert Colletts aktive liv, som banebryter i norsk ornitologi.
Ytterligere et par nr. er under trykking :
Nr. 17 om fugleliv og ferskvannsøkologi i en del innsjøer i Østfold, ved Atle
Haga, og nr. 18 som tar for seg det rike fuglelivet i Skinnerflo, Seutelva og
Augeberghølen i Råde/Onsøy/ Fredrikstad, ved Geir Stenmark.
Interesserte kan tegne abonnement på serien, eller bestille enkeltnr. fra:
Østfold-Natur,
Postboks 1145,
1601 Fredrikstad Ø.
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Jnventeringsørter i sesongen 1983
Østfold Ornitologiske Forening har
fått noen kroner for å undersøke
noen fuglearter i fylket. l den forbindelse er foreningen interessert i
å få inn opplysninger om:
Fiskeørn: Hekkelokaliteter, antall
unger på vingene, artens fiskeplasser.

av P. Bugge
Midt i Oslofjorden ligger det en rad
øyer som består av en rødbrun bergart, med det rare navnet rombeporfyrkonglomerat. Liksom den sammensatte bergarten er også naturopplevelsen her ute på øyene et
konglomerat av mange sanseinntrykk. Den øya som peker seg ut som
«eneren» blant de mange, er Store
Sletter, syd for Larkollen. Som navnet tilsier er øya formet som en
eneste stor slette. Enkelte steder er
gresslettene så store at man lett
kunne ha fått assosiasjoner til USA's
endeløse prærievidder, hvis man
ikke hadde hørt bølgesuset fra
fjorden bak seg! Men det er nettopp
denne beliggenheten som gjør dette
slettelandskapet så unikt. Naturopplevelsen av denne naturperlen
begynner nemlig fra fastlandet, hvor
man om sommeren kan se Store

Stor/om: Vann der den hekker, antall par.
Små/om: Tjern der arten hekker,
f.eks. mulige lokaliteter i Idd.
Skogdue: Hekkeplasser, type reirtrær.
Kattugle: Hekkeplasser, type reirtrær.
Feltutvalget i ØO F
Sletter ligge midt i fjorden som et
lokkende utfartssted. Allerede fra
båten på vei gjennom en frisk solgangsbris aner vi hvilke blomster
som er i sin beste blomstringstid.
Strandnelliken gir en lett rosa tone
over øyene, og når vi nærmer oss
strendene lyser bitter bergknapp i
mot oss i store gule matter.
l det vi går vekk fra strandlinjen og
inn i det knehøye "præriegresset»
står varmen i mot oss, som fra en
bakerovn. Trillene fra storspova
blandes med lerkesang og varselrop høres fra vipe og rødstilk. På
vestsiden finner vi en åpen sildemåke- og gråmåkekoloni som vi
styrer unna, for så å sette kursen
mot ccSietterøykalven» eller «Rom pa"
som den også kalles.
Syd for Store Sletter finner vi en av
de mange eroderte steinformasjonene, formet av naturens krefter til
abstrakte kunstverk.
Her får den brunrøde rombeporfyrkonglomeraten en «glasur» av sterkt
gulfarget lav. Fargeintensiteten blir
ytterligere understreket av en knallblå himmel overstrødd med kritthvite
c umulusskyer.
Og konglomeratet av sanseinntrykk
blir komplett ved hjelp av måkeskrik,
bølgebrus og lukten av ramsalt hav.
l sannhet det beste Østfoldskjærgården har å tilby, en varm og solrik
sommerdag.
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BOKOMTALE

Endelig er den kommet!
ved Jørgen Johansen
Forlaget miljØko har nok en gang kommet med ei bok som enhver miljøbevisst
person MA ha for hånda i kampen for et mer levelig miljø. Etter at mange av oss
i årevis har pratet om fordelene ved energisparing og -gjenvinning , uten å ha
hatt så alt for mye konkret å slå i bordet med, kan vi nå vise til Produkthåndbok
for energisparing '82.
Den er på mange måter epokesprengende. Ikke bare gjennomgår den de tekniske sidene ved de ulike tiltak, den gir også opplysninger om hva som finnes
på markedet å kjøpe i dag! Med både produktnavn og firma! Ikke nok med det,
både firmaets adresse og butikkene som fører varen er tatt med. Og skulle ikke
det være nok så får du til og med oppgitt prisen på de ulike varene omregnet til
sammenlignbare størrelser. Dette er bare fantastisk! Og slettes ikke alt er
basert på store og kostbare investeringer. Mye energi kan spares ved meget
rimelige og enkle tiltak.
Boka er spekka med informasjon, ill ustrative tegninger, godt forståelige tabeller, har en pen lay-out og en tekst som gir svar på mange spørsmål.
Jeg vil ikke her gå inn på de ulike metoder og installasjoner som er beskrevet,
men oppfordre deg til selv å kjøpe boka. Skulle du være blant de som ønsker å
gå videre innen enkelte temaer så finnes det meget fyldige litteraturhenvisninger bak hvert kapittel , og både bøkenes pris og forlagenes adresse er selvfølgelig tatt med!
En par «korreksjoner•• må det være tillatt å komme med etter en slik rosende
(og korrekt) omtale av boka. En ting er at prisene må man regne med blir fort
uaktuelle. Men forholdet mellom de ulike varer vil neppe endre seg raskt i de
fleste tilfeller. En annen ting er at det ikke er tatt med kritiske bemerkninger til
de produktene som er presentert. Flere av dem innebærer helsefare både
under produk sjon og i bruk. Men dette faller utenfor bokas ramme . Derimot
ryktes det at Regnbueforlaget snart presenterer boka «Hus og helse» av Bjørn
Berge, som nettopp tar opp disse problemene. Disse bøkene vil utfylle hverandre på en fornuftig måte.
_
Boka kan bestilles i bokhandel eller direkte fra forlaget:
miljØko, postboks 4725 Sofienberg
Oslo 5 Postgiro: 2 33 10 49
PRODUKTHÅNDBOK FOR ENERGISPARING '82
av Øyvind Aarvig, miljØko 1982
ISN B 82-90308-07-8
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N øturvern og samfunnsforhold
ved Øivind Lågbu
Arild Ad nem mener at naturvern og
økopolitikk er to alen av samme
stykke. Jeg er ikke enig med ham i
det, men jeg tror vi legger noe forskjellig innhold i økopolitikk-begrepet Dette gjør at vi også får forskjellig holdning til naturvernarbeidet generelt
Hvis man skal føre en debatt bør
man først gjøre klart betydningen
av begrepene man bruker. l «Natur i
Østfold» nr. 2 synes jeg Ådnem
bruker flere begreper om hverandre
som jeg tror det er viktig å skille
mellom. l artikkelen- Om sammenhenger mellom stort og smått
bruker han f.eks. de filosofiske begreper om dialektikk og dobbeltnegasjon sammen med et ikke-filosofisk begrep om sammenhenger.
Den dialektiske metode slik den er
mest kjent, så tingene bestående av
innbygde motsigelser (Hegel) eller
(samfunns-)motsetninger (Marx) .
Gjennom bevisstheten kunne man
negere motsigelser og få høyere
former (Heg el), eller gjennom klassekampen heve samfunnet opp på
et høyere nivå mot sosialismen
(Marx) . Når man ser sammenhenger
er man slett ikke alltid dialektisk.
Økologiens måte å se sammenhenger på er ikke dialektisk, da den

ikke ser naturen bestående av slike
motsetninger. Ådnems «sammenhenger» er ikke dialektiske. l den
3-punkts modell Adnem skisserer
opp skiller han ikke mellom økologi
og økofilosofi , som har to forskjellige tilnærmingsmåter i synet på
mennesket og dets forhold til sine
naturomgivelser.
Arne Næss bruker i sin bok Økologi,
samfunn og livsstil begrepene den
grunne og den dype økologiske bevegelse. Med den grunne mener
han det miljøvernarbeid som gjennom tekniske løsninger lapper på
de verste symptomene, den dype
bevegelse ønsker å forandre også
økonomien totalt sett og bygge opp
et samfunn etter økologisk holdbare økonomier og menneskelige
samværsformer. Med økopolitikk
mener jeg politikk med dype endringer som mål. Naturvernet må
derfor analyseres ut fra hvilke langsiktige mål grupper i samfunnet har.
Hvis det brukes av grupper som
ønsker dype økologiske endringer
er det ikke noen motsetning mellom
de kortsiktige og de langsiktige
mål. Hvis man ikke tar opp samfunnsforholdene kritisk vil det ofte
være en motsetning, da naturvern et
da lett kan brukes for å legitimere
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interesser som hindrer en samfunnsendring.
Det er to hovedfelter jeg synes
Asnem ikke behandler, og som
brude ha vært tatt opp, -de maktteoretiske og de som har med forståelsesformer å gjøre. Det er motsetninger også i det norske samfunnet. Disse motsetninger opptrer
ofte skjult i samfunnet, bare sjeldent
kommer konflikter åpent til uttrykk,
og makten blir satt i verk, slik som i
Alta-saken. Forståelsesformene er
forskjellige for ulike grupper i samfunnet og derfor er ikke hovedmålet
etter min mening «å overbevise
folk» slik Adnem hevder da folk vil
oppfatte saker forskjellig avhengig
av forståelsesformen. Det er heller
ikke viktig å ta opp «saken», da den
også vil variere , avhengig av den
ramme den forstås innenfor. Det er
viktig å analysere hvordan sam-

funnsmotsetninger og maktforhold
innvirker på den menneskelige
bruken av naturen, og ikke minst
hvordan forståelsesformene henger
sammen med disse.
Biologiske forhold og samfunnsforhold må analyseres uavhengig
av hverandre da de ikke har samme
årsaksmodeller innebygget. Når
biologer brukes i samfunnssammenheng må de også kunne analyseres ut fra hvilke interesser de
tjener. Det samme gjelder for
Norges Naturvernforbund.
Det er ikke interessant om noen
synspunkter er «oppkonstruert»
eller ikke. Alle måter å se samfunn
på finnes i samfunnsdeltagernes
sinn. Arild Adnem har sin forståelsesform, jeg kan dessverre ikke
debattere med ham hvis han mener
hans er den eneste.
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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.
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