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NATUR l
12151 FEJ:L
REDAKSJONELT
Denne gang kommer «Natur i Østfold,, noe forsinket. Til tross for stor innsats
av andre i foreningens styrer har redaktørenes arbeidssituasjon medført dette.
Vi beklager.
Sommeren som nå er over har sikkert gitt de fleste av oss mange fine naturopplevelser, men den har også bragt naturvernere og ornitologer i Østfold en
tragisk melding. Gunnar Lid er ikke lenger blant oss. Gunnar var alltid velvillig
når ornitologer og naturvernere i Østfold trengte bistand, og hans bortgang
vil være et savn for alle som kjente ham. På side 120 vil du finne opplysninger
om «Aksjon Gunnar». Redaktørene oppfordrer til å støtte opp om denne.
l siste nr. oppfordret vi til å sende inn opplevelser fra foringsplassen. Dette fikk
vi bare en reaksjon på. Vi forsøker igjen. Hva forer du med? Hvor forer du? Når
legger du ut mat og hvilke fugler/ dyr har du fått til foringsplassen?
Hjelp oss forøvrig å få flere til å skrive i bladet, gjerne i form av hverdagsopplevelser.
Jørgen og Leiv

STØTT VARE ANNONSØRER!
Forts. fra s. 123:
Arten er vestlig og sentralt palearktisk . l Norge ruger den sparsomt
på Østlandet og videre sørover til
Kristiansandstraktene. Viktigste rugeområde er rundt Oslofjorden og
oppover mot Mjøsa, men utbredelsen er i detaljer lite kjent.
Fuglen er lettest å treffe på i furuskog og oppsøker her karrige, tørre
og åpne partier. For dere som kjenner duetrostens valg av naturtype
kan det sies at denne ofte er felles
med nattravnens. l Østfold er den
f.eks. vanlig gjest i området rundt
Sprinklet i Onsøy. Her er det kollelandskap med furuskog og større
åpne felter med røsslyng.
Nattravnen er svært revirtro og benytter ofte samme reirplass år etter

år. Den bygger ikke reir, men legger
sine to egg direkte på bakken.
Eggene er glinsende hvite med
svakt gråaktig skjær og marmorert
med grå og brune flekker. Eggene
er så ovale at det er vanskelig å
ski lle mellom en spiss og en butt
ende. Eggleggingen foregår oftest i
første halvdel av juni.
Nattravnen er trekkfugl. Den ankommer i løpet av mai, enkelte
ganger allerede i slutten av april.
Høsttrekket foregår fra slutten av
august til omkring midten av september, med enkelte etternølere til
begynnelsen av oktober. Vinterkvarteret ligger i Afrika, men ingen
funn av ring merkede fugler foreligger fra trekket.
L.B.
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Vi er t)'ve år
Den 23. mai 1963 ble foreningen «Landskapsvernet i Østfold" dannet av et
konstituerende møte på Ka/nes Jordbruksskole.
Hva som var foreningens formål, lå i navnet. -Som aldri før var Østfold/andskapet under forandring . Det var gjenoppbygging og økonomisk framgang.
Landskapsestetiske hensyn ble sjelden ofret en tanke.
Prisverdig var det derfor at Østfoldinger som allerede den gang ante utviklingens skyggesider, viste initiativ og besluttsomhet. Den gang var ikke landskapsvern/ naturvern en klisje eller en motebølge man kunne henge seg på. Å
s tarte en landskaps ve rnforening var på mange måter et pionerarbeid.
<<Landskapsvernet i Østfold» ble etterhvert tilsluttet Norges Naturvernforbund
og fikk navnet <<Østfold Naturvern". Foreningen fikk dermed en bredere plattform for å takle de store naturutbyggingene på 70-tallet.
Nå på BO-tallet står vi overfor en mer langsom og planmessig utnyttelse av
Østfolds arealer. Mange viktige naturtyper er sikret som reservater. Større
friområder, jord- og skogbruksarealer er garantert sin eksistens. Vi vet i dag
sikrere hva de ulike arealene i fylket skal benyttes til.
Vi vet til hva, men vet vi hvordan . ... - Vi sitter alle med en oppfatning om hva
som er pent eller stygt i et landskap. Overalt i Østfold er det eksempler på at
slik arealdisponering kan gjøres mer eller mindre estetisk vellykket.
Landskapsvern er igjen aktuelt! Østfold har et unikt kulturlf!ndskap. Fylket er
så tett befolket at all natur hører til nærmiljøet. Vi har et landskap preget av
høyeffektivt jord- og skogbruk og stor industrivirksomhet. l dette mangslungne
landskapet skal vi bo og virke. Vår forening har arvet tanken om landskapsvernet. -.Vi er «Landskapsvernet i Østfold». La oss ikke glemme det.
Roar

lHUSK SPØRRESKJEMA l NR. 21
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111-lllllti**EN
Mill Ill/JET
Så er da høstsesongen over oss. Alle har forhåpentligvis hatt en fin og hektisk
vår- og sommersesong i felten. Jeg håper at dere er flinke til å sende inn data
til Atlas-sjef og LRSK.
Høst er egentlig så mye. For oss ornitologer betyr det gjensyn med de artene
som i vår dro nordover. Nå er de på vei til andre jaktmarker. Noen vil på veien
falle for kuler, andre vil forulykke på annet vis, men de fleste vil komme til
overvintringsplassen i forholdsvis god behold.
Høst er også på mange måter en dyster tid. For NOF-medlemmer, og kanskje
spesielt for garvede ØOF-medlemmer, starter denne høsten ekstra dystert.
l begynnelsen av august fikk vi vite at Gunnar Lid var savnet på havet ved Røst.
2 uker senere var antagelsen blitt virkelighet. Når dette leses, er Gunnar Lid
gravlagt. Ingen får lenger nyte godt av hans kapasitet. Nå må vi benytte de
skrevne kilder.
Gunnar Lid var med og dro i gang ØOF, og han varen nøkkelperson i arbeidet
med vern av Øra. Dessuten startet han Akerøy a ornitologiske stasjon. Gunnar
har vært en hyppig gjest her nede i Østfold, og det er ikke lenge siden han ble
benyttet som foredragsholder. Han var også i ferd med å bli engasjert denne
høsten. Jeg vil med disse ord på foreningens vegne lyse fred over Gunnar
Lids minne.
Høsten er også den tida på året at det dukker opp vanskeligheter mellom
«ulike interessegrupper». Arsaken til anførselen er det ukorrekte i utsagnet.
Alle forstår sikkert at jeg mener jeger/ornitolog. Begge grupper er egentlig
glade i natur, og i dette tilfelle fugler. Ornitologen har forstått at farer truer,
og har derfor foretatt registreringer. Disse opplysningene har så ført til reaksjoner fra myndighetene med forskjellige former for fredninger. Dette for at
dyrelivet også skal ha en framtid. Mange farer truer uten at jeg har tenkt å
ramse opp disse her.
Jegerne vil også ha dyreliv i framtida. Problemet blir da størst omkring de
største befolkningssentra som f.eks. Fredrikstad-distriktet. Her må en verne
om de viktigste områdene, og en kan da forstå jegergruppens irritasjoner.
Innerst inne erkjenner vel de fleste at dette er veien å gå på grunn av det store
presset. Vi har jo fortsatt store jaktområder i vårt land. Danske jegere har
større problemer. Jeg håper for fuglenes del at denne høsten blir uten ubehagelige konfrontasjoner. Det gjelder jo også menneskets framtid!
Til slutt vil jeg minne om de grønne spørreskjemaene som ble sendt ut med
forrige nummer. Det er viktig for vårt arbeid at DU sender inn ditt svar!
Hilsen Arne
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Gunnør Lid til minne

Gunnar Lid ringmerker unger av gråhegre.
Det er med den dypeste sorg vi har
mottatt meldingen om at ornitolog
Gunnar Lid fra Oslo er omkommet
under sjøfuglundersøkelser i Statens tjeneste på øygruppen Røst i
Lofoten . l alle sine voksne år har
Gunnar arbeidet for forståelsen av
fuglelivets mange sider, og spesielt
har han arbeidet for vern av våre så
etterhvert utsatte sjøfugler. Og det
var altså under sjøfugl-forskningen
på Røst han skulle ende sine dager.
l vårt distrikt er Gunnar først og
fremst kjent for opprettelsen av og
arbeidet på Akerøya ornitologiske
stasjon i Hvaler. Dernest må han
sammen med Birger Alfred Andersen fra Gressvik, sies å ha vært den
som aller først påpekte verneverdien
av Øra-våtmarken. l flere år har vi
således lært ham å kjenne som en
drivende arbeidskar og som en høyt
aktet venn.

l t illegg til sine store kunnskaper
om ornitologi , var Gunnar nærmest
som en oppslagsbok å regne når
det gjaldt viten om fiskeliv, fotografering og frimerkesamling . l det
heletatt var han en mann som kunne
svare på det meste, når venner og
interesserte trengte råd. Og nettopp
akkurat derfor har han med sin utadvendthet, gjennom programmer
i fjernsyn og radio, gjennom tilrettelegging av flere oppslagsbøker,
gjennom sin evne til å få pressens
oppmerksomhet på sitt arbeide gitt
«fotfolket» mye av sin store viten.
Gunnar ble bare 45 år gammel, og
dette gjør situasjonen ekstra tung å
bære for de som virkelig visste å
sette pris på ham som en meget god
venn og kamerat. Vi lyser fred over
hans minne!
Erik Sandersen
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Gunnar Lid's arbeider
med oppl)'sninger om Østfold-naturen
Det mangesidige faglige virkefeltet
til Gunnar Lid {1938 -1983) spente
fra avfallsproblemer i skjærgården
og plante-innsaml inger på Akerøya,
til sommerfugler, maneter, fisk ,
pattedyr, og selvfølgelig ornitologi,
som sto Gunnars hjerte aller nærmest. Således finner vi i Haftorn's
«Norges fugler•• (1971) tallrike opplysninger fra Gunnar Lid, ikke minst
fra Øra og Akerøya, som var de områder i Østfold der han nedla størst
arbeidsinnsats.
G.Hardeng
GL 1961-68: Tur-rapporter fra Akerøya. Totalt 45 stk., tils. 218 s .. hvorav 7 stk. (37 s.}
sammen med Einar Brun , Håkon Baust
Hansen, Jan Michaelsen , Magnar Norderhaug. Oversikt finnes i Østfold-Natur nr.
2: 47-49.
GL 1963: Aker øyas kar planter (tillegg).
(Planter innsamlet 1-4/6-63). Manus, 2 s.
GL m/fl. 1963-77: Daglig logg-lister for
Ake røya, 6 stk., se Østfold-Natur nr. 2: 45.
Stensiler.
B.A.Andersen og GL 1967: Rapport om den
biologiske undersøkelse 1967 av Øraområdet ved Fredrikstad. Stensil, 5 s.
GL 1967: Fiskeobservasjoner fra rekefeltene
i Oslofjordens indre del. Fauna 20: 96106. (Noen funn fra Østfold, bl.a. spisshalet kutling + diverse funn utenfor Drøbakterskelen i tabell.)
GL 1967: Rødstrupesanger, ny art for Norge,
og noen andre eksempler på forlenget
vårtrekk. Sterna 7:387-396 (fra Akerøya).
GL 1967-69: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1961 - 66 (2 s.), 1967
(1 s.). 1968 (2 s.). Manus.
GL og B.A. Andersen 1968: Rapport om den
biologiske undersøkelse av Øra-området
ved Fredrikstad i 1968. Stensi l, 3 s.
B.A. Andersen og GL 1968: Øraområdet - et
stykke verdifull Østlandsnatur ifaresonen .
Norsk Natur 4: 70-76.
GL 1969: Store eksemplarer av tunge tatt
ved Akerøya i Hvaler. Fauna 21: 200.

GL 1970: Kjerrhaukartene i Norge. Sterna 9:
213-218. (Øra og Akerøya s. 216: Sivhauk.)
GL 1971: Trekk fra adm iralen (Vanessa atalanta) observert i Ytre Oslofjord i 1963.
A ta/anta norvegica 1: 244-249. (Akerøya
+ Aven i Råde.)
GL 1972: Fuglene- et problem for flysikkerheten. Fauna 25: 289-290. (Bl.a. Rygge
flyplass.)
GL 1974: Sjøfugl registreringer på Akerøya,
Hvaler. Manus 3 s. (Utdrag i: Naturverninsp. for S-Norge 1977: Verneplan for
sjøfuglreservater. Delplan 1, s. 39.)
GL 1974 : Registrering av søppeloppskyllet i
fjæra på Akerøya, Hvaler. Stensil 3 s.
GL, H.B. Hansen, V. Ree 1974: Sjøfuglregistrering - Akershus/ Østfold 3.6.197 4 .
.Manus 4 s. (Utdrag i: Naturverninsp. for
S-Norge 1977: Verneplan for sjøfuglreservater. Delplan 1, s. 52 : Eggholmen i
Mossesundet.)
GL 1975: Ny registrering av søppel oppskyllet i fjæra på Ake røya, Hvaler. Stensil 5 s.
(Referert i Dagbladet 22.5.1975 og Aftenposten 28.4. 1975.)
GL 1975: Fuglelivet i skjærgården- ømfindtlig for forstyrrelser. Fauna 28: 121-127.
Østfold-Ornitologen 2 (3-4) : 36-41 .
GL 1975: Fugl med reir på og i bygninger på
våre flystasjoner. Flytrygging (Luftforsvaret) 1: 21-25. (S. 21 : Svaleplage på
Rygge flystasjon.)
GL og L. Bunes 1975: Åpent brev til NRK
m.fl. instanser i forbindelse med planer
om et nytt kortbølgeanlegg i Øraområdet
ved Fredrikstad. Aftenposten , morgen nr.
16. 12.1975.
GL 1976: Beverfunnet i Ørje-elva ved Halden . Fauna 29:142- 143.
GL 1977: Observasjoner av admiralen i
Norge i 1976. Atalanta norvegica 3: 1823. (Østfolds. 19-21 .)
GL 1978: Toppdykkeren og dens nåværende status i Norge. Toppdykker'n 1: 511. (S. 10 Hemnessjøen i Akershus/Østfold .)
GL 1979: Forekomsten av stormaneter langs
norskekysten. Fauna 32: 129-136. (Div.
funn langs Østfold-kysten av blå brennmanet, lungemanet m.fl.)

100

Vinterforing øv råd~r
ved Brodøl i Mørker
ved Inger Marie Håkås

"' Jl."f / ..

.\ <

«Natur i Østfold» spurte sist sine
lesere om de hadde opplevelser fra
foringsplass for fugl eller dyr. Da
fikk jeg lyst til å fortelle om rådyra
mine.
Det begy nte med at vi en snørik
vinter satte ut noen havrenek vi
hadde til overs. Da de tok slutt, la
jeg ut litt havre. Rådyra kom nærmere, og det endte med fast foringsplass under ei stor furu i utkanten
av gårdsplassen . En neve havre til
hver regna jeg , og så la jeg litt fint
tørrhøy over (som de forresten aldri
spiste) til beskyttelse mot fugl og
s nøføyke. Under sterk kulde og
mye snø økte jeg faringa noe. For-

inga blei fast skikk, de venta sin
daglig e kvote, og det gikk slik at de
stod og venta på meg når jeg kom
hjem fra jobben klokka tre. Når jeg
så tok havrebøtta og gikk mot furutreet, skvatt de 15-20 munna, men
kom fort tilbake når maten var utdelt og jeg snudde ryggen til. Rådyra var et syn der de sto og titta på
meg med sine store mørkeblå øyne
i de trekanta ansiktene.
Vi mennesker hadde umåtelig stor
glede av dyrevennene våre. Antallet
varierte noe, i lange tider hadde vi
tre - fir e, en vinter var det se ks på
det meste. De var faste gjester fra
oktober fram til 1. april. Det er for
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seint å begynne foring langt ut på
vinteren, da vil de ikke tåle overgangen til kraftig kost. Faringa har
vart i flere år, til dels med de samme
dyra.
Rådyra forbandt nok foring med snø
og kulde, for forrige sommer da vi
hadde snøfall i jun i, dukket det
plutselig opp en rådyrhunn og leita
etter havre på f6ringsplassen.
Dette er en tradisjon jeg gjerne
skulle holdt oppe, men dessverre,
det har minket på denne rådyrstammen, sist vinter var det bare ett.
Eiendommen min med 600 mål skog
er fredet for jakt, men det er likevel
ikke lett å holde jegere og hundene
deres unna. Flere ganger har
hunder jaget rådyr over jordene
rundt gården. Jegerne går nok ikke
inn på området akkurat her hvor vi
ser dem, men det har vært grove
brudd på fredningsreglene lenger

innpå skogen.
En annen sak angående rådyr som
jeg gjerne vil nevne, er adgangen
ti l tidlig jakt på råbukk (fra 21. aug.)
her i Østfold.
Det er grunn til å mene at dette er
uforsvarlig ut fra følgende punkter:
1. Rådyrkalver kan bli født så seint
som i begynnelsen av august. De vil
bli forstyrret og kanskje jaget av
hund. Ut fra dyrevernmessige hensyn er dette utillatelig. Hvem kan
garantere at ikke en rådyrhunn blir
skutt i stedet for en bukk?
2. Distriktene ved svenskegrensen
(Rødenes - Rømskog) er et av de
fineste steder for bærplukking.
Massevis av mennesker fra omkringliggende bygder og tettsteder
er på tyttebærplukking her i slutten
av august- september. En føler seg
ikke særlig trygg som bærplukker
med fullt av jegere på skogen.

for Fredrikstad-distn1ltet
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De

B~vennlige

Ved kommunevalgene hender det fra tid til annen (les: ganske s;elden)
at det dukker opp politiske lister uavhengig av de gamle «traverne». l
Sarpsborg stiller i år «De Byvennlige» for første gang liste til bystyrevalget. Er da dette en lovprisning av det urbane samfunnet, eller- kanskje det motsatte? Vi valgte å stille noen ledende spørsmål til en av «De
Byvennlige» for å få vite litt mer.
- Bjarne Aaserød, hvorfor stille en
liste i tillegg til de andre?
- Rett og slett fordi vi ønsker å legge vekt på andre ting enn det partiene gjør. Dessuten - et rent lokalt
alternativ uavhengig av sentrale
vedtak og rikspolitiske uttalelser
har absolutt sin berettigelse i et bystyre.
- Hvem er så DBV?
- Lista har en gjennomsnittsalder
på omkring 25 år- det vil si at ungdom utgjør storparten av lista. A
plassere oss på et politisk kart er
ikke bare unødvendig , men også
uinteressant- tverrpolitisk kan vel
være det mest dekkende ordet.
- Det vil da si at DBV gjør seg til
<<ungdommens talsmenn»?
- Selvfølgelig, med ungdom som
utgjør lista skulle vi ha gode muligheter til å vite hva ungdommen dvs. vi selv-vil. Derforerungdomspolitikk viktig for DBV. Økte aktiviteter for ungdom, støtte til ungdomstiltak og utekontakt, lokale
sysselsettingstiltak for å kjempe
mot arbeidsledighet blant ungdom
spesielt og i det hele, naturligvis.
- Hva er DBVs mål?
- A gjøre Sarpsborg til en bedre by
å bo i- derfor har vi valgt vårt navn ...
- Hvordan?
- Rent praktisk - bedre bymiljøet.
Bruke Kulåsparken mer, bevare
gamle bygninger og holde verneverdige bymiljøer intakte, utvide
gågata, flere gatetun . Byforskjøn-

neise- istedenfor å omgis av grelle
betongvegger kan man la kunstnere
eller barn dekorere veggflater- vellykkede eksempler på det fins i
andre byer.
- Andre saker dere brenner for?
- Vi vil gjerne la folk slippe mer til i
beslutningsprosessen - et mer
aktivt demokrati. Ved f.eks. spørsmål om bygging av nye blokker eller
en såkalt ubetydelig sak som gatenavnendring, vil vi arrangere møter
eller innhente uttalelser fra de som
blir mest berørt av avgjøre Isene nemlig de som bor i det aktuelle
nærmiljøet. Dessuten vil vi oppfordre folk til å møte i bystyremøtene. De innvalgte må få en følelse av at folk er interessert- det kan
kanskje spore til økt innsats og
større ansvar hos de folkevalgte ...
- Det er jo dannet en <<folkeaksjon"
mot nedleggelse av sykehuset i
Sarpsborg. Hvordan ser dere på
det?
- Vi krever også at sykehuset skal
bevares . l til legg ønsker vi mer støtte til hjemmesykepleie, flere avlastningsplasser, trygdeboliger og sykehjemsplasser utenom sykehu set,
slik at langtidspasienter ikke opptar
plass for akutte trengende.
- Det blir vel neppe gratis å få gjennomført dette. Hvordan skal dere få
midler?
- DBV mener at det bør foretas
omstokkinger i hva en bruker
penger på. Vi går f.eks. mot bygging
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av et nytt rådhus i multimillionklassen. Det er en for dyr investering når pengene kan brukes bedre
på andre områder. Og - når Sarpsborg kommune klarer å sitte igjen
med flere hundre tusen ubrukte
kroner av sysselsettingsbudsjettet,
kan man begynne å forstå at midlene
fins, men de blir ikke satt inn der
DBV synes de trenges mest.
- Hva synes dere om «Nei til atomvåpen>>$ aksjon om å stemme inn

rakett-motstandere i landets kommunestyrer?
- Vi sier som i programmet vårt:
Hvordan kan man være byvennlig
uten å være motstander av atomvåpen?
- Til slutt, har dere et realistisk håp
for valgresultatet?
- Det er vel for optimistisk å regne
med rent flertall i bystyret, men at vi
skal bli representert med 1 eller 2 det har vi godt håp om!

Halden nøtur- og miljøvern
med prøvefiske
ved Tom Jensen
Næringsmiddelkontrollen i Halden
ved byveterinær Leidulf Farstad tok
nylig kontakt med Halden natur- og
miljøvern da de ønsket et samarbeid om prøvefiske ved overgangen
lddefjorden/Ringdalsfjorden rett
utenfor Halden havn. l første rekke
ble vi bedt om å fiske 20 hvittinger(!)
som skulle sendes VeterinCJ;)rhøyskolen for undersøkelse mht. miljøgifter. Fisketuren skulle tas mens
det var lite utskifting av fjordvann,
altså omkring slutten av august.
T orsdag 25. august dro tre brave
fiskere ut på de store banker: Formannen Jan Christian Pettersen og
styremed lemmene Jørn Bøhmer-

Olsen og Tom Jensen. Utstyrt med
pågangsmot, hvittingsnøre og rå
reker dro vi avgårde. Resultat etter
3 timers fiske: 6 hvittinger! De ble
omhyggelig plassert i fryseboksen,
og vi skal ikke gi oss før vi har sneset
fullt.
Hvitting er en fisk som har stor betydning for lokalmiljøet, og vi er
spent på resultatet av undersøkelsen. På grunn av økonomien til
Næringsmidde lkontrollen, ble vi
bedt om å holde oss til hvitting i år,
men det kan komme på tale med
and re arter senere. Dessuten er det
tale om å sammenlik ne samme art
år etter år.
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India · Kultursjokk og nøtur
Pål Bugge

Begrepet «Østens mystikk» er for de fleste mennesker uløslig forbundet
med India. Et land så stort som et kontinent, fyllt til randen med nye
spennende opplevelser. Ikke bare med en rik kultur, men også med en
naturrikdom, som det ikke finnes make til ellers i verden. For oss fire
nordboere ble dette landet et selvfølgelig reisemål etter å ha sett
svensken Jan Lindblads filmer fra India.
Nøyaktig planlegging er av avgjørende betydning når man legger ut
på slike langturer. For oss ble tiden
for knapp ti l dette, dessuten var det
svært vanskelig å få detaljert informasjon av den typen vi trengte.
Dette viste seg å være et hell i uhellet, fordi vi hadde neppe dratt avgårde hvis vi hadde visst hva som
skulle møte oss dernede.
Verdens verste byråkrati, slitsomme
togreiser liggende på hattehylla,
matforgiftning , bunnløs fattigdom
osv. var litt vel mye malurt i begeret
for oss bortskjemte nordmenn. Men
hva gjør det når man får herlige naturopplevelser igjen for «Strevet». A
sammenlikne med andre naturområder er vanskelig i og med at hvert
område har sin egenart. Men jeg
tror nok at Indias beste naturområder gir vel så mye igjen som ØstAfrikas naturreservater. Forutsatt
at man gir seg god tid. A ha et for
ambisiøst program nytter ikke, så vi
ble tvunget til å besøke kun to områder Bharatpur og Khana. Det sistnevnte er berømt for sine tigre . ..
«Tracking» fra elefantryggen er den
mest originale måten å oppleve
Indias natur på. l Khana nasjonalpark var dette gjort til en hovedattraksjon.
Det var i den store velholdte nasjonalparken Khana at forfatteren
Rudyard Kipling fikk sine hovedinntrykk til å skrive den berømte

«Jungelboka» . Som inspirasjonskilde må omgivelsene ha vært nærmest perfekte. For oss ble møtet
med tigeren i«Jungelbokas miljø»
l ndiaturens høydepunkt. Vi trodde
egentlig ikke at vi skulle få se tigeren, da vi kom til Khana. Den er
tross alt et utrydningstruet rovdyr,
at den i tillegg kun er nattaktiv, gjorde ikke saken lettere.
Men ved et tilfelle hadde vi virkelig
flaks. Etter å ha lett etter tigerspor
hele kvelden , uten å ha sett et glimt
av en stripete hale, begynte vi å resignere. Gang på gang hadde vi
krysset uttørkete elveleier og sett
ti gerspor, men dessverre altfor
gamle til å gi oss noen ledetråd. l
det høye gresset langsmed en bekk
hadde vi funnet et kadaver av en
drept sumphjort, men tigeren hadde
trukket inn i de. tettere delene av
jungelen. Vi trodde det skulle bli en
av mange bomturer, da Mahouten,
elefantføreren, plutselig styrer elefanten inn i et uttørket elveleie. En
lokalitet han hadde gjemt som en
god gammel reserve når alt annet
mislyktes. Solen hadde nå gått ned,
og vi duvet fram i skumringen under
de høykronte saltrærne. De ranke
stammene var kledt med krypvekster, og virket eventyraktige i
tusmørket. På begge sider av stien
vokste det tette bambuskratt, ideelle
gjemmesteder for såvel tiger som
hjortedyr. Nattelydene var begynt å
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komme fra insekter og dyr, og rammen rundt fenomenet «tigertracking» var perfekt. Og da vi hørte
tigeren brøle et langtrukkent «Oaaauu» på den andre siden av åsen var
det som bestilt. Noen Languraper
varslet og axishjortene i krattet
stivnet til. Det var som hele jungelen
lyttet i stille ærbødighet til de voldsomme brølene. Ikke minst vi som
satt musestille på elefantryggen,
og følte at det hele var uvirkelig
stemn ingsfullt. Så stoppet brølingen og fram fra et bambusk ratt
øverst opp i åsen stod tigeren fram
i sin imponerende skikkelse. Stor,
muskuløs og med et massivt velformet kattehode. Stripene fikk den
nesten til å gå i ett med vegetasjonen
da den skred ned mot oss. l det den
passerte oss på noen få meters avstand holdt vi pusten imponert over
denne utrolig vakre skapningen. Til
vår store forbauselse styrte så Mahouten elefanten etter tigeren, og
det var en uforglemmelig opplevelse å følge i helene på tigeren som
tasset foran oss på stien. Så ble den

liggende litt i utkanten av noe bambuskratt og poserte villig vekk for
oss fotofrelste. Like brått som t igeren kom, forsvant den inn i
jungelen for å være i fred. Vi var mer
enn takknemlige for «Oppvisningen>>
og dro tilbake til leiren med et minne for livet.
Slike opplevelser hører med til de
få høydepunktene man får oppleve
i Indias natur. De mer dagligdagse
hendelsene preger helst bildet ved
besøk i nasjonal parkene.
India har hatt en avansert kultur i
4 - 5000 år, og det sier seg selv at
naturområdene må bli preget av
mennesket gjennom en slik lang
tidsperiode. Til tross for dette, og
presset fra den økende befolkningen, klarer de indiske myndighetene å ta vare på de viktigste
naturmiljøene. Ett av disse er
Bharatpur-reservatet. Et menneskelaget våtmarksområde, som er kjent
som Asias beste fugleb iotop. Her
er det lett å observere såvel trekkfugl fra Sibir, som indiske standfugler av alle salg. Området er bygd
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opp av diker som holder vannet tilbake, og langsmed dikekantene
yrer det av liv. Små isfugler sitter i
trærne i vannkanten og speider etter
fiskeyngel. De funkler som små juveler med sine metallisk fargete
fjærdrakt. Oppe i trekronene er de
langhalete grønne parakeetene opptatt med redebygging og kurtisering . l selve våtmarkene er det en
mengde forskjellige vannfugler.
Gjess, storker, hegrer og rovfugl
stadig på jakt etter en andestek.
Ved siden av fuglelivet er de store
pythonslangene det mest interessante og spennende . Utenfor våtmarkene finnes det tørre varme
sandomr~der hvor de vekselvarme
slangene ligger og soler seg . Om
vinteren er de svært trege i det kalde
været, og godt er det når man skal
fotografere de på kort hold!
1 byen Bharatpur eksisterer det
også et fugleliv, om enn i litt mer
makabre former. Det er gribbene,
som lever høyt på avfall , og ikke
·minst på de hellige kuene India har

millioner av. Kuene som på grunn
av hinduismens lover må behandles
med respekt, og for all del ikke
drepes, snylter hele livet på befolkningens avlinger. Når de så endelig
dør av sykdom, lempes de på en
kjerre og kjøres ut til en dumpeplass. Landsbyens bikkjeklaner og
hundrevis av hvitrygg-gribber sloss
om levningene. Et særdeles makabert syn!
Ingenting går til spille i det indiske
samfunn, og gribbene fungerer som
et naturlig og nyttig renovasjonsvesen. Gribbene er altså sikret en
god framtid blant Indias hellige
kuer, men ikke alle andre fu gle- og
dyrearter går en like sikker framtid
i møte. Landet har hele 500 pattedyrarter å ta vare på, i tillegg til den
artsrike fuglefaunaen . Fo· et U-land
med sosial og politisk uro er dette
store oppgaver å løse, nesten for
store. Sett i forhold til ressursene
gjør likevel den indiske naturvernetaten et imponerende arbeid. Så
bra at hele den vestlige verden
burde ha noe å lære av indiernes
samvittighetsfulle arbeid med å
redde naturarven for de kommende
generasjoner. Faktisk går det så
hardt for seg at regulære kamper
utkjempes mellom for eksempel
bøffelgjetere og nasjonalparkens
vaktmannskaper! Siste tilfelle av
kamper var i Bharatpur, 5 mennesker ble drept og hele 20 ble
skadet! Dette hører heldigvis med
til sjeldenhetene. Naturvernsaken
er i sterk medvind i India, og politikerene synes å prioritere dette arbeidet.
For oss nordboere ble 5-ukers opphold så altfor kort, men det var
meget inspirerende. Så inspirerende
at også neste års stortur vil ha
«Jungelbokas» miljø som reisemål.
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Gode rØd til den som skøl til lndiø.
Oppakning
Ta med minst mulig bagasje. Desto
mindre du har med deg desto lettere
er det å reise rundt. Kun en pakkrammesekk +en fotobag. Klær bør
vær anpasset til både tropevarme
ved kysten og kaldt vær i høyereliggende strøk. Sørg for å ha både
sandaler og solide fotturstøvler/
sko. Solhatt er viktig. Ta med sovepose men ikke telt. Det er forbudt å
telte i nasjonalparkene. Det kan
være meget farlig, både med hensyn til to-bente såvel som til firbente
rovdyr.
Helse
Sørg for vaksinasjoner i god t id før
avreise. Alle kan ikke taes på en
gang. Kulltabletter og avføringspiller må taes med for å styre diare,
vekselvis forstoppelse. Toalettpapir
er luksus i India, noen ruller i
bunnen av sekken bør være med. Et
godt gammelt kjerringråd er å ta en
slurk konjakk før du spiser om
morgenen. Det skal etter sigende
knekke en del av den nye bakteriefloraen .

Foto
Husk lyssterke teleobjektiver fo r
fotografering morgen og kveld.
Likeså bør du satse på å ha med deg
en del 400 og 200 ada film i tillegg
til ca. 20 finkornete filmer på 64100 asa. Har du en kraftig blitz kan
dette utnyttes ved tiger-foto om
kv.elden .
Anbefalte reisemål
Med utgangspunkt i New Dehli bør
en satse på følgende reisemål:
Kultur: Byene Agra, Varanasi og
Jaipur.
Natur: Nasjonalparkene Bharatpu r,
Sariska, Ranthambor og Corbett.
Litteratur om India
Litteratur og kart kan bestilles hos
Gimnes bokh andel i Oslo. Følgende
bøker bør leses:
-Kailash Shankala: «Tiger». Collins
forlag, England .
-Feltguider over pattedyr og fugler.
Collins forlag, England.
-Fodors guide to l ndia.

STEDET FOR UTSTYR Tl L NATUR FOTOGRAFERING!
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RAPPORTSER IEN -

ØSTFOLD-NATU R

ØSTFOLD-NATUR er en rapportserie som distribueres av Østfold Ornitologiske Forening. Serien er ment som et supplement til tidsskriftet cc Natur i Østfold ». l ØSTFOLDNATUR publiseres større arbeider som av naturlige grunner blir for omfattende og
store til at de kan trykkes i tidsskriftet.
Arbeidene som publiseres i ØSTFOLD - NATUR har alle tilknytning spesielt til Østfoldna turen og omhandler alt fra botanikk og entomologi til ornitologi og natu rvern. Her er
det med andre ord mye interessant lesestoff for en naturinteressert. Rapportene er
skrevet på en slik måte at alle kan ha utbytte av innholdet uten å ha fagutdannelse på
områ det.
Dersom du ikke allerede er abonnent på rapportserien ØSTFOLD- NATUR burde du
bestille abonnement omgående. Rapportene kommer ut regelmessig og ett innbetalingsko rt følger med hver utsendelse. Rapportene blir selvfølgelig rimeligere for en abonnent
enn for en som må kjøpe den i løssalg.
Nedenfor er det listet opp rapporter som allerede er utgitt. Vi h ar fremdeles eksemplarer
på lager av de aller fleste. Disse kan også bestilles. Benytt deg av kupongen nederst og
send bestillingen til: ØSTFOLD-NATUR, POSTBOKS 1145, 1601 FREDRIKSTAD Ø.
Utkommet i serien Østfold-Natur:
1.
2.
3.
4.

Øra-om rådet ved Fredrikstad, en l itteratur· og kil deoversikt. Geir Hardeng, 17 s.
Årsrapport 1976 Ake rø ya Ornitologiske Stasj on . O.J. H anssen (red.), 54 s., kr. 10,- .
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1977. O .J. Hanssen (re d. ), 64 s.
Rov fug l-forekomster i Søndre Smaalenene før og n å. Dess uten småartikler o m bever og t r uete plantear ter.
Geir Hard eng (r ed.), 71 s., kr. 10,-.
5. Virkningen for fuglelivet på Østfol d· kysten, etter oljeutslipp i Skage rak høsten 1978. O.J. Hanssen, 24 s., kr. 5.-.
6. Virksomheten ved Akerøya Ornitol ogiske Stasjon 1978. O.J. Hanssen ( red.), 60s .. kr. 10,-.
7. Fuglelivet i Skinnerflo og Seutelva. Årsr apport 1979. G. Stenmark. 32 s.. kr. 10,· .
6. Plante· og dyreliv i Tr ømborgfjella, Eidsberg . A. Haga , 32 s.
9. Virks om heten ved Ake røya Ornitologiske Stasjon 1979. A.G . Bosy (red.), 34 s., kr. 10.- .
10. Ku re fjord en 1973-1978. O rnitologiske undersøkelser og utviklingen i om rådet. Ø. Låg bu og A . Rosnes (red.) ,
84 s .. kr. 15,-.
11. Onsøy's Flora. Ø . Johansen, 101 s., kr. 20,-.
12. Fugleli ve t i Vansjø • Hobø lvassdraget. O.J . Hanssen (red .), 73 s., kr. 10,·.
13. Vi r ksomheten ved Akerøya Ornitologis ke Stast on 1960. R .G. Bosy (red .), 22 s., k r. 10,·.
14. Krå ker øy's natu r · fl ora og faun a. Et ti llegg til Kråkerøy s Bygdebok. O.J. Han ssen . 98 s .. kr. 30,-.
15. Naturfaglige og n at urvern messige forhold i Haldenv assd r aget og ti lgrensen de o mråder med norsk del av
Store Le. Geir Hardeng , 148 s.. kr. 25,·/ 20,-.
16. Robert Collett 1842· 1913. og hans opplysninger fra Østfold i «Norges fugle• i-111. Morten Viker (red .), 63 + 9 s.,
kr. 20.-/ 15.·.
17. Habitatbeskri velse og fugl efauna i 20 av Østfolds in nsjøer. Atle Haga, 43 s., k r. 15,·/10,-.
18. Fu glelivet langs Seulelven, Skinnerflo og Augeberghølen . Geir Sten mark, 108 s., kr. 20.·/15,-.
(Som en ser er de fi re siste rapporten e oppført med to pris er, den første er abonnementspris og den siste løssalgspris. OBS: Porto kommer i tillegg til ovenstående priser) .

----------- --------------- ---- ---- --- ------ BESTILLINGSKUPONG:

O

Ja. jeg bestiller abonnement på rapportserien ØSTFOLD- NATUR.

O
O
O

Send meg også omgående alle ti lgje ngelige tidligere u tkom ne nr. av rapportserien.
Mitt abonnement skal løpe fra nr. 19.
Jeg ønsker ikke tilsendt alle tidligere rapporter, men ønsker bare nr. .. . . . . • ... .• . ... • .. . . •. . . . ..... .

Navn : ....................................... ... .................... .... .. ............... .. ... ....... ............ .. ...... .. ... .... .. ..
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111

ET PRAKTVERK PÅ CA. 150 SIDER -

150 FARGEBILDER

Foto: }ørn Bøhmer Olsen

UNIVERSITETS FORLAG ET

112

Fiskeørnen i Vønsjø:
Heltltesultsess og mennesltelig påvirltning
ved Øivind Lågbu
Fiskeørnen (Pandion haliaetus)
regnes som den tall rikeste rovfuglen
i Vansjø i Østfold . Vansjø er Østfold s største innsjø med sine 35.8
kvadratkilometer, middeldybden er
7.4 meter og største dyp er 40 meter.
Beliggenheten i et jordbruksområde og innløpet fra tettbefolkede
områder i Akershus har på 70-tallet
ført til at innsjøen har fått karakter
som eutrof i flere deler. Opprinnelig
har innsjøen hatt oligotrof/mesotrof karakter, og de østre delene
har fremdeles slike kjennetegn .
Skogsområdene rundt og i innsjøen
har også blitt utsatt for moderne
skogsdrift, og innsjøen har blitt et
viktig utferdsområde for båtturister.
Denne undersøkelse av fiskeørnbestanden i Vansjøområdet hadde
til hensikt å studere fuglenes hekheproduksjon . Reiropptellinger ble
gjort i årene 1980-82. Ved sammenligning med gamle data undersøkte
vi bestandens spredning og utviklingshistorie i innsjøens omgivelser.
l tillegg undersøkte vi hvilken effekt
de menneskelige påvirkninger hadde for bestandens hekkeproduksjon først og fremst med hensyn til
hogst på hekkeplassen, men også i
form av forstyrrelser fra båtturister.
Historie og miljø
Abro (1959) registrerte 3 par fiskeørn i Vansjø i 1950 og 2 par i 1958. l
1959 ble 1 pa r registrert (Åbro
1960). Hoell (1974) fant minst 4 par
hekkende i 1973. Det er uklart om
disse tellingene bygger på systematiske undersøkelser av området.
Denne undersøkelsen viste at an-

tallet observerte hekkende par
fiskeørn stod i nær sammenheng
med hyppigheten og lengden av
observatørenes opphold i innsjøen
gjennom sesongen. De tidligere
tellingene egner seg derfor trolig
ikke som noe direkte sammenligningsmål for utviklingen av bestanden. Vi fant i 1980 6 revi rhevdende par mot 7 par i 1981 og 9 par i
1982. Tellingene viser imidlertid at
fiskeørnen har blitt mer tallrik gjennom sytti-årene. Denne bestandsveksten faller omtrent i samme tidsrom som den kraftigste eutrofieringen har funnet sted. Nordbakke
(1980) foretok en undersøkelse av
fiskeørnens fødevaner i lddefjorden
ved Halden. Det ble funnet flest
vederbuk (32% av totalantallet) i
reirene, deretter fulgte gjedde og
abbor med respektive 25 %og 16%
av det totale fiskeantall. l følge
Brabrand (1979) ble 11 fiskearter
registrert i Vansjø etter systematisk
fiske med landnot, bunn- og flytegarn. Av disse artene betegnes abbor (Perca fluviatilis) , hork (Acerina
cernua), mort (Rutilus rutilus) , laue
(Al burnus al burnus), brasme (Abramis brama). flire (Biicca bjørkna)
som meget vanlige, mens gjedde
(Esox lucius), gjørs (Stizostedion
lucioperca) , krøkle (Osmerus eparlanus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og ål (Angui lla anguilla)
betegnes alle som vanlig e. De store
fiskeforekomstene i Vansjø som er
grovt estimert til ca. 2000 tonn for
hele innsjøen har en positiv innvirkning på fuglelivet (Hanssen
1981 ). Den økende næringsrikdom
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Fiskeørn
i Vansjø har ført til økende bevoksning av helophyt-vegetasjon, takrør (Phragmites communis) og sjøsivaks (Scirpus lacustris) har blitt
dominerende vekster i mange grunne områder. Eutrofieringen har
også ført til at mengden av planteplankton har øket, og denne forandring har gitt forandringer i sammensetning i både fiske- og fuglesamfunnene i innsjøen. Haga (1981
a) viser til forskningsresultater som
viser at ved forurensninger, kunstige berikelser og andre habitatsforstyrrelser blir tetthetsfordelingen
av ulike arter forskjøvet på grunn av
ustabilitet i økosystemet; noen arter
dør ut mens andre øker i antall.
Under svak forurensing blir det opprinnelige stabile likevektssamfun n
forstyrret, noen arter blir mer vanlige, mens sjeldne arter forandrer

Foto: }ørn Bøhmer Olsen
tetthet. Etter en periode med forurensningsstress inntar samfunnet
igjen en likevekt, men antallet individer er nå forskjellig fra det opprinnelige. Det er derfor vanskelig å si
hvilken effekt en stabilitet i eutrofiering vil ha på fiskeørnen i innsjøen.
Undersøkelser fra Sverige har vist at fiskeørnen opptrer mest tallrikt i oligotrofe og mesotrofe innsjøer, mer
sparsomt i eutrofe.

Metoder
For å finne reirplasser for fiskeørnen har vi besøkt de gamle, kjente
hekkeplasser, etter opplysninger
fra friluftsfolk som ferdes mye i områdene. l tillegg har vi studert
fuglene på fiskeplassene og plottet
flyveretningen tilbake til reiret etter
vellykket fangst. Flere reir ble tun-
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net på denne måten . Ultimo juli og
primo august har vi sjekket ungeproduksjonen for alle rei renes vedkommende. Forstyrrelse fra båtturister har blitt undersøkt ved å
studere · fiskeørnens reaksjon på
båtturisme på hekkeplassen. Vi har
samlet inn opplysninger fra lokalkjente informanter om gamle hekkeplasser og forsøkt å studere flytting av hekkeplassene. Vi har registrert hvor nær hogst har funnet
sted ved hekkeplassene og hvor
lang tid siden hogsten fant sted. På
denne bakgrunn kan vi trekke noen
konklusjoner om hogstens innvirkning på fiskeørnbestanden.

Resultater hekkesuksess
l alt ble 12 reirtrær benyttet av fiskeørn en eller flere ganger i disse tre
årene 1980- 82. Vellykket hekking
fant sted på 7 reirplasser. 2 reirtrær
ble nedhogget i denne perioden
under vinterhogsten. Denne hogst
gikk ut over reirtrærne i samme område, og det er trolig at hogsten
også gikk ut over ett og samme par.
Paret forsøkte begge år etter
hogsten å bygge nytt reir, men
gjenno mførte ikke hekkingen noen
av årene. l alt fant vi 6 revirhevdende
par i 1980 mot 7 par i 1981 og 9 par i
1982.
Av de 12 reirtrærne lå 6 reir på øyer
og 6 på fastlandet. l midlertid har
disse øyene samme vegetasjonstype som fastlandet rundt og er av
en slik størrelse at fiskeørnbestanden må sies å være mest avhengig av skogsmiljøet ved innsjøen for sin hekking. l mange innsjøer i Norge og Sverige hekker
fiskeørnen på små øyer ute i selve
innsjøen hvor reirtreet ofte er det

eneste høye treet (se Odsjø & Sondell1976 og Haga 1981 b} . lngen av
parene i Vansjø hekker på denne
måten .
Reirtrærne ligger ca. 100 meter til
ca . 2.5 km fra innsjøen og dens tilsig . Middelavstanden (medianverdien) er 750 meter. Med unntak av
ett tre hekker fuglene bare i furutrær. En gran som hadde fått toppknekk ble brukt i 1980. En unge kom
på vingene for dette paret, men
reirtreet ble hogget ned under
hogsten vinteren 1980/81 .
l figur 1 vises hekkesuksessen for
fiskeørnbestanden i Vansjø-området for de tre årenes vedkommende. Ungene ble i 1980 opptalt
medio og ultimo juli, i 1981 og 1982
ultimo juli og primo august. Reir
merket (+) ble oppdaget i løpet av
undersøkelsesperioden, disse var
såvidt nye i bruk og ga ingen positiv
hekkesuksess. Reir nr. 8 ble med
sikkerhet benyttet først i 1982. l tallene for den gjennomsnitlige hekkesuksess for hvert år og sammenlagt er alle revirhevdende par talt
med. Hvis man regner med par som
fikk unger på vingene blir den gjennomsnitlige hekkesuksess for de
tre årene på 2.0 unger (pr. vellykket
hekking), mens ungeantallet blir
1.36 pr. par når totalt antall revirhevdende par regnes . Det siste tallet kan brukes for å undersøke utviklingstendensen for bestanden,
om den holdes stabil eller endres.
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Figur 1
Oversikt over fiskeørnbestanden i Vansjø, dens størrelse 1980-82 og hekkesuksess i perioden.
Reir no.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11 *
12

Del av innsjø

Antall år i bruk

midt
midt
øst
øst
nordøst
nord midt
midt
vest
vest
vest
vest
nord vest

3

Antall unger
80 81 82
2
3
3

1 (+)
2
1

o

3

2

2(+)

3
1
1
1
1

3

o
o
1
3
o o

3

2

1

hogd

2

o
2

1
2
hogd

o
2

Gj.snitlig prod.
2.67
0.00
0.50
0.00
2.00
0.00
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00
2.00

* Paret hevdet revir hele sommeren, men bygde bare delvis på reir, ettersom det gamle reirtre ble
nedhogd vinteren i forveien.

Resultater, menneskelig påvirkning
To menneskelige påvirkningsfaktorer ble studert- hogstens innvirkning på bestanden og menneskelig
forstyrrelse på reirplassen ved turisme.
Hogst i undersøkelsesperioden:
Som det går tram av fig. 1 så ble to
reir hogd ned i undersøkelsesperioden. Paret bygde året etter den
første hogsten nytt reir men gjennomførte ikke hekking. Det andre
året etablerte paret seg på hekkeplassen i medio april. Da også det
reiret som var nybygd året i forveien
var nedhogd startet paret på byggingen av et nytt reir. Dette reiret
ble ikke bygget ferdig , men hunnen
ble observert ved det gamle reiret
så sent som medio august dette
året, 1982.
Tidligere hogst: For de 12 reirtrær
hvor fiskeørnen hevdet revir hadde
det for 2 av rei renes vedkommende
ikke funnet sted hugging av hogstflater i området rundt reirtrærne
de siste ti årene. Dvs. at gammel-

skogen stod rundt reiret og i en omkrets av minst 500 meter. Det var
ikke spor av ungskog på flater eller
andre suksesjonstrinn etter hogst.
For 3 av reirenes vedkommende
hadde det funnet sted hogst innen
et tiårsintervall, men det var gått
noen år etter hogst slik at løvskogen
dominerte blant fornyelsesvegetasjonen. Det ene av disse reirtrærne
var i bruk ti l og med 1975. Etter
hogst høsten dette året opphørte
hekkingen på stedet. Reirtreet ble
ikke hogd, men det stod nå åpent
igjen ut mot en hogstflate. Reirplassen ble tatt i bruk i 1982, i samme reirtre kom det 2 unger på vingene. Det tok altså over 6 år før reirplassen ble tatt i bruk på ny. De to
andre reirene har vi ikke direkte
opplysninger om, men fornyelsesvegetasjonen tyder på at hogst fant
sted for mer enn 7 år siden for det
ene parets vedkommende og for
mer enn 5 år siden for det andre.
Disse to reirene står imidlertid
skjermet til i mindre treklynger og
er ikke like berørt av hogst.
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For 5 av reirtrærnes ved kommende
hadde det funnet sted hogst nær
rei rtreet, dvs. under 100 meter fra
treet . Ny vegetasjon hadde ikke
passert urtestadiet i fornyelsesstadiet, dvs. at ny trevegetasjon hadde
ikke fått større omfang . Et av disse
reirene, nr. 3, var i bruk i 1980 og
1981 . Nytt reir ble bygget ca. 100
meter fra det gamle reiret i 1982,
men vellykket hekking fant ikke
sted . Dette reiret står svært åpent til
i et større hogstfelt.

Sammenheng mellom hogst og
hekkesuksess kan sees i fig ur 2. Det
synes å være en nær sammenheng
mellom hogst og hekkesuksess ved
at hogst sterkt nedsetter mulighetene for vellykket hekking. Men
hvorvidt rei ret står åpent eller
skjermet tilbake etter hogst og
tiden siden siste hogst ser også ut
til å påvirke produksjonsresultatene.
Et større datamateriale kan det
imidlertid være nødvendig å innsamle før forholdet kan testes statistisk.

Figur 2:
Sammenheng mellom hogst/antall år siden hogst og hekkesuksess for fiskeørnen i Vansjø-området 1980-82. TalleneJ parentes viser til parnummer i fig . 1.
Gruppe 1: Reirtrær uten hogst i nærheten, mer enn 10 år siden evt. hogst
Tre antall år i bruk
3

(1)
(5)

3

Gj.snitlig antall unger/ år
2.67
2.00

Gruppe 2: Reirtrær med tidl. hogst mindre enn 300 meter fra reiret, hekkeprod. i forhold til tid siden hogst:

( 7)

Tre ant. år i bruk
3

(12)

3

(
(
(
(
(

1
1 (+ )

8)
2)
3)
4)
6)

2
1
2( + )

Gj.snitlig ant. unger/ år
2.00
2.00
2.00
0.00
0.50
0.00
0.00

Tid siden hogst (fra 1982)
Mer enn 7 år
Mer enn 5 år
Hogd 1975
Mindre enn 5 år
Hogd 1976?
Hogd 1976
Hogd 1979/80?

Gruppe 3: Reirtre hogd, paret bygget/forsøkt bygget nytt reir:
( 9)
(1 O)
( 11)

Tre ant. år i bruk
1
1
1

Gj.snitlig ant. unger/ år
1.00
0.00
1.00

l ngen hogst før reir ble
Hogd vinteren 1980/ 81
Bygd 81, hogd vinter81 / 82
Hogst 81 ved reir, reir ikke
bygd ferdig.
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Menneskelig forstyrrelse på hekkeplass
Haga (1981 b) viser til lav hekkeproduksjon i sørøstre Østfold de siste
årene. Forstyrrelse fra kanopadlere
og andre båtturister antar han er en
av hovedtruslene for fiskeørnen i
disse områdene. Hagas reir lå i stor
grad ute p~ små øyer i ferskvann.
Ved å hekke inne i skogen unngår
fiskeørnen i Vansjø denne trussel.
Av de 12 reirtrærne som ble brukt i
undersøkelsesperioden ligger/lå 3
så nær vannet at de kunne sees fra
båt. 1 av dem ble hogd ned i perioden, et annet er bare et delvis oppbygget reir. Det siste reiret ligger
også delvis skjult for båtturister.
Fiskeørnparets reaksjoner ble studert både i 1980 og 1982. Til tross
for mye støy gjennom hele sommersesongen, fløy fiskeørnen aldri av
når båter passerte. Bare når mennesker gikk på land , kunne fuglen
fly av reiret. Ved alle tilfeller hvor
båter passerte, virket fuglene urolige. Ved en time i pinsen 1980, den
23.5. passerte f.eks. 6 båter og 1
kano reiret mellom kl. 20 og 21 uten
at fuglen fløy av. Selv ikke camping,
ca. 150 meter fra reiret, som imidlertid var skjult for turistene, førte
ikke til at fuglen fløy av. Paret etablerte seg på denne hekkeplass i
1980 og fikk gjennomsnitlig 2.67
unger på vingene pr. år. Annen
menneske! ig forstyrrelse må sies å
ha liten betydning for bestanden,
da reirene i stor grad ligger utenfor
de mest benyttede utferdsom rådene. For det nevnte reir som lå ved
en ferdselsåre varierte responsen
avhengig av stadiet i hekkeperioden.
1 rugetiden og tidlig ungetid, dvs.
fra ca. 1. mai og til midten av juni,
fløy ikke hunnen av før på ca. 150
meters avstand . Når ungene ble

større fløy hun av på en avstand av
200 - 250 meter. Par som hekket
nær hogstflater hadde ikke noen
beskyttelse og fløy for ett pars vedkommende ikke ned på reiret om
forfatteren var ca. 1 km fra det.
Flytting av reirplass
l sørøstre del av Østfold hekker
fiskeørnen fortrinnsvis på små øyer
ute i innsjøene (Haga 1981 b). Han
nevner at fiskeørnen kan forlate
hekkeplassene i innsjøene og hekke i skogen hvis den blir utsatt for
vedvarende forstyrrelse. l Vansjø
finnes det også enkelte små øyer
som kan synes egnede som hekkeplass for fiskeørnen, men det viser
seg at fuglene i de siste tiårene bare
har hekket inne i skoger og ikke ute
på små øyer. Fiskeørnbestanden i
Vansjø ser dermed ut til å ha en
annen tilpassing til sitt hekkeområde enn bestan-den andre steder i
fylket. Et av de reirene som ble benyttet i und.perioden kan ha blitt
brukt helt ti lbake ti l førtitallet. De
gamle kjente hekkeplasser ligger
alle i nærheten av de nå benyttede
reirplasser. Grunnen til at fiskeørnene skiftet reirplass er det
vanskelig å si noe om. Av 7 tidligere
brukte reirtrær ligger to inntil hogstområder, ett tre tørket inn av naturlige årsaker og for de siste er flytningsgrunn ukjent. 5 vellykkete
hekkinger tidligere på sytti-tallet
ga i gjennomsnitt 2.6 unger pr. par.
l undersøkelsesperioden var gj.sn ittet 2.0 unge pr. vellykket hekking,
for et av parene var det en høyere
produksjon enn 2.60.
Drøfting
Newton ( 1979) viser til hekkeproduksjon for fiskeørn som ikke er
særlig utsatt for pesticiders nega-
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tive betydning. l Skottland i perioden 1954-71 var det et gjennomsnitt på 2.2 unger hos par med vellykket hekking, mens det tilsvarende tall i Sverige var 2.1. Vansjøs
gjennomsnitt på 2.0 tyder derfor på
at hekkesuksess for disse parene

viser sammen fallend e kjennetegn.
Pr. territoriehevdende par var det i
Skottland i gjennomsnitt 1.1 unge ,
mens det i Sverige var 1.4. Vansjøs
gjennomsnitt på 1.361igger dermed
tett opp til det svenske gjennomsnitt. Sammenligning kan sees i
figur 4.

Figur 4
Sted

Skottland
Sverige
Vansjø
Vansjø

(1954-71)
(1971-73)
(1980-82)
(1976-82)

Ant. hekkinger

Gj.snitt/vellykket hekking

45
329
22
20

2.2
2.1
2.0
2.15

Vansjø-bestanden viser derfor en
stabil utvikling. Imidlertid utføres
hekkeproduksjonen på få reirplasser. Hogst i disse områdene
kan raskt påvirke det totale produksjonstall.
l alt holdt 9 par til på hekkeplassene i Vansjøområdet i 1982. l
Norge antas fiskeørnbestanden å
være mellom 100 og 200 hekkende
par (Lid & Schei 1976), mens det
er anslått at bestanden i Østfold
er på 35 - 40 par (Haga 1980) . Den
relativt høye produksjon i Vansjøområdet i motsetning til ellers i
fylket gjør bestanden enda mer
verdifull .
l denne undersøkelse er det ikke
sett på mulighetene for eventuelle
miljøgifter. Det er heller ikke studert om · reproduksjonen er forskjellig i ulike deler av innsjøen
avhengig av gjengroingsgraden.
D isse faktorene kan ha en betydning for bestanden . Etter hvert
som eutrofieringen av innsjøen
øker vokser heliofyttvegetasjon til
på de grunneste stedene, som
også utgjør fiskeørnens fiskeplasser. l dag fisker fiskeørnen i salt-

Territorie

1.1 o
1.40
1.36

vann i Kurefjorden på sensommeren da siktedybde er minst, og
vegetasjonsdekket mest omfangsrikt. Men om dette direkte skyldes
de biologiske forholdene i Vansjø
kan man ikke si noe om.
Vern
Undersøkelsen har vist at skogshogst på kort sikt er den største
innvirkningsfaktoren for fiskeørnens hekkeproduksjon i Vansjøområdet. Det er viktig at reirplassene beskyttes mot hogst. Det er
ikke nok å frede reirtreet, vegetasjonen rundt må også vernes i en
radius på minst 300 meter fra reirtreet. For å hindre hogst nær reirplass og av reirtreet kan to løsninger være mulige. Myndighetene
freder reirtreet med området rundt,
eventuelt tar med reirplassen i et
mindre naturreservat, samtidig
som grunneier gis økonomisk
kompensasjon. Den andre løsning
kan gjennomføres ved ordninger
mellom naturvernmyndighetene
og herredskogsmestre, blinkere
og grunneiere. Hva som er best å
gjennomføre ligger utenfor denne
undersøkelses oppgaver å vise.
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Det er imidlertid klart at fiskeørnbestandens muligheter for å bestå
som levedyktig bestand også avhenger av slike tiltak.
Observatører
Ungeopptellingene av bestanden
er gjort av Jo Ranke, Moss og forfatteren. Verdifulle opplysninger
om reirplasser er gitt av ~ai Hermansen, Rygge, Tore Hoe~l. Tistedal, Sverre Oskarsson, Råde, Dan
Bendixen, Moss og Svein Rustad,
Våler. Undersøkelsen er gjort uten
pengebidrag av noe slag. En takk
rettes til observatørene som har
nedlagt et stort frivillig arbeid i
denne saken.
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<<Aksjon Gunnar>>
Til Gunnør Lids minne

Gunnar Lid er ikke lenger blant oss.
Brått og sjokkerende kom meldingen om at han var savnet og
senere funnet forulykket utenfor
Røst. Gunnar har etterlatt seg
markerte spor både på det menneskelige og faglige plan, og mange
er de som vil savne ham . Hans
hjelpsomhet overfor venner og kolleger og utrettelige innsats både
som zoolog og naturverner har inspirert et stort antall mennesker
som alltid vil stå i takknemlighetsgjeld til ham. Derfor ble det spontant dannet en aksjonsgruppe, Aksjon Gunnar, som ønsker å kanalisere noe· av denne takknemlighetsgjelden inn i mer konkrete former.

geren Øyvin Storbækken har påtatt
seg å utføre dette arbeidet. De som
ønsker å støtte opp om aksjonen
bes sende kr. 100,- (eller mer for de
som måtte ønske det) til:
Aksjon Gunnar
v/Viggo Ree,
Kasa, Maridalen,
Oslo 8
over postgirokonto 213 55 07 .
denne forbindelse er det svært
viktig at kunstneren får et stort fotomateriale av Gunnar. Alle som har
fotografier- i farger eller svart/hvittbes sende disse snarest inn til aksjonsgruppen. Alt er av interesse.
Vi regner med at mange ønsker å
støtte opp om aksjonen. Et eventuelt
overskytende beløp vil bl i overført
til et minnefond øremerket sjøfugl i
regi av Norsk Ornitologisk Forening
og Verdens Villmarksfond.
Aksjonsgruppen ønsker også å lage
en minnebok om mennesket, zoologen og filatelisten Gunnar Lid.
Alle som ønsker å bidra med stoff
bes ta kontakt med aksjonsgruppen. Her vil materiale som f.eks.
små hverdagsopplevelser, naturskildringer, mer faglige oversikter
over Gunnars virkefelt, dikt, fotografier osv. være av interesse.
Boken er tenkt utgitt i regi av Norsk
Ornitologisk Forening, og salgsinntektene vil gå til minnefondet.

«Aksjon Gunnar" vil i første omgang
samle inn penger til et par minneplater. Disse kan tenkes plassert i
tilknytning til Gunnar Lids virke
(f.eks. Zoologiske Museum/Hærnyken, Røst) . Sted for plassering
vil bli avgjort senere. Billedhog-

AKSJON GUNNAR
ved
Peter Johan Schei
Viggo Ree
Arne Aasgaard
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Landsmøtet 1983
Rapport fra Anne Leira

Norges Naturvernforbund arrangerte sitt årsmøte på Jæren i Rogaland den 17. og 18. juni. Som representant fra Østfold møtte Pål Bugge
og Anne Leira.
Det ble utarbeidet uttalelser om
følgende saker:
1. Regjeringens natur- og miljøvernpolitikk·
2. Forurensingen av Nordsjøen.
3. Praktiseringen av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
4 . Forurensingen av Jær - vassdragene.
5. Utvinnings- og aktivitetsnivået i
norsk oljevirksomhet .
6. N NV's syn på fritids bruk av naturen .
7. NNV's syn på skogbruket.
Uttalelsen om Nordsjøen ble utarbeidet på bakgrunn av et foredrag
av forsker Morten Laake som er
medlem av NNV's gift- og forurensingskomite. Foredraget ga et skremmende bilde av situasjonen, og det
er all grunn for oss her i distriktet til
å reagere. Forurenset vann sørfra
blir med vinden ført opp langs vår
kyst og blant om råder som er spesielt truet nevnte foredragsholderen
Hvaler, Fredrikstad, og lddefjorden.
Det er industriforurensing og olje
som representerer de største farene.
«Oppblomstringen av algevekster
tyder på at naturens selvkontroll er
satt ut av funksjon. Vi må reagere
når vi oppdager syklige individer
eller når arter forsvinner», sa foredragsholderen .
Det er på tide at vi engasjerer oss i
en «Redd Nordsjøen aksjon».
Mer engasjement trengs også hvis
vi skal følge opp årsprogrammet for

1983/84 . Følgende saker har meget
høy prioritet:
- Vassdragsvern og energispørsmål med vekt på energiøkono··
misering .
- Oljevirksomhet med vekt p f
aktivitetsnivå, oljeforurensinger
sjøfugldød , oljeboring i nord
nordisk gassledningsnett o~
oljeinstallasjoner på land .
- Sur nedbør.
- Organisasjonsarbeid .
- Utredning ~av· en alternativ samfunnsutvikling.
- Gift- og forurensingsspørsmål.
- Nærm iljø.
Høy prioritet har følgende saker:
- Internasjonalt naturvern.
- Forvaltning av utmarkene, med
særlig vekt på vei- og hyttebygging og motorisert ferdsel.
- NNV's syn på forvaltningen av
havets biologiske ressurser, herunder det nære kystmiljø.
- Viltforvaltning og opplysningsvirksomhet om røvdyr.
Hvor høyt NNV's medlemmer prioriterer naturvern får vi vite ved
neste . gangs innbetaling av kontigent. Den ble nemlig øket til kr.
100,-, selvom Østfolds representanter gjorde hva vi kunne for å beholde en kontingent under det «magiske» 100.
Medlemstallet synker drastisk, - noe
MA gjøres. Vi må lære oss å «Selge"
naturvern. Forbundet burde omorganisere sitt arbeid og ansett<
folk til å ta seg av markedsføring a~;
foreningen. Innsatsen for å skaffE'
flere medlemmer må iverksettes ,
alle ledd i organisasjonen. Metodene i vervekampanjen bør vi kan-
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skje variere mer enn det vi til nå har
gjort.
Forslaget om billigere kontingent
for pensjonister og ungdom, samt
lavere førstegangskontingent og
mykere (dvs. billigere) overgang fra
Natur og Ungdom skulle utarbeides
til neste landsmøte.
Apropos Natur og Ungdom,- denne
organisasjonen er lite kjent i vårt
fylke. NU er aktive i en rekke fylker.
Burde det ikke også her være mulig
å samle unge mennesker til en slik
organisasjon? Natur og Ungdom
står tilsluttet NNV og er for ungdom
under 26 år. Kontingenten er svært
sympatisk, - kun kr. 20,- det første
året og deretter kr. 4Q,-.
Som første gangs utsendinger til
landsmøtet reagerte vi på noe av
arrangementet og gjennomføringen. Det ble brukt urimelig lang tid
på å komme med bagatellmessige
forandringer på uttalelser som var
godt forberedt av landsstyret. l den
situasjonen forbundet nå befinner

TlP
(

seg synes det å være mer viktig enn
tidligere å legge vekt på at et årsmøte skal være noe annet enn en
uendelig lang saksgjennomgang .
Vi trenger alle inspirasjon til å få
fornyet pågangsmot og mer kunnskap og innsikt til å jobbe effektivt.
Arbeidsprogrammet for det nye året
burde behandles tidligere i møtet
og prioriteres når det gjelder tid.
Rammen rundt årsmøtet var bra
besørget av Rogalands-avdelingen.
Men arrangementene bar ikke preg
av å være et årsmøte i en naturvernforening i angrepsposisjon.
Underholdningstiltakene kan synes
å være en mindre viktig del å diskutere, men en mer bevisst satsing
her vil kunne bidra ytterligere til å
gi oss det pågangsmotet vi trenger.
Så derfor neste gang, sørg for at
underholdningen blir mer fokusert
på natur og naturvern .
Neste års landsmøte blir holdt i
Oslo, og forbundets 70-års jubileum
skal da feires.

FON
(032)

17040
Vi betaler 1000 kroner for månedens
beste nyhetstips - og lodd i Pengelotteriet til alle andre tips som blir benyttet.

lftbrihsJtab )lab
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Gjenkjennelses-konkurrønse
Denne gangen vil vi ikke gi for
mange opplysninger om fuglen,
fordi oppgaven kan bli for lett.
Fuglen er ca. 17 cm stor og har en
begrenset utbredelse i SØ-Norge.
Nebbet er overveiende svart, bare
unde rnebb-basis er gul.
Lykke til!
L.B.

Foto: L. Bunes

HVA HETER FUGLEN?
Svar må sendes innen 1. des. 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
Svar pØ nr. 2 · 1983:
N ATTRA VN (eøprimuJgus europøeus)

Selv ikke fellen vi la opp til i siste nr.
var nok til å få noen til å svare feil på
konkurransen. Utsnittet av nattravnens nebb og strupe var sammen med en sparsom beskrivelse
nok for våre fuglekjennere.
Nattravnen har flere artige og betegnende navn r undt om i Norge,
f.eks. : kveldknarr, nattekurre , huldrerokk og nattflaks.
Fuglen er ca. 28 cm og hannen og
hunnen er omtrent like. Den løse,
bløte fjærdrakten er fint mønstret i
sjatteringer av grått, brunt, gult og
hvitt. Hodet er forholdsvis stort og
flattrykt med et ganske lite nebb,
men gapet er usedvanlig bredt.
Dette gjør det lett for nattravnen å
fange insekter, særlig nattsommerfugler og biller som er hovednæring. Disse fanger den i flukten, men
den flyr ikke med det store gapet

VINNERE AV FORRIGE
KONKURRANSEOPPGAVE
1. gev.

Pål H. Pettersen, Jacob
Buvigsp!. 29, Kråkerøy,
1600 Fredrikstad.
2. gev. Morten GiJnther, Atriumsvn. 9H 7400 Ski.
permanent åpent, slik mange t idligere trodde.
Sangen er i det monn den kan kalles
sang, en karakteristisk spinnende
lyd. Derfor er nok nattravnen enkelte
steder kalt for huldrerokk - den kan
nemlig minne om en rokk som står
og spinner. Lyden stiger og faller i
tonestyrke og kan høres uavbrutt i
flere minutter. Med korte pauser
kan nattravnen synge i timevis.
Siden den synger mest etter mørkets
frembrudd og fram til dagen igjen
gryr kan den ofte høres langt i disse
sti Ile ti mer.
Forts. side 95.....
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Virluomheten ved
AkerB)Jø Ornitologiske Stasjon !98Z
Meddelelse nr. 35 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon
ved Runar Larsen

Hortu!on
Bemanningen var forholdsvis god
både vår- og høstsesongen 1982,
med totalt 70 bemanningsdager i
perioden 31. mars til21 . november.
Best bemanning hadde vi i månedene mai og oktober. Totalt 54
personer tok del i arbeidet. Ringmerking og observasjonsvirksom-

het var også dette året de viktigste
arbeidsoppgavene.
, 143 ulike arter ble registrert. Svarthodesanger var den eneste nye
arten for øya. Av registrerte sjøpattedyr kan nevnes at steinkobba
forekom hyppig, mens nise ble
notert noen få ganger. Minken er

Ren, naturlig
forfriskning!
FREDRIKSTAD •

BRYGGERI AlS
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fortsatt tallrik på øya, mens det
også i 1982 var lite vånd å se. To
rødrever ble skutt på vårparten
etter å ha tatt en del ærfugler og
måker.
Stasjonens økonomi må betegnes
som tilfredsstillende. Det er imidlertid behov for å kjøpe ny båt i
1983.
Et kort resyme av de viktigste ringmerkingsresultatene og de mer
interessante observasjonene følger.

Ring merkingsresultatene
l 1982 ble 2689 fugler ring merket.
Dette er rundt 1500 færre enn hva
som har vært normalt de senere
årene. Av årets nettfangst var de
vanligste artene (med antall angitt i
parentes): løvsanger (836), fuglekonge (517), rødstrupe (345), jernspurv (134) og bokfink (99). Andre
hyppige gjengangere i nettene var
rødstjert, svarttrost, rødvingetrost,
måltrost, munk, hagesanger, gransanger, heipiplerke og sivspurv.
Det ble i 1982 innrapportert 12
gjenfunn hvor av 7 utenfor Skandinavia. Dessuten ble 4 fugler med
utenlandsk ring kontrollert ved
stasjonen. Gjenfunnene bekrefter
stort sett det man tidligere vet om
disse artenes trekkforhold. Alle
funn utenfor Skandinavia kan leses
i tabell 1.
Av fåtallige , men forhold svis interessante merkearter kan det
nevnes: jordugle (1 ), svartrødstjert
(1), nattergal (1). hauksanger (2) ,
svarthodesanger (1) og hortulan
( 1).

De mest interessante
observasjonene:

Smålom. Kun 7 observasjoner med
maks. 24/4 da 3 ind. trakk forbi.
Ingen høstobservasjoner.
·
Storlom. Vanlig under vårtrekket.
Regelmessig i perioden 2/4- 21/5.
Hovedtrekket foregikk i siste del av
april med største antall (20 ind.)
24/4. Tre høstobservasjoner i tiden
16/1 o - 18/11 .
Toppdykker. 4 ind. rastet 8/5. Uvanlig høyt antall for Akerøya.
Gråstrupedykker. En observasjon:
1 ind. rastet den 11/5.
Storskarv. i aoril med en topp på 158
ind. 17/4. l mai noe mindre vanlig,
dog med en ny topp 21/5 med 89
ind. Største antall på høsten var 73
ind. 9/10.
Toppskarv. 1 ind. trakk mot øst
10/4.
Kortnebbgås. 2 i nd. ble notert 9/1 O,
samt ett rastende ind. i Vestre
Vaderbukt 10/10.
Ringgås. lnd. av begge underartene bernjcla og ~ ble observert 9-23/10. Som mest 11 ind.
9/10.
Snadderand. 1 hunn-fugl trakk
forbi sørsiden av øya mot NW den
17/4. Dette var tredje observasjon
på Akerøya og den første fra vårtrekket.
Stjertand. 2 ind. ble notert 5/4.
Skjeand. 1 hann 30/4 - 1/5 og 1
hunn-farget fugl 16/1 O var de eneste observasjonene av arten.
Ærfugl. Forekomst fulgte samme
mønster som tidligere år. Høyeste
antall på våren var 821 ind. den
24/4. Fra over 500 fugler observert
3/10 opplevde man en nedgang til
rundt 10 ind. i november.
Havelle. Sporadisk og fåtallig gjennom året.
Svartand. Usedvanlig tallrik på
høsten. Største antall loggført
24/10 med 262 ind.

·.
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Sjøorre. Sporadisk på vårtrekket.
Gjennom høsttrekket mer tallrik
enn vanlig, særlig i oktober.
Vepsevåk. Sjeldent observert på
Akerøya. 2 ind. 23/5.
Myrhauk. Fire observasjoner. 1
hunn 13/4 og 21/5. 1 hann 22/5. 3
ind. observert 9/10.
Hønsehauk. Opptrådte regelmessig i april, men ikke observert ellers
på året. Vellykket jakt ble sett ved to
tilfeller. En svarttrost ble tatt
utenfor huset 9/4 og en enkeltbekkasin dagen etter.
Fjellvåk. Kun sett under høsttrekket. 1 O ind. trakk sørover 10/1 O og
ytterligere 20 ind. 16/10.
Dvergfalk. 1- 2 ind. observert daglig i april.
Boltit. Første, kjente vårobservasjon på Akerøya, med 1 ind. observert 24/5.
Rødstilk. En setA høstobservasjon
21/11 kan tyde på overvintring.
Storjo. Minst 3 ind. trakk forbi
Akerøya den 4/4. 1 ind. likeså den
20/11, mens 1 i nd. rastet ved øya
den 21/11.
Sabinemåke. 19/11 ble 2 ungfugler
av denne sjeldne, arktiske måkefuglen observert. Dette var det andre funnet for Akerøya og Østfold.
Teist. Minst 12 ind. på direkte trekk
9/1 O er eneste observasjon.
Hornugle. 1 ind. 19/3 og 3/4. Dessuten 2 ind. 20/4.
Jordugle. Enkeltindivider ble observert på våren. Opptrådte noe
mer tallrik på høsten, med maks.
9/10 med 7 ind. En av disse ble
skutt av en jeger!
Trelerke. 1 ind . rastet den 16/10.
Nattergal. 1 i nd . 17/5. Tredje observasjon på Akerøya.
Svartrødstjert. To vårfunn av arten.
En ung hann rastet på øya hele
påsken, mens en gammel hann ble

observert 25/5.
Duetrost. Fem vår- og to høstobservasjoner foreligger.
Gulsanger. Registrert i uvanlig lite
antall. Kun 4 ind. notert i mai, samt
3 ind. den 21/8.
Hauksanger. Stasjonens første vårobservasjon ble gjort 23/5. Både
denne og 1 ind. 2/1 O ble ringmerket.
Svarthodesanger. Arets sensasjon
på øya ble svarthodesangeren, en
celeber gjest fra busklandskapet
rundt Middelhavet. Svarthodesangeren ble ringmerket 3/10 og
kontrollert 24/10. (Funnet er ennå
ikke formelt godkjent av NSKF.)
Bøksanger. 1 ind. ble ringmerket
21/5.
Varsler. Tre observasjoner av enkeltindivider i oktober.
Gråspurv. 2 ind. rastet ved stasjonshuset 24/1 O.
Lappspurv. Fåtalligere enn tidligere år. Note;t fire ganger i april
og to i oktober.
Hortulan. 1 voksen hann ble ringmerket og observert 20- 21/5.
Enkelte av observasjonene er ennå
ikke ferdigbehandlet av LRSK og
NSKF. For en mer detaljert beskrivelse henvises det til årsrapporten som blir utgitt i rapportserien «Østfold Natur". Disse er
blitt utgitt fra og med 1976, og kan
bestilles fra stasjonsadressen.
Nå foran en ny sesong er alle
interesserte hjertelig velkomne til å
besøke stasjonen og til å ta del i
driften . Interesserte bes kontakte
Ole Jørgen Hanssen (telefon 032/
49 497) senest onsdag før aktuelle
helg/uke. Stasjonen har mobiltelefon med oppkallingsnummer
27 33 91, og anropstid er kl. 11.00 11.30 og 17.00- 17.30.
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Tabell 1: Gjenfunn og kontroller utenfor Skandinavia.
Gjenfunn av fugl merket på Akerøya:
Gråt rost
Måltrost
Måltrost
Rødstrupe
Rødstrupe
Jernspurv
Løvsanger

2K+
2K+
1K
2K+
1K
2K+
2K+

F 17.10.81 Erfurt, Øst-Tyskland
X 13.05.80 Seira Litoral, Portug .
X 14.10.79 Alvito, Portugal
X 13.04.80 Cotes-du-Nord, Fran .
X 22.10.77 Kampen, Nederland
X 11 .04.81 Pyrenees-Atl., Frank .
X 23.05.80 Et skip i Middelhavet

20.03.82
26.11 .81
21.02.82
02.82
08.81
28.01 .82
28.09.82

866
2499
2681
1450
785
1931
2241

km
km
km
km
km
km
km

S
SW
SW
SW
SSW
SSW
SSW

Kontroller av utenlandske fugl på Akerøya:
Svarttrost 2K
F 04.04.80 South Cleveland, Eng . 19.04.80
Jernspurt 2K+ X 09.04.81 Schlesw.-Holst., BRO 04.05.81
Løvsanger 2K+ X 16.05.81 Schlesw.-Holst., BRO 19.05.81
Tegnforklaring : 1K
2K
2K +
F
M
X

882 km NE
601 km N
570 km N

l første kalenderår
l annet kalenderår
l annet kalenderår eller eldre
Hunn
Hann
Kjønn ukjent

Nye meddelelser fra
Akerøya Ornitologiske Stasjon
33. Bosy, R.G. 1982. Akerøya Ornitologiske Stasjon- årsrapport 1981 .
-Vår Fuglefauna 5, 196- 197. ·
34. Bosy, R.G. (red.) 1983. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1981 og 1982. -Østfold Natur 19, In press.
35. Larsen, R. 1983. Nytt fra Akerøya Ornitologiske Stasjon 1982. -Natur i Østfold 2,
36. Larsen, R. 1983. Akerøya Ornitologiske Stasjon- årsrapport 1982.
- Vår Fuglefauna 6, In press.

Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 686, Lisleby
1600 Fredrikstad

Jordugle.

Foto: Runar Larsen
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AMFIBIER OG KRYPDYR l ØSTFOLDer vernetiltak påkrevet?
ved Geir Hardeng

Ser vi bort fra tilfeldige funn av to
arter skilpadder (uekte karett og
havlærskilpadde) langs norskekysten, teller norske krypdyr og
amfibier (padder) tilsammen 1 O
arter, 5 i hver gruppe. Alle artene
formerer seg i Østfold, men deres
utbredelse og miljøkrav er lite kartlagt. Ordnet etter artenes avtagende forekomst/hyppighet antas
deres relative opptreden i fylket å
være:
Amfibier
Padde og vanlig frosk
Spissnutefrosk
Liten salamander
Storsalamander
Krypdyr:
Firfisle
Hoggorm
Stålorm og buorm (vanlig snok)
Slettsnok
Alle amfibier og buorm er våtmarksavhengige, hvilket betyr at de er ti lknyttet sårbare miljøtyper som i
meget stor grad manipuleres av
mennesket. Alle amfibier og kryp-

Spissnutefrosk er meget lik den vanlige
frosken. Førstnevnte har spissere snute
og har en relativt stor fotrotsknute
(vorte) ved basis av lilletåen. Tegning
av Hermod Karlsen.

dyr er i prinsippet totalfredet i Norge
etter at den nye Viltloven trådte
funksjon våren 1982.
Tidligere undersøkelser i fylket
Collett omtaler noen funn av krypdyr og amfibier i 1878, bl.a. spissnutefrosk i Arekilen
på Hvaler (Norsk Vidensk.Selsk. Chra., nr.
3: 1-12).- En del spredte funn nevnes også i
«Norges krybdyr og padder" av Collett/Wollebæk i 1918. - Funn av svart hoggrom fra
Halden og Våler ble publisert i 1948 (Naturen
72: 382-383).
l ny tid er det først og fremst Jørn Enger som
har arbeidet med amfibier, primært i Fredrikstad-distriktet (Fauna 19: 67,23: 25-35 og
Fredrikstad-avisa Demokraten 12. mars
1983: 16-17).- På landsbasis har Dag Dolmen
inkludert en del opplysninger fra Østfold
(Fauna 25: 79-83, 31 : 165-174, K.norske
Vidensk.Selsk.Mus. Rapport Zooi.Ser. 1978
nr. 1O og Faunza norv. Ser. A. 3· 12-25) . - For
øvrig henvises til tabell 1.
l 24 områder, bestående av ulike våtmarksmiljøer, i 19 av fylkets 25 kommuner er hyppigheten av amfibier, angitt som %av lokalitetene der en art er påvist : Vanlig frosk 56%,
spissnutefrosk 44%, padde 42%, liten salamander 13% og stor salamander 8 %. Amfibier ble oppgitt å forekomme i 75% av områdene. (Beregnet ut fra vårmarksskjemaer i
«Våtmarksområder i Østfold» . Utredning til
fylkesmannen i Østfold 1980.)
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Tabell 1:
Forekomster av amfibier og krypdyr i et utvalg områder i Østfold iflg . publiserte oversikter.
Tabellen sier bare hvilke arter som positivt er registrert (x). eller som er anført
som usikre (?) i de respektive kilder.
Krypdyr

Amfibier

Akerøya, Hvaler
Kråkerøy
Ski n nerflo-Seutelva
«Haldenvassdraget»
Vestfjella, Halden/Aremark
Berbydalen, Idd
Boksjø-traktene , Halden/ A rem .
Trømborgfjella, Eidsberg
Askim , Eidsberg og Trøgstad

- X X
X X X
- ? X
X X X
- ? X
? ? X
- - X
X X X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

?
X
1)
X
-

Kilder
Diverse, se eget avsnitt
Østfold-Natur nr. 14: 49
Østfold-Natur nr. 18: 23
Ikke angitt Østto·ld-Natur nr. 15: 63
- X - - X l nst. for natu rforv .,As.1 :VIl
X X X X X Lab. ferskv .økol./innl. fiske,
2) X 3) 2) X Zool.mus.Oslo 17: 28+57
X X - - X Østfold-Natur nr. 8: 29
X X X X X Bygdebok Heggen og Frøland 1978, bind 2, hef. 1:97
- X
X X X - X
- X X - X

1) Påvist i flg. rap porten «Vurdering av verneobjekter i Østfold i forbindelse med myrreservatplaten i fyl ket .., 1976: 8.
2) Anført som «antagelig finnes... Dette er meget lite sannsynlig for slettsnokens vedkommende.
3) Col lett/Wollebæk 1918: Norges krybdyr og padder, s. 44.

Regional utbredelse
l høyerliggende, karrig grunnfjellsstrøk over den marine grenser, der
jordlaget domineres av bunnmore,
finnes vanligvis firfisle, hoggorm,
vanlig frosk, padde og av og til
spissnutefrosk, totalt 3- 5 arter. Sur
nedbør og markas minimale evne
til å nøytralisere surt vann, er på sikt
en alvorlig trussel mot amfibiene i
høyereliggende skogtrakter i fylket.
Forsuringen rammer primært egg
og larvestadier i vann (Fauna och
flora 73: 69-78).
Den rikeste krypdyr- og amfibiefaunaen finner vi i fylkets lavereliggende og mer kystnære trakter, der

varmekjær løvskog med hassel-urer
veksler med næringsrike smådammer, jordbruksQmråder og granskog. Her er alle 1O arter utbredt,
og sur nedbør skaper få direkte problemer i områder der kalkholdig
marin leire kan nøytralisere surt
vann. Klimaet er varmere og vintrene
mildere enn i høyereliggende innlandstrakter, hvilket er gunstig for
vekselvarme dyr som går i dvale.
Problemet her er imidlertid intensivt jordbruk og ny bebyggelse,
som utarmer kulturlandskapets
bekker og dam mer ved effektiv drenering og utfylling. Dessuten skrumper de små arealene med edelløvskog gradvis inn .
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Slettsnoken er meget sjelden i Østfold
utfra foreliggende sikre funn å dømme.
Bildet ~r tatt ved Halden på slutten av
1970-tallet. Foto: Per Chr. Olsen, Tistedal.

På øyene i skjærgården lever vanligvis 3 - 4 arter: Liten salamander
spissnutefrosk, padde og av og tii
hoggorm. Den vanlige frosken ser
ut til å mangle helt ute i havgapet.
Tas Akerøya på Hvaler som eksempel , finner vi der padde meget vanlig. l 1957 ble spissnutefrosk notert
her for første gang (Fauna 1O: 115),
og arten er fremdeles van lig på øya.
Omkring århund reskiftet ble hoggorm registrert her (Collett/Wollebæk 1918: Norges krybdyr og padder, s. 35), men den er ukjent i nyere
tid. Det antas at liten salamander
kan ha spredt seg til noen øyer drivende på trestammer i flom tiden, da
store vannmengder fra Glomma
gjør overflatevannet i fjorden temlig
brakt (Naturen 59: 106 og Fauna
norv. Ser. A, 3: 17). Således ble liten
salamander sett og fotografert på
Akerøya 16. august 1981 (Morten
Viker, medd.), men andre funn er
ikke kjent herfra.
På Ti sier er paddene forøvrig meget
mindre enn de pleier å være; her
finnes også spissnutefrosk (Arne
Semb-Johansson, medd .).
Sandfirfirsle og strandpadde
Begge arter er påvist i nordre deler

av Bohuslan, men er ukjente i Norge.
Sandfirfirsla er tilknyttet tørre lokaliteter, f.eks. sandtak under gjenvoksing, sanddyner eller krattvegetasjon. Arten er meget aktuell på
eg nete lokaliteter på fastlandet i
søndre Østfold.
Strandpadda er i Bohuslan tilknyttet småøyer med dammer i skjærgården , og den er dermed svært
aktuell i ytre Hvaler, selv om det er
et stykke til dens faste utbredelsesområde vest for Uddevalla (Fauna
och flora 74: 121-139).
Slettsnok
l Sverige kalles arten hasselsnok,
hvilket forteller noe om miljøkravene. Den lever helst i solrike,
varme bakker og urer med løvskog,
og klatrer godt i trær og busker, der
den kan sees om dagen. l Østfold er
den meget sjelden utfra foreliggende opplysninger å dømme, men
den er sikkert oversett. Biotopødeleggelser (hogst, utbygging
mv .) og det faktum at den tas liv av
som «hoggorm" er et sørgelig faktum.
Noen funn fra Østfold:
- Påvist i omegnen av Moss 1876 ICollett
1878: 4l .Påvist på S.Jeloy,Moss (Y.Hag-

en,manus ca, l959).

-

Nevnt fra Fredrikstad (Collett/Wollebæ k
191 8: 48}.
Sett ved Askedalen i Båstad og ved Hersætersjøen i Trøgstad, se tabell 1.
Kjent fra Berbydalen . Idd, se tabell 1.
Obs . 2-3 ganger ved Halden, bl.a. filmet

131

ved Sorgenfri,Berg og sett på Brattoya ,
(Ole H.Stensrud,medd .)
-

Ett ind . fanget ved Torp um i Berg , Halden
1974 (Stei n Bu ckholm, medd.).
Fotografert i Tistadalen, Halden, på slutten av 1970-tallet, se foto (Per Chr. Olsen.
medd .). Den sydvendte dalskråningen
like nord for T ista , mello m T istedalen og
Halden, er troli g en gunstig lokali tet.

Dammer i kulturlandskapet
T idligere forekom salamander,
fro sker og padder langt van ligere i
jordbrukstrakter i Østfold enn i
dag.
Før i tiden var det vanlig å ha karussdammer, smådammer til v anning
av husdyr, eller til vann-reserve i tilfelle brann . Vinterstid kunne slike
dammer benyttes til skjæring av is,
som ble lagret under sagfl is og
senere benyttet til kjøl ing av ma~
varer (is-skap). Bekker og kjølige
dammer ble også nyttet til avkjøling
av melk.
l vår tid benyttes av og til dammer
som magasin ved vanning, men
som oftest blir de fyllt igjen eller
drenert. Østfold-bonden begynte
først å dyrke jorda langs Raet.
Senere muliggjorde jernplogen
pløying av den harde leirjorda der
også drenering var nødvendig . Dermed mistet leirslettene utenfor
Raet mange naturlige dammer og
våtmarker. l dag fremtrer jordbrukslandskapet mer og mer som en
stor, «tørr korn-steppe" uten bekker og småvann. Kampen mot den
«vass-sjuke marka», gir få overlevelsesmuligheter for amfibier og
annet «kryp " i våtmarkene her. Effektive dreneringsmetoder g ir et
mer og mer «dehydrert" landskap,
der grunnvannstanden senkes. Dermed forsvinner dammene og de få
som blir igjen , tørker lettere ut i
varme sommere, hvilket kan være
kritisk for amfibier.

Stor salamander er blitt en sårbar
art. Der vi som guttunger «fisket"
salamandere som bet seg fast t il
«mark-snøret», er det i dag kanskje
idrettsplass, åker eller bebyggelse.
De mange små nedlagte stein bruddene med gran itt i fylket, har ofte
blitt vannfyllte , og noen er senere
kolonisert av salamandere. Det
samme er tilfelle med enkelte gamle
leiruttak . Andre steder har kunstig
anlagte vannbassenger utviklet seg
til klekkedammer for frosk og padder.
Flg. forhold bør belyses:
-

-

-

-

finne frem til særlig verneverdige dammer
i jordbrukslandskapet
kartlegge dammenes ti lbakegang, samt
eksisterende klekkedammer og deres
i nnbyrdes avstand i noen utvalgte prøveområder.
finne ut hvor stor innbyrdes avstand det
kan være m ellom ulike lokaliteter uten at
de enkelte popu lasjonene blir geografisk
isolert
finne ut hvilken betydning spredningsveier og «våtmarks-korridorern (bekker,
åpne grøfter, smådammer) har for individ-utveksling mellom klekkedammer .
betydni ngen av tørkesomre for artenes
overlevelse ved periodevis uttørking av
dammer og bekker.

Skal f.eks . stor salamander på sikt
overleve i jordbrukslandskape.t, er'
det påkrevet å ta vare på enkelte lokaliteter. Et viktig moment for at
arten skal kunne overleve reg ionalt
er at ikke avstanden mellom dammene blir for stor. Dammene bør
være fisketomme og såpass dype
at ikke tørkesommere som 1976 og
1982 utrydder bestandene. Det
ideelle er om et «nett» av ulike typer
smådammer sikres, slik at amfibier,
buorm og enkelte sårbare vann insekter (f.eks .. noen arter øyenstikkere) kan overleve i det moderne
jord bru kslandskapet.
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Rombeporf~r-konglomerøt-ø~ene,

et særtrekk i Østfolds nøtur
Per-Kristia n Hansen

Østfolds ytterste øyer mot Oslofjorden er bygd opp av en merkelig
bergart kalt rombeporfyrkonglomerat. Fra de tidligste tider har alltid
kystbefolkningen undret seg over «det rare fjellet» på enkelte øyer, da
det skiller seg så klart fra fastlandets lyse granitter og gneiser.
Øyene er Søsterøyene, Struten, Missingene med Ovnsskjær, Rauer,
Sletterøyene, Eldøy, Kollen og Revlingen 1som ligger på rekke og rad
fra Hvaler i sør og nesten til Moss i nord.
For å kunn e forstå hvordan denne
bergarten er blitt til, må vi 600 mill .
år til bake i tiden. Geologene har
fun net ut at hele Sør-Skandinavia
på den tiden nesten var en plan
slette med de samme granitter og
gneiser som dekker Østfold-fastlandet i dag . Både Østfold og Oslofjordområdet var en del av dette
sletteområdet. Denne plane flaten
ble etterhvert oversvømmet av havvann på grunn av en innsynkning
av hele dette området. Fra høyereliggende trakter lenge r unna, ble
det ført ut materiale til dette grunnhavsområdet. Etterhvert som innsynkningen fant sted, ble det avleiret tykke sedimenter av leire og
kalk , som senere ble omdannet til
leirskifer og kalkstein. Man regner
med det kan ha vært over 1000 m
tykkelse på disse lagene. Det tok
ca. 200 mill . år å dan ne dem , så de
behøver ikke å ha blitt avsatt stort
raskere enn det som skjer utenfor
Glo mmas munning idag. Etter dette
kom en periode hvor hele området
ble hevet over havets nivå, og dermed tok de nedbrytende kreftene
til å vi rke på fjelloverflatene.
l 130 mill . år ble o mrådet utsatt for
nedbrytende krefter som tærte på
de tidligere dannete bergarter. Hvor
meget som sto igjen for ca. 270 mill.
år siden i vårt område,vet vi egentlig
ikke. På denne tiden oppsto det en
urolig periode som førte til store

sprekkdannelser i jordskorpa, spesielt i Oslofjordområdet. Opp gjennom sp rekkene flommet glødende
lavamasser som bredte seg ut over
de tidligere avsatte og delevis nedtærte sedimentene. Lavaen so m
dekket både Østfold og Oslofjordområdet blir kalt rombeporfyr, da
den i sin rød fio lette grunnmasse
har rombeformede fe ltspatkrystaller. Disse er lett syn lige på grunn av
sine lyse farger.
Etterat rombeporfyrlavaen hadde
dannet tykke lag, dannet det seg en
stor sprekk i jordskorpa som strakk
seg fra Mjøsa, forbi det som i dag er
Nesodden, - mellom Jeløya og
Moss og videre sørover mot Hvaler.
Området vest for sprekken sank
etterhvert inn. Øst for sprekken
hevet lan det seg, slik at det som i
dag er Oslofjorden dannet et bekken og Østfold ble et lavaplatå. Det
er nå r ombeporfyrk onglomeratets
historie begynner. Ut fra funn av
tørkesprekker med regndråpeavtrykk på Rauer og ut fra lagdeling
og blanding av kjempestore blokker på nærmere 40 to nn i disse
sedimentære lagene, har man kommet fram til følgende om dannelsen:
Under ørkenforhold , omtrent som i
Sahara i dag, har det foregått en
sterk forvitring eller oppsmuldring
av rombeporfyrlavaen over Østfold
og langs den bratte kanten som ble
dannet på grunn av innsynkningen
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i vest. l ørkener slik vi kan de det i
dag, steker solen på fjellet om
dagen slik at de enkelte mineraler
utvider seg. Om natten er det til og
med kuldegrader og mineralkornene trekker seg sammen . l alle
ørkener kommer det år om annet
voldsomme regnskyll. De forvitrede
småpartiklene blir først skyllet ut
med regnet; deretter følger stein og
sand, og der store blokker har løsnet fra fjellsidene, tar denne oppblandede gjørmestrømmen også
med seg de store blokkene.
Slik var forholdene i Østfold på
denne tiden, og langs sprekkesonen ble det dannet en skråning
fra Østfold og mot fjordbekkenet.
Langs skråningen seg det forvitrede
materiale når regnskyllene satte
inn, og det ble avleiret i bekkenet
der Oslofjorden er i dag .
De omtalte øyene er altså ikke
«lavaøyer» som befolkningen i Østfold har lett for å tro. 95% av de
sammenkittede bestanddelene er
imidlertid rombeporfyr. Men konglomeratet er en ekte, sedimentær
bergart som kan fortelle oss meget
om Østfolds geologiske historie.
Selve Oslofjord-bekkenet sank ytterligere inn , og for 240 mill. år
siden ble det avsatt ytterligere sedimentære bergarter som vi kjenner
lite t il. Selve Østfold ble imidlertid
utsatt for nedtæring , siden dette
var et høydeområde. Dette foregikk
fram til for ca. 70 mill. år siden. Da
ble hele Skandinavia hevet slik at
den fikk sin nåværende kystkontur.
Alle bergarter som var avsatt over
konglomeratet ble tært bort. Østfo lds fastland ble i hovedtrekk tært
ned til den samme overflaten som
vi hadde for 600 mill. år siden, da
Østfolds geologiske historie
startet.

For 70 mill. år siden (tertiærtiden)
var det en geologisk urolig periode
i Europa. Alpene ble dannet og
Rhindalen ble til ved en forkastning
på to sider og et innsunket område
i midten , kalt en graben. Dette fikk
virkninger helt opp til Oslofjorden.
Størstedelen av sprekkelinjene vi
ser i dag , f.eks. på flybilder, er blitt
til på denne tiden . l selve Oslofjorden har vi fått en oppdeling av
berggrunnen ved NØ-SV-gående
sprekksoner og den gamle N-S-forkastningen . Dette har gjort seg
gjeldende langt innover i granittog gneismassene.
Utenfor Hvaler, mellom Søndre
Søster og Torbjørnskjær, har vi et
bassengformet område i fjorden,
der bunnen er på ca. 400 m dyp og
med stu p-bratte kanter, spesielt
mot det granittplatå som Torbjørnskjær ligger på. Geologene mener
at Hvalerdypet på samme måte som
Rhindalen er en ekte graben . Også
innenfor Færder fyr imellom Missingene og Slagentangen i Vestfold,
er det et slikt dypt område som
muligens er dannet ved forkastninger.
Dagens landformer
i Østfolds kystområder
For ca. 2 mill. år siden begynte istidene. Det vil si at store innlandsiser la seg over Skandinavia og
tynget landet ned i jordskorpa på
grunn av den enorme vekten av
flere tusen meter tykk is .
Isen gled langsomt over «landskapet», fra steder hvor isen var tykkest - til isbre-frontene i kyststrøk
av Norge.
På sin vei tok isen fatt i alt løsmateriale og slipte landskapet.
Fjellpartier fikk på grunn av isens
skuring en slak skråning fra nord
mot sør i Østfoldterrenget. Tilsvar-
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ende plukket isen med seg stein på
sørsiden av fjel lkollene, slik at det
oppsto bratte, uskurte skråninger
mot sør.
l de tid ligere sprekkeso ner med
oppmalt 'fjell , fikk isen godt tak.
Dermed ble Østfoldnaturen preget
av NNV-SSØ-gående daler som er
et resultat av isens arbeid. På denne
måten har isen formet kysten og
laget fjorder og kiler som Elingårdskilen og Hankøsundet.
Den store N-S-gående forkastningssonen som skiller granitten
og konglomeratet, ble av isen formet til en dyp renne som går utenfor Østfolds fastland og skjærgård.
Rennen rer flere steder over 100m
dyp. Slike renner finnes også mellom hver av blokkene som rombeporfyrkonglomeratøyene ligger på.
Alle øyene har rundsvaform , studer
f.eks. N-S-profilen på Søndre Søster! De 70 til 400 mill. år gamle
svakhetssonene ble ledelinjer for
det modelleringsarbeid som isen
utførte. Da isen trakk seg tilbake fra
Østfold for ca. 10.000 år siden, fulgte
havet etter, siden l andet etterhvert
ble lettet for de store ismassene.
Vannet sto da nesten 200m høyere
enn i dag, og siden har Østfold
steget opp av havet. Rombeporfyrkonglomeratøyene har blitt formet
av vær og vind og bølgenes påvirkning gjennom de siste 2000 år. Da
konglomeratet består av sammenkittede korn av forskjellig størrelse ,
finnes mange hulrom mellom kornene. Således har jeg påvist at bergarten inneholder opp til 15% vann,
og det er meget når vi vet at granitten bare inneholder ca. 1% vann.
Denne evnen som bergarten har til
å ta opp vann, og spesielt ferskvann, har vært kjent av lokalbefolkningen og fiskere. De har derfor

hatt faste steder på d isse øyene
hvor de hentet vann som kom ut fra
fjellet. l berggrunnen her er det
kjempemessige ferskvannsreservoarer, da det fers ke vannet på en
måte «fl yter,, på det utenforl iggende, tyng re saltvannet.
Konglomeratets store porevolum
med ferskvann fører også til at
bergarten lett utsettes for oppsmuldring når ferskvannet fryser,
såkalt frostforvitring. Forvitringsfenomener har gitt merkelige formasjoner på Søsterøyene, Miss i ngene og Rauer. l nnenfor bølgenes brenn ingssone har nemlig
fjellet kunne forvitre. Dette har
skapt lange «renner" med oppragende mannshøye «Vegger" på to
sider, der rennene følger lagdelingen i konglomeratet. På Søndre
Søster finnes sprekksoner langs
vestkysten. Dette har ført til at
stormenes bølger har revet løs klippestykker som er lagt igjen på bunnen utenfor. Det er således blitt
dannet en bratt klippe som har en
smal plattform nede ved strand nivå.
Her finner vi det eneste sted i Østfold hvor vi har en ekte klippekyst,
der bølgene har formet kystlinjen.
Like sør for klippekysten på Søndre
Søster finner vi stedsnavnet «Kjerka». Det er en sprekk som er smal i
bunnen, bred opp til ca. 5 moh . og
så smal igjen mot toppen . Det er
påvist at sprekken var dannet før
bølgene begynte sitt arbeid. Foran
denne 90 m lange «grotta» er det en
plan, sterkt forvitret flate. Det antas
at forvitringsgrus fra flaten ble
skyllet inn i fjellsprekken av bølgene som smått om senn har utformet grotten. Da den er bredest i 5
meters høydenivå, må man anta det
var spesielt mye forvitringsgrus da
havet sto ca. 5 m høyere enn nå.
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PREKAMBRIUM. URTID. 600 mill.
år siden. l jordens urtid var det store
fjellkjeder i Østfold.
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KAMBRO-SILUR. 600- 400 mill. år
siden. Fjellene ble brutt ned til et
sletteland. Havet trengte inn. Det
ble avsatt tykke lag av skifer og kalk.
..~ :;.:. ::.·..... ·: .. ' : ·.

•. :

~

·. ·.: ..·... ... ..,... ...... ·.·... : ·.-:- ' ....· " ..
-~

;

'

.... ......... . . . . . .. .. ...· .
~

•

:

.'·

....

~~#j 1i!/ ~1/JII/;/;;~~::::::WA
DEVON. 400 - 350 mill. ar Siden.
Havet trakk seg ti/.bake. l store innsjøer ble det avsatt tykke sandlag.
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lnnsynkningen av Jeløya i perm
resulterte i at -bergarter fra jordens
oldtid er bevart. På fastlandet er
disse bergartene bortslipt.
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PERM. 270 - 225 mill. år siden.
Jordskorpen sprakk opp. Rød sandsten ble avsatt i elver og sjøer. Fra
sprekkene trengte smeltemasse
opp og rant utover som lava.

WOL!N

J ELOY

NOIS

KVARTÆR. Isen høvlet ned fjellformasjonene og formet landskapet
slik vi kjenner det i dag.

Figurene er tatt fra Langdalen og
Stav 1975: «Jeløya - Analyse av

verneverdier i naturmiljø og kulturlandskap». Inst. for jordskifte og
eiendomsutforming - NLH, As.
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Jordvernets plass
i øreølplønleggingen
ved landbruksdirektør Per Harald Grue

1. Innledning og bakgrunn
Et viktig siktemål i arealdisponeringen har i lang tid vært å sikre jordbruksarealene for framtidig matproduksjon. Jordvernet ble styrket
i 1975 ved endringer i Jordloven.
Blant annet ble reglene om vern utvidet til også å gjelde dyrkbar jord.
Ved Stortingets behandling ble det
gitt tilslutning til ønsket om en
strengere jordvern praksis. Senere
stortingsmeldinger om matforsynings- og landbrukspolitikken, St.
meld. nr. 36 (75/76) og St. meld. nr.

14 (76/77) førte p ri nsi ppet om en
restriktiv jordvernpraksis videre.
Senest i vår ved behandlingen av
den siste stortingsmeldingen om
praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen (St. meld . nr. 84,
1981-82) pekte flertallet i landbrukskomiteen på at det er viktig med en
fortsatt restriktiv praksis når det
gjelder omdisponering av dyrket og
dyrkbar jord .
l St. meld . nr.- 14 Om landbrukspolitikken er det formulert mål for landbruket i miljø- og ressursvernsam-

138

menheng hvor det bl.a. heter:
«Det må legges stor vekt på å motvirke inngrep i naturen som reduserer mulighetene for framtidig
biologisk produksjon. Dyrket og
dyrkbar jord bør så langt mulig forbeholdes landbruksproduksjon, og
en stadig større del av utbyggingen
bør lokaliseres til lite produktive
arealer.••
l innstilling fra Landbrukskomiteen
om landbrukspolitikken (lnnst. S.
nr. 293 1976-77} gir komiteen følgende generelle merknad:
«Både nasjonalt og internasjonalt
er det en oppgave nært knyttet til
de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken å forvalte naturressursene til beste for alle. Samtidig
må ressursene holdes i hevd og
nyttes slik at de gir stor avkastning
uten å forringes. Grunnlaget for
kommende generasjoners matvareproduksjon må ikke svekkes ved
kortsiktige disposisjoner.»
Landbrukskomiteen peker videre
på «nødvendigheten av å følge opp
en jordvernpolitikk med tiltak også
innen andre samfunnssektorer,
eksempelvis innen boligbyggingen
ved å redusere omkostningene ved
utbygging på uproduktiv grunn».
Et restriktivt jordvern er et hovedelement i en lang siktig ressursdisponering som må ta vare på det
potensialet landet har for matvareproduksjon. Jordvern kan videre
knyttes til de vedtatte målene for
norsk matvareproduksjon som er
trukket opp i St. meld. nr. 32 for
1975-76.
Det er forutsatt en økning i jordbruksproduksjonen slik at den
norske produksjon av jordbruksvarer økes fra 32% i 1973 til 44% i
1990. For å nå dette målet er det forutsatt at jordbruksarealet økes fra

9 mill. dekar i 1974 til10,0 mill. dekar
i 1990. Norsk kornproduksjon er
forutsatt å øke ved at kornarealet
utvides fra 3,0 til 3,6 mill. dekar.
Disse målene understreker betydningen av at en, foruten å verne
arealene i produksjon i dag, spesielt
tar hensyn til behovet for å sikre
gode dyrkbare arealer for framtidig
matvareproduksjon.
2. Utviklingen i omdisponering av
dyrka jord til utbyggingsformål
Statistikken viser at omdisponeringstakten er redusert i 70-åra. De
siste årene er det omdisponert 7 8000 dekar dyrka jord pr. år. På
slutten av 60-tallet lå omdisponert
areal på 20 - 25.000 dekar i året.
Statist ikken må leses med forbehold : Den viser tillatt omdisponert
og ikke faktisk omdisponert areal.
Det er fare for at det nedbygde
arealet i perioden er større enn det
som er omdisponert. Bygging har
skjedd i samsvar med eldre reguleringsplaner. Reserven av omdispo:
nert areal fra 60-åra eller tidligere
har gitt mindre behov for nye omdisponeringer i 70-åra . Redusert
veksttakt i økonomien og lavere
akt i vi tet på de fleste områder, har
sannsynligvis også medvirket til reduksjon i omdisponering av landbruksareal. Skogareal med god
bonitet har også gått med .
Flere av de beste jordbruksområdene i landet er under hardt utbygg ingspress. Dette gjelder bl.a.
arealene på nord-Jæren, i Hamarregionen og områdene rundt Oslo.
l disse områder har en den beste
dyrka jord vi har i landet.
De nevnte områdene er fleksible i
utnytting til jordbruksformål , dvs.
at de er velegnet for en rekke produksjoner: grønnsaker, korn , grass.
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Statistikken over avgang av dyrka
og dyrkbar jord viser at våre beste
jordbruksområder står for en stor
andel av den totale omdisponeringen i landet. l kommunene Stavanger, Sandnes , Sola og Randaberg ble det i perioden 1970-79 registrert en avgang på 9800 dekar
dyrka jord , som er over halvparten
av avgangen i fylket i denne perioden . l perioden 1975-79 hadde
Rogaland 18% av den totale avgangen av dyrka jord i landet, mens
andelen av jordbruksarealet er på
ca . 7,5 %. En slik omdisponering av
landbruksarealer er i alvorlig strid
med det langsiktige vernet av produksjonsgrunnlaget.
3. Avveiningen mellom jordvern og
andre samfunnsmessige hensyn
Flere offentlige utredninger de siste
årene har skrevet om mulige negative konsekvenser av et strengt jordvern . l NOU 1980:80 Kommunal
tomtefordeling og NOU 1979:5 Om
bypolitikk er det konkret pekt på
økning i grunnlagsinvesteringene
som følge av den strenge jordvernpraksisen. Det er i flere offentlige
utredninger pekt på behovet for en
totalvurdering av ressursbruken i
samfunnsplanlegginga. Vern av
jordressursene må veies i sammenheng med forbruket av andre ressurser. Det er neppe uenighet om
at en slik avveining må fo retas. Det
kan im idlertid være uenighet om
grunnlaget for avveininger.
Med en trangere økonomi i kommunene må vi regne med press i
retning av å velge de løsningene
som på kort sikt er billige. En arealplanlegging basert på kortsiktige
økonomiske kalkyler kan etter min
mening vanskelig danne grunnlaget
for beslutninger om hovedlinjene i

bruken av arealressursene.
Generelt vil det være problematisk
å verdsette langsiktige mål fo r ressursvern i forhold til mer kortsiktige
mål. l økonom iske kalkyler vi l tidshorisonten kunne være opptil25-30
år, innenfor denne vil forbruk i dag
tillegges mye større vekt enn framtidig forbruk. Det er derfor vanskelig å bruke kalkyler for å avgjøre
disponeringer som har store konsekvenser langt utover en 25 års periode. Skal rent økonomiske kalkyler
tillegges avgjørende betydning, vil
ikke langsiktige ressursvern være
forsvarlig på noe område i samfunnet.
Vi må basere oss på de politiske
målene og det lovverket vi har utformet hvor vi har bygd inn det langsiktige perspektivet i bruken av naturressursene. På dette grunnlag
kan vi utelukke en rekke utbyggingsalternativ som faller utenfor
det mulighetsområde vi politisk og
juridisk har etablert for arealbruk.
Innenfor mengden av akseptable
løsninger har de økonomiske beregningene sin plass i den daglige
planleggingen . Det må imidlertid
understrekes at konsekvensene av
å bevare dyrka jord i en del tilfelle
er så store at det likevel vil være riktig med en omdisponering. Dette er
bakgrunnen for den begrensede
omdisponering vi i dag har.
4. Konsekvenser av jordvern for
jordbruket
Dagens politiske forutsetninger om
å bedre beredskapsevnen, øke
selvforsyningsgraden med matvarer osv. har som naturlig konsekvens at vi driver jordvern med visse
kostnader. Når en tar i bruk dyrka
mark til utbyggingsformål medfører
dette kostnader i oppdyrking av
nye arealer og oppbygging av nytt
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driftsapparat. l tillegg kommer kostnader ved å bygge ut omsetningsapparat for innsatsmidler og jordbruksprodukter. En stor del av de
mest utsatte jordbruksarealer vi har
er langt mer verdifulle enn arealene
en må nydyrke ved eventuell utbygging. l en samfunnsmessig sammen heng må en derfor kalkulere
som en kostnad de betydelige beløpene oppbygging av produksjonskapasitet på til dels langt dårligere arealer vil kreve.
Vi må legge vekt på at mye av kul turjorda ved de store tettstedene er
fleksibel når det gjelder valg av produksjon , den gir et høyt avlingsnivå
og ligger nær markedet. Alle disse
forholdene reduserer kostnadene
ved norsk matvareproduksjon- og
forsyning. På denne bakgrunn er
det klart at vi samfunnsmessig kan
forsvare betydelige merkostnader
ved å si nei til videre ekspansjon på
dyrka jord ved å lokalisere utbygging til mindre produktive arealer.

5. Kostnader ved utbygging på
lavproduktive arealer
Grunnlagsinvesteringen en forskyving av utbygging medfører vil
ofte være tyngende ved åpningen
av nye felter, mens senere utvidelser vil kunne utnytte de investeringene som allerede er gjort.
Kostnadsbetraktningene avhenger
derfor av tidsperspektivet. Et
hovedspørsmål vil derfor være å
sette kommunene i stand ti l å drive
langsiktig planlegging og hindre
at f.eks. likviditetsvansker fører til
valg av løsninger som utelukkende
er rasjonelle på kort sikt.
Forbruket av jordbruksareal, friluftsareal og energi til transport er
de sentrale fysiske ressursfaktorene
ved
tettstedsutvikling .

Driftskostnader i form av tid og
energi til transport er utvilsomt
avhengig av utbyggingsmønsteret,
men med store muligheter for å
redusere ressursforbruket gjennom samlokalisering av boliger
og arbeidsplasser. Mer lokale
virkemidler som parkeringsrestriksj on er, øking i kollektivtrafikkstandarden og lokalisering av fritids- og kulturtilbud til boligområdene gir store utslag på energito rbru ket. Dette er vist i en undersøkelse av bymønster og ressursbruk Rogalandsforskning har gjennomført.
Kostnadsøkningen i boligbyggingen har vært sterk, men jeg
mener det er all grunn til å være
forsiktig med å bruke restrikti vt
jordvern som forklaring på kostnadsutviklingen.
En analyse av kostnadsveksten i
70-årene for statsbankfinansierte
boliger, viser at anleggskostnader
dvs. tomtekostnader og byggekostnader har steget sterkere enn
konsumprisindeksen, men svakere
enn gjennomsnittlig realdisponibel inntekt.
Det er i flere sammenhenger behov for å gå grundig inn på sam--.. men hengen mellom kostnader og
jordvern.
Det er grunn til å merke seg at
tomtekostnadene representerer 15
- 20% av totalkostnadene ved boligbygging. Vi har med andre ord
flere steder å bruke kreftene for å
gjøre den ferdige boligen rimeligere.
Videre har veksten i tomtekostnaden andre årsaker som betydelig standardøkning på tekniske
anlegg og endra kostnadsfordeling mellom kommune og tomtekjøper.
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Endelig har en i dag erfaring for at
kostnader ved bygging i f.eks. fjellterreng kan reduseres betraktelig.
Framgangsmåten er å legge et mer
rasjonelt ledning snett i grunne
grøfter. Ved feltutbygging av småhus har en gjennom nøye planlagt
trasevalg og samkjørt ledningsnett for vann, avløp, overvann,
elektrisitet og telefon redusert
kostnadene med 50 %. Det betyr
at kostnadsforskjellen ved temteopparbeiding på fjellgrunn i forhold til løsmasser kan reduseres
sterkt eller helt elimineres. Dette
vil gi mulighet til å få billigere
tomter uten å øke forbruket av
dyrka mark.
l tillegg t il ny produksjonsteknikk
for vann, avløp etc. tror jeg det er
viktig å arbeide mer bevisst med
utforming av enkeltb oliger, rekkehus eller terrassehus som utnytter
hellningen i terrenget. l mange
sammenhenger kan det øke utnyttingsgraden, og gjøre utbygging i
hellende terreng fordelaktig i forhold til utbygging på flate arealer .
Ikke minst miljømessige fordeler
som bedre lokalklima, utsikt og
mulighet for større friarealer bør
stimulere til å øke innsatsen for å
tilpasse boliger og produksjonsteknikk til bygging på lavproduktive arealer i mer hellende terreng.
Jeg tror det er viktig å arbeide mer
bevisst med disse spørsmål både i
planleggings-, i utviklings- og
forskningssammenheng.

6. Langsiktig planlegging for bedre løsninger
Planlegging av arealbruken ska l
være hjelpemiddelet til å finne
fram til de gode løsningene. Dette

gjelder også kostnadssiden. Gjennom bedre planlegging, grundigere alternativsøkning og -vurdering på alle nivå kan vi finne
alternativene som er økonomisk
rasjonelle. Foruten jordvern ligger
det stor økonomiske besparelser i
en planlagt og ikke mer og mindre
tilfeldig gjennomføring av såvel
det regionale utbyggingsmønteret som detaljutformingen av hvert
enkelt utbyggingsområde.
Det ser nå etterhvert ut som oversiktsplanleggingen begynner å
finne sin form, etter 17 år med
Bygningsloven . De aller fleste
kommunene har kommet godt i
gang med si ne generalplaner, selv
om bare ca. 1/3 av dem har fått sin
generalplan godkjent. Fylkesplanleggingen har også kommet etter,
og ser nå ut til å ha blitt en etablert
del av fylkeskommunens arbeid.
Tidligere har jordvern vært et begrep som har vært nært knyttet til
enkeltsaker som fradeling og konsesjonssaker og til reguleringsplanbehandlinger. l tida framover
vil det bli stadig viktigere å forsøke
å løse konflikter mellom jordvern
og u l i ke former for utbygging i
oversiktsplanleggingen etter bygningsloven.
Dette vil sette store krav til deltakelse i planprosessen fra ulike
interesse grupper. Og at denne
deltakelsen skjer på et så tidlig
tidspunkt som mulig er en forutsetning for at planleggingsmodellen skal fungere. Når det gjelder
landbrukets medvirkning i arealplanleggingen er dette både landbruksetatenes og planmyndighetenes ansvar. Det må trolig innrømmes at landbrukets etater og
organisasjoner ikke alltid har vært
flinke nok til å medvirke konstruk-
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tivt i arealplanleggingsprosessen.
Samtidig er det helt klart at Landbruksdepartementet legger avgjørende vekt på at landbrukets
etater på fylkes og kommuneplan
skal ta aktivt del i arealplanleggingen. Gjennom rundskriv som
er sendt ut, er våre etater bedt om
å gi denne oppgave høy prioritet.
Men det må også være planleggernes egen interesse å trekke inn
landbrukets folk i arbeidet. l en
del sammenhenger har vi inntrykk
av at landbrukets folk blir betraktet
som en av de viktigste motspillerne
i arbeidet med å få til hensiktsmessige planløsninger, samtidig
som en holder landbruksetaten
utenom arbeidet med arealplanleggingen. Dette er selvsagt ikke
akseptabelt, og resultatet vil bli
dårligere løsninger både ut fra
jordvernsynspunkt og utfra andre
prioriteringer.
Når vi legger slik vekt på selv å få
komme tidlig inn i planprosessen
er det ikke minst for å kunne presentere og prioritere landbrukets
arealressurser, for på denne måten
å kunne styre utviklingen i retning
av mindre produktive arealer.
Dette anser vi for å være mer konstruktivt enn en protestholdning
på etterhånd. Vi tror at mye kan
vinnes ved en slik påvirkning før
det knytter seg faglig og politisk
prestisje til utbyggingsforslagene.
De fleste arealkonfliktene vil det
være naturlig å søke en løsning på
i general plan legg ingen. Her er det
som tidligere er nevnt om medvirkning spesielt viktig , og i de
fleste kommuner viser det seg at
det fungerer bra. Vi har imid lertid
problemer med å makte denne
oppgaven på land bru kssi den i en
del sentrale kommuner der land-

bruksetaten er forholdsvis svakt
utbygd. Dette søker en nå å forbedre ved at landbruksetaten på
fylkesplan trekkes sterkere inn.
No en av de virkelig store arealkonfliktene i dag ser vi i sentrale
strøk som f.eks. Jær-regionen,
Oslo/Akershus, Hamar-regionen
og Nedre Glomma. Disse konfliktområdene har bl.a. det til felles at
de omfatter flere kommuner, slik
at en konfliktavklaring i generalpl ansam menheng ikke er ti lstrekkelig. Fylkesplanene er et nødvendig hjelpemiddel i slike saker,
men det krever at arealdelen vies
mer oppmerksomhet enn tilfellet
er i dag. l spesielle tilfeller der problemene er sa§rlig store, kan det
være nødvendig å opprette spesielle utvalg for regionalt samarbeid, for å ta opp viktige konflikter.
Særlig vil dette kunne være aktuelt der det dreier seg om kommuner av ulik størrelse og «Styrke»,
f.eks. en bykommune og flere små
omkringliggende landkommuner.
Landbruksdepartementets
Fra
side er vi innstilt på å gå aktivt inn
i de vanskelige avveininger i regional sammenheng som her må
gjøres. Vi erforvårdel innstiltpåå
prioritere denne oppgaven slik at
landbruksetatenes arbei de ikke
skal forsinke avklaringen av disse
spørsmål. Erfaringen hittil viser
likevel at et hovedproblem er evnen
og viljen til å løse utbyggingsspørsmål i regional sammenheng.
Uten en slik politisk vilje og evne
til å se arealplanleggingsspørsmålene på tvers av kommunegrensene, vil det ikke være mulig
å drive en rasjonell ressursdisponering og ta hensyn til jordverninteressene i disse områdene av
landet.

143

Opprop:

Døtø frø vØtmørkslokøliteter i Østfold
ØOF har i 1983 registrert fuglelivet
i noen våtmarksområder i fylket.
Arbeidet er utført på oppfordring
fra fylkesmannens miljøvernavdeling, da en savner ornitologisk bakgrunnsmateriale fra noen lokaliteter
som ønskes vurdert i vernesammenheng . Feltutvalget i ØOF er derfor interessert i data om våtmarksavhengige fuglearter (i vid betydning) i flg . områder:
Hansemarkerkilen sør for Gimsøy bro, Skjeberg
Fuglevikbukta øst på Kråkerøy
Botnerkilen - Stafsengkilen nord på Kirkøy,
Hvaler
Pølen/Salta sør på Søndre Sandøy, Hvaler
Strandengene på Nes-Ramsøy
Marikova-bassenget innen Øra naturreservat
Skinnerflo øst, Sollielva og Visterflo nord i
Tune, Rolvsøy og Råde

Både gamle og nye data fra lokalitetene har interesse. Bidragsytere
får tilsendt en våtmarksrapport fra
Østfold når materialet er sammenstilt.
l tilknytning til registreringsarbeidet nevnt over, ønsker jeg å komme
i kontakt med personer som har
fugledata fra flg . områder:
Gåsemoa like nord for Sarpsborg
Storesand i Glomma, Skiptvet
Kamhautjern i Rokke, Halden
Rokkevann syd, Halden
lsesjø nord med Buertjernet, Skjeberg

Skjeberg-Salta ved Skjeberg stasjon
Aspestrandtjern øst for Aspern, Aremark
Endetjern i Enningdalen, Idd, Halden
Vestvannet sydøst, T une
Folkenborgbukta nord i Rødenessjø, Marker
Lundebyvassdraget i Eidsberg (Engtjern,
Lintotjern , Lu ndebyvann syd)
Bleiken, myr sørvest i Rømskog
Hestvoii-Holme i Krokstadfjorden ved Saltnes, Råde
Fuglevikbukta nordvest på Jeløy, Moss
Torsø-ma ved Torsø herregård, Torsøkilen
i Borge

Bidragsytere mottar en våtmarksrapport fra områdene.
Opplysninger kan sendes:
Geir Hardeng
Sportsveien 27,
1600 Fredrikstad
Tlf. 032 - 15 598

OPPROP!
Hvem har notater om: Rørsanger,
Myrsanger, Hauksanger, Nattergal,
Gresshoppesanger, Svartrødstjert
og Rosenfink?
ØOF har fått litt penger for å kartlegge disse for Østfold forhold svis
nye arters utbredelse.
Alle observasjoner mottas, gamle
som nye. Send opplysninger om :
Antall , lokalitet, dato/år, evt. sang/
hekking til:
Geir Stenmark
Sinnerudveien 20
1400 Ski

144

BOKOMTA LE

<<l gjøkens tid>>
Jørgen Joh ansen
Boka heter så, er på 64 sider i lite format og med enkel lay-out. Selv om den
ikke kan regne med å bli bestseller på linje med de store praktverka som
markedet flyter på idag, så kan forfatteren, Bredo Berntsen, leve i visshet om
at de som leser den vil få en gledesfylt stund .
Bredo Berntsen tar oss med ut i skogen fra en kald februardag og fram til en
juli ettermiddag. Med samstemt støtte fra flere av våre poeter, og strektegningene til Ulf Aas følger vi årstiden gjennom fuglesangen. Forfatteren har
ikke hatt ornitologenes faglige hunger i tankene da han komponerte boka,
men heller et håp om å vekke deres interesse for annet enn søylediagram og
krysslister. Enhver som ferdes utenfor de mest urbane strøk med øra på stilk
vil ha glede av den ne utgivelsen. Perspektivet blir europeisk på flere vis når du
blar i boka. Tankene på alle de stærer som aldri kommer fram , men blir grillet
av gassflammene i Nordsjøen bl andes på en naturlig måte med franske ordtak
om fuglesang.
Ingen e r i tvil o m at Berntsen behersker både det lyriske, ornitologiske og
miljøperspektivet etter å ha lest denne ypperlige gaveboka. Hva om du gav
bort en liten gave til gode venner også uten om religiøse høytidsorgier og egokjørte fødselsdager? Jeg vet at mange vil sette pris på både en uventa oppmuntring og Bredo Berntsens tankevekk ende lille skrift.
«l GJØKENS TID"
av Bredo Berntsen, Grøndahl1983
ISBN 82-504-0609-5
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F eltbofl for høstdrøkter
ved Erik Sandersen

Ah, jeg trodde det var en ... Ja, hvor
mange ganger har vi ikke hørt denne frasen fra en jeger i det han eller
hun blir tatt på fersk gjerning for å
ha skutt et ikke-jaktbart vilt. Nå
kjære naturvenner, er ikke denne
unnskyldningen lenger gangbar
mynt. Nå foreligger nemlig en feltbok med bestemmelsestegninger
for fugl og pattedyr i iaktsesonaen
signert mossingen Viggo Ree. Feltboken er utgitt av Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet.
Hensikten med boken er altså å gi
jegeren hjelp til å skille de forskjellige artene fra hverandre under jaktsesongen. La oss like godt sitere
fra innledningen til Helge Vikan:
- Det har i løpet av, de to siste
mannsaldrer vært en markert u tvi kling innen norsk jaktlovgivning.
Jaktloven av 1951 hjemlet fredning
av enkeltarter som var sjeldne eller
truete, mens alle andre arter var

jaktbare. Dette prinsippet ble som
vi vel vet endret ved den nye viltloven som trådte i kraft 2. april1982.
Etter denne er alle la ndpattedyr,
fug ler, krypdyr og amfibier fredet
såfremt det ikke i forskrift er fastsatt jaktti d for arten . Slik jakttid kan
nå fastsettes for 16 pattedyr og 54
fugler, skriver Vikan i direktoratet i
sin innledning til feltboken .
Som de fleste ornitologer vil vite er
det på høsten at man virkelig får
«brynt sin nese" på fuglenes drakter.
Ordinære fuglebøker viser bare
praktdrakter og/eller vårdrakter.
Derfor er denne feltboken enestående i sitt slag. Tidligere har jeg
ihvertfall selv vært henvist til å
bruke engelsk bestemmelselitteratur når det har vært tvil om drakter
på ande- og vadefugl om høsten.
Som dere forstår vil jeg like godt
kunne anbefale feltboken for ornitologer som for jegere. Utformingen
av boken bygger på mange års feltarbeide, samt omfattende litteratur
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og skinnstudier. Alt dette har ikke
Viggo stått for alene, og som han
selv sier er han mange takk skyldig
i denne anledningen. Foran i boken
finner vi i tillegg til det som er vanlig
å finne der, en skikkelig forklaring
på brukte symboler og forkortelser
inne i boken.

Farger.
Alle tegningene i feltboken er i
farger. Tegninger som for en gang
skyld stemmer ganske bra overens
med et en finner in natura. Nettopp
dette har jo i mange år vært et stort
drawback med ornitologisk litteratur. Tar vi eksempelvis for oss storskarv, finnes den i fire varianter i
boken . Nemlig ad. høst til desember,
ungf. lys variant, ungf. mørk variant og endelig ad . januar. l tillegg til
de meget illustrative tegningene,
følger en fyldig tekst. For egen
regning kunne jeg tenke meg at
denne feltboken enten kunne innkorporeres i en framtidig håndbok
eller innbindes i den stand den er.
Ja, da ville den bli et verdifullt
supplement for fuglefolket også.
Men slik den er nå kan den altså
skaffes fra direktoratet i Trondheim.
For ordens skyld kan jeg nevne at
det helt bak i boken gis en sum-

marisk oversikt over hva som er
jaktbart når og hvor, samt tillatte
fangstredskaper. Boken er herved
anbefalt.

Vandringer·
i Østfold·

naturen
Dette er en praktfull billedbok om Østfolds
skiftende natur, fra de ytterste nakne skjær
til de veldige skogtraktene. i indre strøk.
Tekstene er skrevet av en rekke yngre
forfattere, og bringer så vel opplysninger
om de forskjellige sidene ved Østfoldnaturen som skildringer av den. Vi føres ut
på en vandring fra havet og innover i
landet, med skjærgård, vannveier. kulturlandskap, skog og myr. Vi får kulturhistorie, geologi, flora og fauna inn gjennom vandringen.
Illustrasjonene er et kapittel for seg- boka
harfargebildertvers igjennom, tatt av fremragende naturfotografer. Dette vil bli årets
store gavebok ikke bare til østfoldinger,
men for alle som er glade i norsk natur.
ISBN 82-0(}{)6093-4. Gjennom ill. i farger.
·Innb. ca kr. 245,00
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Canon
•
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Noisdess Østfold AlS introduserer Canon NP-120,
kopimaslcin som sparer deg for opptil 50 'i'l energi-kostnader
sanunenlignet med konvcnsjondle kopimaskiner. Dette er mulig
fordi Canon NP-121> benytter et unikt kA!dpr=-likseringssystcrn.
Dette system sparer deg ikke bare for c:nerV. men gir deg
også muligheten til A kopiere pl hvillcen som helst type papir,
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ogst treholdig, billig papir.
Kopikva!!teten .er like g~ Uans<:tt.
Kopunaskmen har tkke engans

strømbryter os nAr du er ferdig,
slukkes strømkretsen automatisk os sparer deg for energi OS tid.
NP-121> har ogsA separat arkmatingssystcrn slik at du kan kopiere pA forskjdlige
papirfonnater uten å skift< kassett, det forenkler også kopi<ring på begge sider av arket,

overh<adfibn, egn< brevark etc.
NP·I21> har en kopihastigh<t pll2 kopier i minuttet (l kopi ca. 8 sek.) i a1k
formater fra M til 84.
For en eff<ktiv, ukomplisert service, har maskinen m-komponent toner (pulver) os et
eg<t diagnosesystem basert pl microprosessortt. Os sist men ikke minst, NP-120 er meg<t
gunstig i anskaffelse:. MaskirKn koster bare kr. 14.800,- ckskl. m.v.L

m. hvem sa noe om energi-krise?

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
Tlf. (032) 10 511-12 927

MASSEKORSBÅND
BLADETS RETURADRESSER :

Østfold Naturvern
Postboks 1151
1601 Fredrikstad

Østfold Ornitologiske Forening
Postboks 1145
1601 Fredrikstad

NATUR l ØSTFOLD
v1J ørgen Joh ansen
1730 Ise
v/ Leiv Bunes
1620 Gressvik

ET NYTT BILD EV ER K l 9 BI N D:

"NORGE VART LAND"

Sl'erre 'Johnsen
'Bok- & lJapirhandel
Fredrikstad

<!> ferrik/or

ET FIRMA l MILJØVERNETS TJENESTE

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