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Natur i Østfold -redaksjonelt:
Kjære leser
Foran dere ligger nr. 2/84, et blad som har fått en viss ansiktsløftning. Vi håper
det faller deg i smak, og at du viser det fram til mulige nye lesere.
Siden forrige nr. harE rik Sandersen forlatt Fredrikstad til fordel for journa/istjobb i Arendal. Dette nr. er likevel preget av stoff han har samlet inn. God
jobb har også den øvrige redaksjonskomiteen gjort. Tor Sørlie, Morten Viker,
Geir Hardeng og Pål Bugge er alle uunværlige brikker i den møysomlige prosessen det er å lage et slikt hefte. - Ikke minst har disse vært god støtte for
meg sm ny a/ene-redaktør.
Redaksjonen diskuterer å øke formatet på bladet. Samtidig luftes tanken
om nærmest å droppe hele tidsskriftet til fordel for en årbok, -og for å frigjøre
krefter til forsømt arbeid med ornitologi og naturvern. - Hva er dine ønsker?
La oss få høre?
Vi er klar over at mange med særinteresser for ornitologi etterlyser nok
fuglestoff. Det gjør vi også. - Så sett igang . Skriv til oss! På tide er det vel også
at vi får høre mer fra Østfolds flora og insektliv?
STOFF-FRIST NR. 3/84 ER 1. NOVEMBER.
Fredrikstad, 6/8-1984
For redaksjonen
Roar Ei/ertsen
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ØN
har

ordet:
Heisan alle naturvenner!
Aldri har vel fødselen til et styre i ØN vært trangere enn ved dette årsmøtet.
Et rekordlavt oppmøte og det faktum at det ikke ble valgt noen formann sier
litt om engasjementet blant det vanlige medlem. Likevel fikk vi tilslutt konstituert
et styre hvor undertegnede tok på seg å være leder. Styret består nå av tilsammen 3 representanter fra lokallagene, i tillegg til ØN's kjerne som består
av Tore Hunn, Jørn Bakken, Hans Utgård og Hilde Larsen. Rutinen i organisasjonsarbeide er dessverre ikke på topp i dette styret, men vi vil gjøre det beste
ut av situasjonen til enhver tid.
Vår oppgave blir å samle naturverninteresserte i hele fylket slik at vi kan
arbeide som en enhet utad. For å få dette til, er det nødvendig at lokallagene
sender representanter til styremøtene og andre samlinger i ØNs regi.
Økonomien er et stadig tilbakevendende problem for foreningen, og slik
jeg ser det, er det nå påkrevet med direkte overføringer fra myndighetenes
side til fylkesavdelingene av Naturvernforbundet. Bevillinger som kan gå til
generell orgånisasjonsdrift, og ikke bare til spesielle prosjekter hvor det blir
lite eller ingenting igjen til organisasjonsdriften.
For oss i ØN er det naturlig å se ØOF som en del av naturvernet i fylket.
Naturvernarbeidet i fylket er like mye avhengig av et livskraftig miljø i rugleforeningen som i vår egen forening. Derfor vil undertegnede legge stor vekt
på samarbeidet med ØOF, og utbygge samarbeidet ytterlig ere hvis det blir
nødvendig.
Pål Bugge
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ØOF
har
ordet:
Så har en ny høst gjort sitt inntog. Trekkfuglene er i ferd med å forlate oss,
og vi ornitologer går inn i en roligere fase.
Siste vår og sommer har vært virkelig en aktiv og interessant tid for bl.a.
meg. En del av sakene ØOF har engasjert seg i, har fått et vellykket resultat.
Folk har igjen blitt klar over at foreningen funge rer. Jeg håper bare at flere
også vil rykke inn og gjøre en innsats. Det blir jo selvfølgelig mindre å gjøre
på den enkelte da.
ØOF har denne sommeren vært opptatt med kursvirksomhet formidlet
gjennom Erling Storda hl og fylkeskulturstyret. Her har vi møtt andre enn våre
medlemmer, og det virker som om det vi «preker» om, er interessant for «massen». Fugler er noe alle har et forhold til. Spesielt er det også siden f.eks. blinde
og svaksynte kan ha glede av fuglesangen om våren.
«Prosjekt Piggsvin i Østfold» har vært et annet område hvor vi har engasjert
oss. Her har vi gått ut til massemedia og grunnskolen i håp om å registrere
piggsvin bestanden i fylket. Responsen har vært enorm, og personlig har jeg
hatt mange interessante kontakter. Morsomt er det også at en møter alle lag
av folket. Alle er interessert i natur på en eller annen måte. Mange legger også
merke til ting i naturen uten at de helt forstår sammenhengen. Informasjon
gjør at noen får en «a-ha»-opplevelse. Det er imidlertid viktig at vi «fag-men nesker» ikke opptrer belærende!
Et annet viktig moment: Mange samtaler har startet med piggsvin og endt
med fugler. Dette viser vel at piggsvin-prosjektet ikke ligger helt utenfor en
ornitologs arbeidsområde.
ØOF-styret har tidligere ment at møtevirksomhet har vært god medlemspleie og en viktig m åte å holde kontakt med medlemmene på. Flere mdøter
med dårlig oppslutning i det siste året, har vist at møtevirksomhet er misbruk
av vår begrensede arbeidskraft og økonomi. Det er da bedre at lokallagene
tar seg av denne formen for medlemspleie, og at ØOF-styret tar seg av bl.a.
tidsskriftet og administrasjon. Vi kommer selvfølgelig til å avholde et årsmøte iløpet av høsten.
Med disse ordene vil jeg ønske dere en god høst. Kom gjerne mf{d meningsytringer angående vår virksomhet.
Hilsen Arne Bjørgan
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Steinkobbene i Oslofjorden
ved Geir Stenmark
Etter å ha vært på rask vei mot utryddelse opplever vi at selen på nytt
boltrer seg mellom skjærene i ytre
Oslofjord. At det eksisterer en livskraftig bestand av sjøpattedyr utenfor kysten av vårt tett befolkede
fylke er et sunnhetstegn ved vårt
livsmiljø. Nå reises imidlertid krav
om at selstammen skal desimeres.
Denne artikkelen tar for seg steinkobbenes situasjon i Oslofjorden,
og går også inn på mer generelle
trekk ved vår kystselforvaltning.

INNLEDNING
Synet av sel vil for mange mennesker bringe tankene over på
arktisk kulde og tettpakket drivis.
Sel hører imidlertid ikke bare polarområdene til. Også subarktiske og
tempererte farvann inngår i utbredelsesområdet til disse sjøpattedyrene. l Nord-Europa forekommer
naturlig tre arter, neml ig ringsel,
steinkobbe og havert. Av disse er
ringselen egentlig en arktisk art
som ble «i nnelåst•• i Østersjøen idet
isen smelter etter siste istid. Der utgjør den nå en egen underart, og
lever som en relikt i Bottenviken,
Finskebukta, Saimensjøen og Ladogasjøen . Steinkobbe og havert
har en langt større utbredelse enn
ringselen. l Europa er disse grovt
sett utbredt i Østersjøen, langs deler
av Nordsjø-landene, rundt de Britiske øyer og på Island. Det er disse
artene som finnes i Norge , og de
kalles med en fellesbetegnelse for
kystsel.

GENERELL BESTANDSUTVIKLING FOR KYSTSEL
Bestandsnedgang
Tidligere var steinkobbe og havert
karakterdyr langs det meste av
kysten. Det var en viss forskj ell i utbredelsen til de to artene, men livskraftige selbestander fantes fra
Oslofjorden i sør til Finnmark i nord.
For kystbefolkningen var dette en
verdifull ressurs som ga tilskudd i
husholdningen . Kjøttet var godt å
spise, spekket ble brukt til tran , og
av skinnet kunne man lage skotøy,
vesker og en rekke andre varer. Beskatn ingen var nok lenge relativt
begrenset, men den økte etterhvert
som tradisjonelle jaktmetoder som
klubbing og selfeller ble erstattet
med treffsikre gevær.
Mot slutten av 1800-tallet begynte
også kystbefolkningen å endre sin
positive innstilling til selen. Den ble
ikke lenger bare betraktet som et
nyttig fangstobjekt, men også som
en konkurrent til fiskeressursene i
havet. Når avkastningen av fisket
ble mindre ble kystselen ofte utpekt
til syndebukk. Dessuten opplevde
man at selen rev i stykker fiskeredskap, og at den stjal og ødela fisk
som stod i garn. Et sterkt selhat
bygget seg opp blant fiskerne, og
selv zoologen Robert Collet omtalte
steinkobben som «kystens værste
skadedyr... Utover i vårt århundre
ble kystselen følgelig gjenstand for
massiv forfølgelse. Fra enkelte hold
var målsetningen fullstendig utryddelse.
Selv om det forel igger lite konkret
tallmateriale, så tyder alt på at både
stein kobbe og havert gikk katastro-
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Foto: Lars Øivind Knutsen.
falt tilbake langs sto re deler av
kysten som følge av den harde beskatningen . Mange steder forsvant
selen helt, og i store områder ble
den fåtallig og svært sky. Først i
1963-66 foretok Per Øynes fra Havforskningsinstituttet i Bergen den
første totalregistrering av kystsel i
Norge. Han fant at steinkobbebestanden i Sør-Norge var redusert til
«bare rester etter en tidl igere god
bestand», og «at det bare er et tidsspørsmål hvor lenge steinkobben
vil kunne eksistere i Sør-Norge dersom den ikke blir fredet». Øynes
fant at haverten var sjelden i hele
Sør-Norge. l de nordlige landsdeler
var situasjonen noe bedre både for
steinkobbe og havert, og for hele
landet ble bestandene for de to
artene estimert til henholdsvis ca.
4500 og 3000 dyr.

Fredning i 1973
Først i 1973 ble det på grunnlag av
undersøkelsene til Per Øynes gjennomført fredningsbestemmelser for
kystsel. Sør for Møre og Romsdal
ble begge artene totalfredet, mens
det nord for dette området bare ble
tillatt jakt i tidsrommet 30. november
til 1. mai. l Sør-Trøndelag var imidlertid ha ve rten blitt fredet allerede i
1953. Unntatt fra fredn ingsbestemmelsene av 1973 er sel som gjør
skade på fiskeredskap i sjøen , eller
som befinner seg i vassdrag der det
går laks, sjø-ørret eller sjørøye. Disse er det fremdeles tillatt å avlive.
Bestandsutvikling etter fredning
Hvordan kystsel bestanden har utviklet seg etter 1973 er noe usikkert.
Enkelte havforskere mener at bestanden har vært i jevn vekst de siste
1O årene, og at vi nå har. ca. 7000
steinkobbe og ca. 8000 havert langs
norskekysten. Disse tallene synes
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foreløpig å være mangelfullt dokumentert, og fra flere hold er det reist
tvil om bestandsøkningen virkelig
har vært så sterk. Det er likevel stor
grunn til å tro at det i alle fall i enkelte
områder har skjedd en markert økning og inntil Havforskningsinstituttet kan legge fram estimater
basert på mer omfattende registreringer, kan det derfor være fornuftig
å anta at kystselbestanden i dag
ligger mellom anslagenetil Øynes
fra 1960-årene og de høyeste tallene
som havforskerne i dag opererer
med. Det er også viktig å være klar
over at kystselene fremdeles er
borte fra mange strekninger der de
forekom tidligere. Noen vesentlig
reetablering av de gamle steinkobbekoloniene langs Sørlandskysten
synes f.eks. ikke å ha funnet sted.
STEINKOBBENS UTBREDELSE
OG BESTANDSUTVIKLING
l OSLOFJORDEN
l Oslofjorden har det vært sel så
lenge folk kan huske. De første årtusener etter istiden var det nok
grønlandssel og ringsel som dominerte, men etterhvert som klimaet
ble mildere overtok havert og steinkobbe. Professor Collet skriver at
haverten ynglet ved Hvalerøyene
så sent so m på 1800-tallet. Noen
fast stamme av havert finnes i midlertid ikke lenge r, og det er først og
fremst steinkobben som har hatt
tilhold i fjorden i vårt århundre.
Ifølge gamle fi skere var «kobben»
et meget vanlig syn ved Hvaler i
1920-årene. Den ble imidlertid mer
og mer sjelden, og etterhvert betraktet fiskerne selen mest som en
ku ri os itet.
En tilsvarende bestandsutvikling
fant sted langs dell svenske Vest-

kysten. Ved begynnelsen av århundret fantes det her minst 20003000 steinkobber, men denne bestanden avtok meget raskt etter
1920. Fram mot fredningen i 1967
var arten "meget sjelden,,, og
forskerne regner med at det bare
var 200- 300 dyr igjen på he le Vestkysten på denne tiden .
l midten av 1960-årene var steinkobbene knyttet til tre adskilte områder i Oslofjorden . Dette ifølge
registreringer foretatt av Odd Lønø
og Per Øynes. Størst var bestanden
ved Hvaler der det fantes ca. 100
dyr. Videre holdt det til ca. 30 individer ved Bastøya nær Horten , og
15-20 dyr omkring Gåsøya og Vollen innerst i fjorden . Dessuten
eksisterte det en koloni på 35 - 40
voksne steinkobber ved Kragerø.
Slik trodde man situasjonen i
Oslofjorden var nesten fram til1980.
Da begynte imidlertid fiskerne i
Fredrikstaddistriktet å klage over
selen. De hevdet at steinkobbebestanden ved Hvaler var i ferd med å
øke eksplosivt. Massemedia fulgte
opp, og det ble etterhvert fokusert
på en antatt konflikt mellom lokale
yrkesfiskere og sel. Dette var bakgrunnen for at det ble satt i gang
bestandsundersøkelser av steinkobbene ved Hvaler våren og sommeren 1983.
STEINKOBBENES SPREDNINGSMØNSTER l HVALEROMRÅDET
Svenske erfaringer fra Koster har
vist hvordan stein kobben e der fordeler seg i ulike deler av skjærgården til forskjellige tider av året.
Det samme spredningsmønsteret
finner en igjen ved Hvaler.
Normalt kaster (føder) steinkobbene sin ene unge i midten av juni.
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Selunge. Foto: G. Stenmark.
l god tid før dette skjer sam les
selene i tette flokker i den aller ytterste delen av skjærgården. l Østfold vil det si på de mange glattskurte skjærene i det grunne farvannet mellom Heia og Torbjørnskjær, ca. 1 mil sørvest for Hvalerøyene (fig . 1). Fra begynnelsen av
mai til midten av juli er nesten hele
Hvalerbestanden konsentrert i dette
begrensede området, og svært få
individer blir sett langs andre deler
av Østfoldkysten (fig. 2) .
Etter en dieperiode på ca. fire
uker blir ungene uavhengige av
moren. Da begynner en stor del av
steinkobbene å trekke ut av kasteområdet, og inn til grunnene i innskjærgården. Ved å fordele seg over
et større område reduseres konkurransen om næring. På sensommeren blir steinkobbene dermed et
vanlig syn på steder der de ikke var

å se et par måneder tidligere. De
fleste holder seg nok fortsatt rundt
Hvalerøyene , men mange finner
veien inn til Singlefjorden eller
nordover langs Onsøylandet. Noen
synes også å forflytte seg over til
Vestfold. l 1983 ble det registrert at
20 - 30 individer dukket opp ved
Bolærene etter at kastetiden var
over ved Hvaler. Streifindivider kan
forøvrig sees i hele fjorden. Enkelte
dyr kan komme temmelig på avveie.
Det gjaldt f.eks. den steinkobben
som i september 1981 via Glomma
og Visterflo hadde forvillet seg helt
opp i innsjøen Skinnerflo. Den hadde da svømt 25 km i ferskvann , målt
fra Glommas utløp ved Fredrikstad.
Den store spredningen vedvarer
utover høsten og vinteren . Enkelte
år er imidlertid steinkobbene mer
tallrike i innskjærgården enn andre.
Det skjedde vinteren 1982/ 83 da
steinkobbene var meget' vanlige
langs hele Østfoldkysten, og det
ble omtalt flokker på nærmere 80
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Figur 1
Hvalersteinkobbenes kasteområde
inntegnet på kart over ytre Oslofjord.
individer så langt inne som i Singlefjorden . Trolig skyldtes dette en invasjon av sel fra Svenskekysten som
en følge av gunstige næringsbetingelser i Oslofjorden . Det var
unormale mengder sild i fjorden på
denne tiden.

BESTANDSUNDERSØKELSER
VED HVALER l 1983
Målsetningen med undersøkelsene
var å estimere bestandens størrelse
og dens reproduksjonsevne. Prosjektet ble utført av Karl Inne Ugland,
Morten Anstensrud og artikkelforfatteren, alle fra Zoologisk Institutt
ved Universitetet i Oslo. Førstnevnte
var ansvarlig. Til stor hjelp var
dessuten Morten Viker fra Fredrikstad .
Metoder
l tidsrommet 20. mars ti125. august
ble det gjennomført ialt 1O registreringer i farvannet p1ellom Heia og

Torbjørnskjær. Som nevnt er dette
steinkobbenes desidert viktigste,
og trolig også eneste, kasteområde
i Østfold. Under kastetiden tilbringer
steinkobbene en stor del av dagen
på land , og er av den grunn lette å
registrere. Fire av tellingene ble
foretatt fra fly i forbindelse med
ærfugltakseringer langs Skagerakkysten. Fra flyet ble hvert enkelt
skjær fotografert, og antall steinkobber kunne deretter bestemmes
nøyaktig ved å studere lysbildene
under stereolupe. De øvrige tellingene ble foretatt fra båt, der opptelling skjedde direkte ved hjelp av
kikkert.
Resultater Hvalerbestandens størrelse
og reproduksjonsevne
Som vist i tabell1 ble det på de fleste
turene registrert 150 - 250 steinkobber innenfor kasteområdet. Ved
ved hver telling var det selvsagt et
varierende antall dyr som ikke ble
oppdaget, og noe nøyaktig bestandsestimat kan derfor ikke gis.
På grunnlag av alle resultatene er
det likevel rimelig å antyde at steinkobbebestanden i Hvalerområdet
er på 300- 400 dyr. Dette estimatet
stemmer også godt overens med
ungeproduksjonen i området. Vi
fant at denne lå på 60-80 ind ivider
(tabell1 ), hvilket er normalt for den
antatte bes tan dsstø rrelsen.
l tillegg til steinkobbene ved
Hvaler finnes det en koloni på ca .
400 dyr ved Koster. Disse to bestandene kan neppe betraktes adskilt, og det totale antall steinkobber i Hvaler/Koster-området vil såled es være på 700-800 dyr. Undersøkelsene viste også at Hvalerbestanden er noe mer enn fordoblet
på 20 år. Dette er ingen eksplosiv
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Figur 2
Steinkobber observert utenfor undersøkelsesområdet 1. mai- 1. august -83.
Alle observasjonene er av 1-3 indivi der.

vekst, men derimot normalt for en
fr isk populasjon når man regner
med en viss innvandring av sel fra
Kosterøyene . Til gjengjeld synes
de tidligere koloniene ved Bastøya
og i indre Oslofjord å ha forsvunnet.
Bare streifdyr sees nå i disse områdene.
HVALERSELEN OG KYSTFISKET
Fiskerne i ytre Oslofjord er svæ rt
negativt innstilt til veksten i steinkobbe-bestanden ved Hvaler. De
mener at selen er til skade for fiskerinæringen på følgende tre måter:
1) Fisk er stein kobbens hovedføde.
Daglig spiser den ca. 5% av sin
kroppsvekt, og det betyr at en bestand på 350 dyr fortærer ca. 500
tonn fi sk på årsbasis . Fiskerne
hevder følgelig at deres egne
fangster ville ha vært større dersom
selen ikke hadde vært der. De mener

også at selen skremmer bort fisk,
og at mange gode fiskeplasser nå
er ødelagt av den grunn. Et annet
problem er at selen spiser fisk som
står i garn, f.eks. sild.
2) Stein kobbene blir videre anklaget
fo r å ødelegge fiskeredskap som
står i sjøen , særlig garn.
3) Det tredje argumentet er at selen
sprer kveis. Kveis er en gruppe
parasittiske rundormer som har
sjøpattedyr som sluttvert. Mindre
krepsdyr og fisk fungerer som mellomvert, og ofte setter kveisen seg i
innvollene eller muskulaturen på
f.eks. torsk. Kveisen er ikke farlig
for mennesker, men den gjør at
fiskekjøttet ser udelikat ut, og at
fisken blir vanskelig å selge. Fiskerne
hevder at kveisproblemet har øket
kraftig de siste årene, og at pro-

68

20.
20.
24.
25.
16.

mars
mai
mai
mai
juni

båt 97+
båt 153
fly 175
fly 80
båt 147 (32+ )

21 . juni
30. juni
30. juni
05. juli
25. aug.

båt
båt
fly
fly
båt

132 (27)
264 (60+ )
259
200
156

Tabell 1
Det totale antall ste i nkobber registrert under 1O takser i nger i ytre deler av
Hvalerområdet mars-august 1983. Tall i parentes er unger (årets)- disse er
inkludert i det totale antall , som ikke står i parentes .
blemet er størst i de delene av
fjorden der det er mest sel.
Flere kommentarer må imidlertid
knyttes til fiskernes argumenter.
Påstanden om at selen er en konkurrent til fiskeressursene i Oslofjorden er meget tvilsom med den
nåværende steinkobbe-bestanden.
Menneskelig overfiske og forurensning må betraktes som langt
viktigere faktorer. Dessuten vil det
alltid forekomme naturlige svingninger i fiskepopulasjoner. Svenske
forskere ved Koster har videre vist
at steinkobb~ne har et bredt fødevalg, og at jakttrykket på de enkelte
fiskeartene derfor blir begrenset.
Disse undersøkelsene indikerer
. også at dietten hovedsakelig består
av mindre fisk, som likevel vil ha en
høyere dødlighet enn fisk i eldre
årsklasser. Dersom selene helt forsvant fra Oslofjorden ville fiskernes
fangster langt fra øke med det kvantum fisk som steinkobbene nå fortærer. Antagelig ville den samlede
fangstøkning knapt være merkbar.
Påstanden om at steinkobbene
kan forsyne seg av fisk som står i
garn , og at de av og til ødelegger
redskap, kan ikke bestrides. Det er
imidlertid ikke dokumentert at dette
skjer i så stor grad at det har nevneverdig økonomisk betydning for
fiskerne.

Langs andre deler av kysten er
trolig kveisen det mest reelle problemet i forholdet mellom fiskere
og sel. Heller ikke på dette området
er det gjort noen undersøkelse av
forholdene i Oslofjorden, og problemet er i sin helhet dårlig utforsket.
l fisk finnes det en rekke parasitter
som ikke har noe med sel å gjøre ,
og det er lett å gi steinkobbene
skylden for disse også. Erfa ringer
fra England tyder forøvrig på at
kveisfrekvensen bare øker inntil
selbestanden har nådd et visst nivå,
og at frekvensen deretter er den
samme selv om selbestanden fortsetter å vokse.
AVSKYTNING AV HVALERSELEN
På bakgrunn av de nevnte argumenter har fiskeriorganisasjonene
omkring Oslofjorden i flere år gått
inn for en sterk reduksjon av steinkobbebestanden ved Hva ler. Til
tross for at det ikke har blitt utført
noen objektiv kartlegging av det
påståtte skadeomfanget, har de
denne vinteren fått gjennomslag
for sine synspunkter. Etter tilrådning fra Havforskningsinstituttet
har Fis kerid i rekt o ra tet gitt fellingstillatelse på 50 dyr i Hvalerområdet.
Fiskeriorganisasjonene har valgt ut
to jegere blant sine egne medlemmer. Disse vil starte fell ingen straks
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de er godkjent som kompetente selskyttere.
NORSK KYSTSELFORVALTNING
OG HVALERSELENS FRAMTID
Det beklagel ige fa ktum at det nå er
innvi lget fellingstillatelse på Hvalersteinkobbene uten at det foreligger
noen fag lig vurder ing av forholdet
mellom sel og fiskerinæring i Oslofjorden , retter søkelyset mot norsk
kystselforvaltning . Mens den øverste
forvaltn ingsmyndigheten for norske
landpattedyr ligg er hos Miljøverndepartementet, sorterer sjøpattedyrene under fiskerimyndighetene.
Dette innebærer at kystselene heller ikke omfattes av den nye viltloven som bygger på prinsippet om
at alle dyrearter i utgangspunktet
er fredet. Når vi tar i betraktning vår

Fo to: G. S tenmark.

lange kystlinje er de norske selbestandene fortsatt små. l store deler
av Europa er kystselene truet som
følge av m iljøgifter og habitatødeleggelser, og Norge har derfor et
spesielt ansvar i forvaltningen av
disse artene. Det er med denne bakgr unn vanskelig å forstå at Fiskeridirektoratet etter anbefaling fra
Havforskningsinstituttet 1980 startet
et fellingsprogram for 990 steinkobber og 1200 havert langs norskekysten . Av li vn ingen ble foreslått utført under kastetiden, og den vi l
innebære en des imerin g av kystselbestanden langs Møre, T røn delag
og Nordland på inntil 50 - 75%.
Det er viktig at flest mulig naturvernorganisasjoner deltar i debatten omkring kystselforvaltningen i
Norge. En målsetning må være at
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forvaltningsansvaret for sjøpattedyrene overføres til Miljøverndepartementet, og at også disse
dyrene blir omfattet av prin sippene
i den nye viltloven. Det må fremheves at kystsel ene, liksom de store
rovdyrene, har rett t il å eksistere i
livskraftig e bestander, og at man
må være villig til å akseptere den
lille økonomiske belastningen dette
måtte innebære. l den grad f.eks.
yrkesfiskere måtte lide under dette
er det rimelig at det utarbeides erstatnin gsord nin ger for skade på
redskap.
Nedenfor gis noen synspunkter
på hvordan Hva lersteinkobbene bør
forvaltes i framt iden:
* Det bør opprettes selreservat
etter svensk mønster i området
mell om Heia og Torbjørnskjær. l
reservatet bør det være ilandstigningsforbud i kastetiden , og jaktforbud hele året.
* Felling stillatelsen på 50 dyr må
snarest trek kes tilbake. En eventuell bestandsregulering bør ik ke
overveies før det viser seg strengt
nødvendig ut fra en faglig vurdering av forholdet mellom sel og
fiskerinæring i Oslofjorden.
* Omfattende undersøke lser av
stein kobbenes påståtte skade på
fiskerinæringen bør gjennomføres. Det bør legges vekt på å
studere forekomsten av kveis, og
å klarlegge omfanget av selens
skader på redskap samt på fisk i
garn . Avskytning for å skaffe til
veie mageprøver bør bare t il lates
dersom dette er av avgjørende
betydning for å foreta en forvaltningsmessig vu rdering . Forutsetningen må være at mageanalysene med sikkerhet vil gi vesentlig mer informasjon enn de eks-

Foto: Lars Øivind Knutsen.

krementundersøkelsene som allerede er utført av svenske forskere
ved Koster.
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Riktige klær og
fottøy til friluftsfolk
finner du på Terningen.

Leit
S tene
Johansen
TERNINGEN KJØPESENTER
Stabburveien 10, Råbekken, Fredrikstad
Telefon: (032) 98 300

Onsøy Marina ligger i Ale kil en på Gressvik, kun 90
km fra Oslo, og sentralt i Onsøy- og Hvalerskjærgården. Anlegget omfatter idag over 100 båtplasser, og vil fullt utbygget ha over 400 båtplasser.
Anlegget vil i sommer omfatte: Verksted for båt og
motor, moderne båtopptak, vinteropplagsplasser,
tankanlegg, dagligvaresenter, gjesteplasser m.
toaletter og vaskerom , gatekjøkken. A lle brygger
har vann og strøm . Vakthold.
Senere kommer restaurant og båtel l.

Østkilen3

å. - 1620 Gressvik
- - Tlf.032/29410

•_ _ ._ _ Mobiltlf.: 094/50 118
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Mangelfull forvaltning
av truete plantearter i Østfold

,d'

Honningblomst,

4 .:-:l

eksempel på en
truet orkide i Østfold .
(Tegn.: Torunn
Bjørnstad Iversen)

Østfold Naturvern , har i brev til
fylkesmannen i Østfold 25. jan. 1984
henledet oppmerksomheten på
truete og sårbare plantearter i Østfold.
1 Miljøverndepartementets regi ble
det foretatt en registrering av nasjonalt truete og sårbare plantearter i
Sør-Norge i 1978-79. Registreringen
v iste bl.a. at Østfold er det fylket
der det ble observert høyest antall
truete og sårbare plantearter i SørNorge, totalt 22 arter av 51 aktuelle
arter.
l brev 14/5-81 fra departementet ble
fylkesmannen bedt om å gi arbeidet
med å sikre akutt truete arter høy
prioritet. Det er gått mer enn 2 1/ 2
år siden denne henvendelsen, men
etter hva Østfold Naturvern erfarer,
har ikke fylkesmannen foretatt seg
noe konkret i saken . Dette er ytterst
beklagelig, da flere forekomster er
akutt truet i Østfold. Dette gjelder

både nasjonale verneobjekter og
truete arter i fylkessammenheng.
Eksempler på akutt truete arter i
Østfold er vasskjeks (Onsøy), hestekjørvel (Rygge) , trådbregne (Vansjø) og granntjønnaks (ligger innen
et etablert reservat). Forekomsten
av vasskjeks er meget utsatt og kan
når som helst forsvinne. Tal-l.rike
vokseplasser til nasjonalt sårbare
arter er akutt truet i fylkessammenheng. F.eks. ble forekomsten av
sprikesøtgras på Hvaler nesten utryddet i 1982-83 pga grøfting.
Eksemplene er mange, og en del
arter er allerede utryddet i fylket.
De faktiske forhold, samt henvendelsen fra departementet i 1981 , ti lsier at fylkesmannen har skjøttet
sine arbeidsoppgaver med truete
og sårbare planter på en svært
mangelfull måte. Østfold Naturvern
håper at fylkesmannen prioriterer
arbeidet med vern av truete og sårbare arter.
Kunnskapen om artene finnes , og
forholdene har flere ganger vært
omtalt i Østfold Naturverns og Østfold Ornitologiske Forenings publikasjoner. l boka «Vand ringer i Østfold -naturen» (1983) nevnes også
en del aktuelle arter. Videre finnes
et rikholdig botanisk materiale, ikke
minst i fylkets botaniske litteratur/
publikasjoner.
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Søndre Jeløy landskapsvernområde
Området er fredet ved kongelig resolusjon 23. desember 1983. Arealet utgjør ca. 4500 da.

Utsnitt fra parken på Grønli gård.
Områdets egenart
Etter norske forhold har Søndre
Jeløy et unikt kulturlandskap. Landskapet preges av 7 gårdsanlegg
med herregårdspreg. Området har
flere vakre parkanlegg, gamle alleer
og gamle bygninger.
Søndre Jeløy har en rik jord- og
berggrunn og ligger inn enfor landets
beste sommerkl imasone. Området
er derfor et viktig landbruksområde.
Eiendommene i området er vel drevet og gir store avlinger. Dominerende veg etasjon i kulturlandskapet er varmekjær lauvskog, dels

av meget grov dimensjon. Barskogområdene har også et frodig preg
med innslag av kravfulle plantearter.
Det rike naturgrunnlaget og
vekslingen mellom innm ark, varmekjær lauvskog, alleer og kantvegetasjon gjør at hele området har et
rikt plante- og dyreliv .
Søndre Jeløy er et mye brukt turområde både sommer og vinter.
Alby gård eies av Moss kommune
og er spesielt til rettelagt for all menheten med parkering , bad~strender
m.v. Skogområdene byr på gode
turmuligheter.
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Tilsynsutvalg
Til å bistå fylkesmannen med forvaltningen av landskapsvernområdet skal det oppnevnes et tilsynsutvalg med følgende sammensetning :
Grunneierne
1 repr.
Skogbruksetaten
1 repr.
1 repr.
Moss kommune
Antikvariske myndigheter 1 repr.
Fylkesm . miljøvernavd.
1 repr.
Skjøtsel plan
Vernebestem meisene sier at fylkesmannen i samråd med tilsynsutvalget skal utarbeide en skjøtselplan for området. l en slik plan er
det aktuelt å vurdere skjøtsel som
skal anbefales for de ulike delene
av området, f.eks. skogområder,
alleer, strandområder, parkanlegg
m.v.

Søndre Jeløy er et viktig regionalt
friluftsområde og fungerer som
«bymark" for Moss . Derfor vil det
være viktig at adkomster, turveier
og annen bruk av området skaper
minst mulig brukerkonflikter. Det
kan bli aktuelt å foreslå nye tiltak i
om rådet for å bedre dagens forhold.
Informasjon
Områdets grenser vil bli merket opp
med grensemerker og egne skilt.
Dessuten vil det bli utarbeidet en
egen informasjonstavle og brosjyre
om områdets natur/ landskap, ferdselsregler m.v.
På Alby foreligger det nå planer
om å etablere et bemannet informasjonssenter for natur og landskap i
det såkalte Stabburet. Det tas sikte
på å restaurere bygningen i 1984
sl ik at senteret kan åpnes våren

1985.

Et kjennetegn ved Søndre Jeløy er
den markerte vekslingen mellom
innmark, alleer, edellauvskog og
frodig kantvegetasjon. Området har
et rikt naturgrunnlag og ligger
innenfor landets beste sommer-

klimasone. Søndre Jeløy er derfor
et verdifullt landbruksområde.
Variasjonen i landskapet og det rike
naturgrunnlaget gjør også at området har et rikt plante- og dyreliv.
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Søndre Jeløy - Stalsberget
ved Tore Hoel!
Fra Bastøferga studerer jeg i kikkerten det sørvest re hjørnet av Jeløya. - De forrevne vulkanske fjellknauser med den gule lavaen ned
mot vannkanten - mitt ungdomsparadis Stalsberget. Jeg kjenner
hver fjellsprekk og nesten hver
stein . Spesielt de store steinene ute
i vannet vi kunne fiske fra ved lavvann. Hit ut dro jeg sammen med et
par kamerater nesten hver lørdag
og søndag, høst og vår og gjerne
vinteren med- spesielt etter at hytta
vår ble bygget! Vi møttes ute på
Stalsberget med fiskestang, øks,
kjele og sekken full av mat og klær.
Jeg fulgte strandkanten fra Reierstranda, langsmed Albystranda og
Bredebugt. På brystet dinglet kikkerten ,- og alle fuglene ble studert
underveis; Den første lerka som
sang over Reierjordene, stærflokken nede på strendene, og ikke
minst tjelden, som med sine yre
skrik og flotte drakt, hilste våren
velkommen.
Ute på Stalsberget hadde vi våre
faste fiskeplasser både ved høyvann
og lavvann . Den største fiskeopplevelsen fikk jeg den gangen en
bergylte-hann satt på kroken. En så
fargesprakende fisk hadde jeg aldri
sett. Jeg trodde lenge det var en
sjelden «akvariefisk», som hadde
forvillet seg nordover.
Ved ti l bålet ble hentet og samlet
på stranda. Her lå veden tørr langt
innover land etter høststormene.
De største bord og planker ble til
komfortable bord og stoler. Det var
vel etter en slik høststorm med mye
flotte ilanddrevne materialer at
tanken om en egen hytte ble brakt
på bane.

Det skulle ikke være noen simpel
hytte, banket opp mellom noen
trær, - nei , vi skulle sette opp en
hytte uten spor i terrenget og godt
kamuflert. Over en kløft klarte vi å
bygge et solid tak som det gikk an å
gå på, og som ble dekket av mose
og stener for å se naturlig ut. To
ende-vegger, en låsbar dør og et l ite
vindu ble også godt kamuflert, og
fremmede måtte ramle ned på taket
for å se hytta. Selv den dag i dag vil
jeg nok ha vansker med å oppdage
stedet hytta ble bygget. Vi fikk
spesiallaget en liten vedovn slik at
vi kunn e koke opp mat innen-dørs.
Nei, så mye energi som ble lagt ned
i å bygge den hytta! Pussig nok dabbet interessen betraktelig av etter
at hytta vår sto ferdig, men en vinter
igjennom var den vårt samlingssted
på Stalsberget. l ngen oppdaget
hytta vår!
l påsken var det høysesong på
Stalsberget; da kom alle ut dit for å
slikke sol i de uttallinge sprekker
og knauser. Også vi «!anket" her
med våre veninner i den første spede
forelskelse - både fisking og fugletitting ble nok noe tilsidesatt i den
tiden.
Bastø-ferga har snart rei st forbi
Stalsberget, - lenger nord kommer
Gullholmen frem- en øy av den samme vulkan som bygget opp Stalsberget. Radiomastene på Tronvik
stikker opp lenger inne og snart er
ferga midtfjords.
Kanskje jeg skulle ta med mine
egne barn , kona , fiskestang og mat
og virkelig gjennoppdage Stalsberget( ?). Fjellknausene ligger jo
der, som for over 20 år siden. Heldigvi s!
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Barndomsopplevelser på Jeløy
ved Viggo Ree

Søndre Jeløy har en lang og tilnærmet uberørt kystlinje med flere gode badestrender.

Fra de store østerdalsskogene flyttet fam ilien til Søndre Jeløy i 1958.
Det ble på sett og vis en brå overgang for en som var vant med furumoer, multemyrer og traneskrik. De
mystiske knauser og villniss på Jeløy med sine fremmedartede vekster
og nye fas inerende lukter representerte noe eksotisk og helt nytt
for en guttunge. Vi boltret oss på
spennende stier, skjøt med pil og
bue og plukket «stakkarer•• (blodsugende m idd , flått) fra både oss
selv og katten på sommerkveldene.
Nytt var det også å kjenne salt-

vannet på kroppen , og å lete etter
skjell og krabber i vannkanten. Jeløys strender var svært urørte den
gang, og ender og måker hekket
langs store deler av kysten .
Gjennom det meste av året gikk
turene ut til de mange jomfruelige
strandområdene. Det var som regel
fotturer med familien i helgene med måltidene istandgjort og fortært i det fri. Aldri glemmer jeg den
storreiste skogen og den kronglete
stien fra Varden. og ned til Svartskjær ved det urørte Refsne s. Her
hoppet vi lengde i sanden og gjemte
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oss bak bergklipper og tette snar.
Men så ble Refsnes rasert av utbygging og boliger, og jeg har aldri satt
mine ben der siden.
Senere gikk de fleste turene til
Stalsbergene og Reier. Det har slått
meg senere hvor få mennesker det
egentlig var å se under disse utfluktene den gang. Særlig etter at
kalenderen viste sep te m ber. Selv
om temperaturen i både vann og
luft var langt mer gunstig enn ved
starten på badesesongen , så var vi
omtrent alene mellom vulkanklippene lengst i sør eller på strandengene i Reierbukten .
Interessen for dyr har alltid vært
til stede. Tegningene og lekene fra
barndommen taler sitt tydelige
språk om det, og skyldes nok også
at jeg tilbrakte mine seks første år
på en bondegård . Men det var først
i 1967 at interessen virkelig blusset
opp og tok nye og mer omseggripende veier. Gjennom en aktiv 4 årsperiode, mellom eksamensforberedelser og foren i ngsaktiviteter,
opplevde jeg Jeløy-naturen på en
utrolig nær og intens måte. Stikkordene var insekter og fugler , og
det hele i nær kontakt og samarbeide med min gode venn Eivind
Ans mo. Omtrent hver eneste morgen
i lengre perioder, hadde vi turer
sammen med kikkert og sommerfuglhov. Hvert hultre og kvistkjerr
ble undersøkt, hver stein ble løftet
på og enhver vannpytt ble nøye
saumfart. Vi kjente Reierskogen,
Alby og Grønliparken som våre
egne bukselommer, og visste nøyaktig hvor kattugl en dagsatt, hvor
rådyret gjemte seg eller hvor huggormen lå.
Det er nesten utrolig at vi holdt
det gående, særlig mot slutten av

våren etter hvert som morgenlyset
kom tidligere og tidligere. Utover i
mai var vi ofte ute allerede ved 03tiden, og opplevde svarttrostens
grytidlige morgensang og flokkene
med nyankomne trekkfugler langs
Reierstranden . Vi lærte oss vårstrofene til sangerne , trommingen
til hakkespettene, lokkelyden til
trekkfuglene og hilste med glede
de første dagsommerfuglene som
viste seg i luften. Det var uforglemmelige morgentimer, fulle av spenning, oppdagertrang og kjærlighet
til stedene. Men så fikk vi våre baksmeller på skolebenken med søvnunderskudd og ukonsentrerte timer!
Allikevel lærte disse turene oss
utrolig mye. Vi skjønte etter hvert
betydningen av det tette hasselkrattet og de døde og råtnende
trærne, den urørte sumpen og det
mudrete le irområdet. Og ikke minst
forsto vi etter hvert at skulle denne
allsidige natur og dette rike livsmiljø
fortsette å være produktivt, så
trengtes både vern og begrensning
av menneskelig ferdsel.
Senere ble flere kamerater med
på disse morgenturene, bl.a. Bjørn
Richard Eriksen og Tor Lindberg.
Utenom denne lille kjerne av naturinteresserte så vi aldri et menneske
før de første bilister og syklister
passerte på veg mot arbeidsplassene ved 06-tiden. Vi satt da gjerne
i Vardetrappen og samtalte om
morgenens opplevelser, studerte
trafikken og filosoferte på hva frem tiden ville bringe den dag vi selv
skulle ut i arbeidslivet.
Naturopplevelsene på Jeløy i
oppveksten tenker jeg ofte tilbake
på med glede. l tillegg til selve
turene og bekjentskap ene med
natur og dyr, fikk vi også møte noe
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av det gamle Jeløy. Jeg tenker her
f.eks. på originalene som bodde i
de falleferdige husene på Rød, et
stykke historie som nå er borte for
alltid. Som guttunge var jeg også så
heldig å treffe gamle Grude Nielsen ,
som viste meg sin imponerende
sommerfuglsamling. Samlet var det
hele en viktig ballast å få med seg
senere i livet.
Selv om de samme områdene i
dag i større eller mindre grad er
temmelig nedslitt, og mange av
dyrene tJg plantene forsvunnet, så
er det allikevel oppmuntrende å
registrere at landskapsvernet omsider er blitt en realitet. Endel av det
opprinnelige på søndre deler av
Jeløy ligger der fortsatt med sine
kjente skogholt, gårder og jorder.
Målet må n å være å få noe av den

varierte planteproduksjonen og
dyrelivet tilbake, og dette kan man
med letthet klare ved å vise litt forståelse, interesse og vilje. En fornuftig kanalisering av den økende
ferdsel, begrensninger når det
gjelder plukking av blomster og et
varig vern av f.eks. den unike Grønliskogen som
skogsreservat, er
noen av de tiltak som utvilsomt kan
gjøre landskapsvernområdet langt
mer verdifullt for kommende generasjoner. En systematisk og målrettet planlegging for fremtiden vil således kunne restaurere og sikre
Jeløys mange særegne og varierte
livsmiljø. Dermed kan vi kanskje en
gang i fremtiden på nytt kunne kalle vår kjære øy for «Oslofjordens
perle».
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Prosjekt skogdue i Østfold
ved Runar Larsen og Morten Viker
Skogdueprosjektet ble startet opp våren 1983 med økonomisk støtte fra
Miljøverndepartementet. Prosjektet tar sikte på å få en oversikt over artens
bestandsstørrelse, utbredelse, habitatkrav, trusler/begrensende faktorer og
forslag til aktuelle forvaltningstiltak.
Resultatene fra 1983 må sees på bakgrunn av at årets arbeid må betegnes som
et pilotprosjekt. Opplysninger innsamlet dette året supplert med innsamlede
eldre upubliserte opplysninger samt litteraturstudier danner således et foreløpig bilde av skogduas utbredelse i Østfold.
En håper imidlertid å kunne videreføre prosjektet i kommende år. For å kunne
gjennomføre et slikt fylkesprosjekt er en nødt til å be om hjelp og opplysninger
også hos andre. Hvis du synes prosjektet virker interessant og ønsker å delta
i feltarbeidet kan du kontakte: Feltutvalget i ØOF, Postboks 1145,1601 Fr.stad.
Materiale
Til grunn for denne rapporten er
lagt grundige litteraturstudier og
innsamling av upubliserte skogdueopplysninger. Opplysningene er
velvillig stilt til vår disposisjon av
en rekke medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening avd . Østfold .
Likeledes er opplysninger fra Atlasprosjektet og Den Lokale Rapport
og Sjeldenhetskomite (LRSK) benyttet. Atlasprosjektet og LRSK er
organisert og blir drevet av medlemmer innen NOF avd . Østfold .
Videre er en grovregistrering i felt
foretatt i antatt gode sk ogdueområd er, fortrinnsvis i varmekjær løvs kog sø r for Østfoldraet (morenerygg) .
Skogduas biologi
Av duefugler i Norge er det påvist
6 arter (Ree 1981 ), skogdue, ringdu e, tyrkerdue, turteldue, mongolturtel d ue og klippedue. De tre førstnevnte artene hekker hos oss, og
sistnevnte har hekk et i Norge, men
forsvant fra sitt siste ti l holdssted
Renneså ved Stavanger før århundresk iftet. Ahaken til utryd-

de isen av denne arten angis å være
menneskelig etterstrebelse (Haftorn
1971). Bydua som idag finnes i
mange norske byer er av utseende
identisk med klippedua og det er
ikke umulig at «ekte klippeduer»
har blandet seg inn i populasjonen
av rømte tamduer (Haftorn 1971 ).
Skogdua som hekker i Norge er en
utpreget trekkfugl. Arten ankommer Østfold allerede i mars måned.
Høsttrekket foregår fra september
til begynnelsen av november. Skogdua overvintrer i vestre og sydøstre
Frankrike og i nord-Spani a (Ahlen
1977). Gjenfunn av ring merkede
skogduer fra Østfold er da også alle
rapportert fra nevnte område (se
tabell1).
Hekking : Skogdua er huleruger og
legger sine to hvite egg i naturlige
hulrom eller hulrom hakket ut av
store spetter. Arten kan også benytte seg av holker, klippesprekker ,
ruiner og kaninhull (Ahlen 1977).
Sistn evnte reirplassering _ er ikke
uvanlig i Nede rland.
Fra Østfold kjenner en bare til hek-
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king i hule trær og i holker (perleugle og kattugleholker). Holkhekking er forholdsvis vanlig i Østfold.
Skogdua kan klare å få fram 4 kull i
løpet av en sesong i gunstig klima
(f.eks. Øland, Sverige). l Østfold er
det påvist 3 kull i løpet av hekkesesongen hos samme par (Rydin et
al. 1975). Grunnen til at skogdua
kan rekke så mange kull i løpet av
en hekkesesong er at den starter
eggleggingen meget tidlig. Egg er
i Borge kommune funnet allerede
30.03. (M. Hunn pers. med.) Dessuten legger skogdua ofte egg til et
nytt kull før ungene fra forrige kull
er flygedyktige (se fig. 1 ).
Føde: Skogduas føde består nesten
utelukkende av vegetabilier (frø,
bær, korn, erter, eike- og bøkenøtter f.eks.) (Ahlen 1977). Av animalsk
kost tar den visstnok mest snegler
(Haftorn 1971 ). Matleting foregår
helst i kulturlandskapet. Ungene

blir i den første reirtiden matet med
kro-melk som den voksne fuglen
produserer.
Skogdua er monogam.

Fig. 1.
Eggleggingstider hos et par fra
Borge kommune som fikk fram 3
kull (etter Rydin et al. 1975).
Dato
30/ 7
5/7
1/7
30/ 5
15/ 5

1/ 4

l

l

l

1. kull 2. kull 3. kull
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Tabell 1.
Gjenfunn av skogduer ringmerket
i Østfold .
1. Skogdue ring merketS. Laverød i
Borge 20.05.74.
Gjenfunnet St. Vincent de Tyrosse, Landes. Frankrike 15.10.74.
1930 km SSW.
2. Skogdue ring merket Nes hovedgård i Borge 28.07.74.
Gjenfunnet Le Flamant, St. !sidore, Nanjac sur Mer, Gironde.
Frankrike 27.10.75. 1750 km SSW.
3. Skogdu_e ringmerket Kile i Borge

utfra gamle kildeangivelser. Riktignok nevner J.A. Thome i 1903 at
skogdue ikke er hørt i Onsøy på
flere år selv om Onsøy i dag er et
forholdsvis godt skogdueområde.

14.08.74.
Gjenfunnet Garray, Soria. Spania
:01 .11 .74. 2150 SS\.Y.
Felles for alle skog duene er at de er
ring merket som rei runger og at alle
har blitt skutt på gjenfunnslokaliteten.

Siste år med tillatt jakt på skogdue
i Østfold var 1982.
En undersøkelse i Eidsberg denne
høsten viste at det i begynnelsen av
jaktperioden (fra 21. august) ble
skutt en skogdue for hver 7-8 ringdue. (Undersøkelsesmaterialet utgjorde ca. 400 duer.)
Senere under jakten felles i all
hovedsak ringdue, da skogdue har
et tidligere høsttrekk (A . Haga
medd.).
Relasjonen mellom innkomne opplysninger om ringdue og skogdue
til Atlasprosjektet i Østfold kan sees
i fig . 2.

Utbredelse
Skogdua er vestlig og sentralt palearktisk. l Norge forekommer/ hekker den kun i de sydlige deler (se
fig. 3).
l kyststrøkene rundt Oslofjorden er
den ikke uvanlig. Arten hekker neppe på Vestlandet nord for Stavanger
(Norges Dyr 1982) . Arten er angitt
som mulig hekkende i Trøndelagsfylkene i eldre tid (Haftorn 1971),
men forvek sling med ringdue kan
her ikke utelukkes.
«Collett skriver at den forek!Qmmer
alminnelig rugende på det sørøstlige lavland, særlig i Østfold» (Hattorn 1971 ).
«Alm . i Smaalenene og synes på de
fleste steder at være hyppigere enn
ringdue" (Collett 1866).
Selv om ringdue har blitt mer tallrik
de siste 100 årene har nok skogdue
vært mer vanlig i forrige århundre

Utbredelsen i Østfold utfra kjente
hekkeplasser i perioden 1966- 1983
er plottet i fig . 3. Dette kartet gir
imidlertid ikke noe fullgodt bilde av
nåværende status. Dette s kyldes
bl.a. mangel på feltarbeid i enkelte
områder av fylket og at observasjonene er foretatt noe tilfeldig over
en leng ere tidsperiode.
Utbredel seskartet gir riktignok en
antydning om hvilke områderskogd ua er konsentrert i. På kyststrekningen finnes det skogd uekolonier
på gunstige lokaliteter. l de indre
områder av fylket kan den stedvis i
kulturland skapet opptre i gode bestander.
Resu ltatene viser imid lertid at skogdue sjelden hekker i høyereliggende
områder over marin grense. Eksempelvis hekker det ikke skogdue i
Ankerfjella, Vestfjella og Rømskog.
Det er ikke registrert skogdue i om-
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Fig . 2.
Innkomne opplysninger om ringdue og skog due til Atlasprosjektet i
Østfold pr. 31/12-83.
Tegnforklaring:
Stort plott = konstatert hekking
Mellomstort plott = sanns. hekking
Lite plott =mulig hekking
råder over 200 m.o.h. unntatt noen
få lokaliteter i Trømborgfjella. Et
par er observert ved Stange Varde
(290 m.o.h.).
Edelløvskog vokser utelukkende på
leirjord under marin grense, hovedsaklig langs kysten. Et vegetasjonskart over forekomstene av edelløvskog stemmer godt overens med
gode skogdueområder.
Fylkets største og tetteste bestand
synes utfra foreliggende resultater
å være Borge kommune like øst for
Fredrikstad. Her kan et skogduepar
klare 3 kull pr. år i motsetning til
2 kull i Indre Østfold.
Bestandsstørrelse
Arets resultater er et for dårlig
grunnlag til å anslå bestanden i Østfold. Større og mer omfattende felt-

undersøkelser må foretas de kommende år for å kunne gi et brukbart
estimeringsanslag. Eksempelvis bør
en del utvalgte prøvefelter med
geografisk spredning og biotopmessige ulikheter, kunne gi resu ltater.
Store tettheter med koloniruging
på flere lokaliteter tyder stedvis på
livskraftige bestander. Skogdua er
kravfull og i store områder finnes
den derfor ikke.
Tekkfugltellinger kan gi en antydning om bestandsstørrelsen i et
større geografisk område. De siste
ti år kan det fra mer eller mindre tilfeldige trekkfugltellinger synes som
om skogdua er i svak oppgang.
Enkelte jegere påstår at det blir sett
mer skogdue i dag enn for 15-20 år
siden.
På trekk observeres skogdue ofte
enkeltvis eller i små flokker. Større
flokker som: 40 ind . ved Skipstadki len, Hvaler 20/ 3-82 (fort.) og 50
ind. ved Skinnerflo, Onsøy 28/7-82
(G. Sten mark) samt 67 ind. på Akerøya, Hvaler 6/4-83 (R .G. Bosy}, er
uvanlig.
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Fig. 3.
Utbredelse i Østfold utfra kjente
hekkeplasser i 1966-83 (innfelt: Utbredelse i Norge).

5

10 km

Tegnforklaring:
• 2 - 4 par hekker
• 1 par hekker
R Revirhevdende individ eller arten
påvist i potensiell hekkebiotop .
Raet

ill/l
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Fra Kurefjorden , Råde/ Rygge er
det under trekkfuglregistreringer i
perioden 1973 - 78 , observert 20
ind. 10/3- 75 og 25 ind. 26/3-77 som
maksimum på våren (Lågbu og
Rosnes 1980).
Noe større dagsantall er observert
herfra på høsten. 50+ ind. 7/8-78
og 17/8-78 samt 40+ ind. 23/7-78.
De konkluderte med at arten hadde
økt i antall de senere årene. Disse
tallene er likevel små i forhold til det
som kunne o bserveres for 100 år
siden. «En usedvanlig stor flokk
300 - 400 ex ble sett over Alefjellet
22/9-89» (J.A. Thome).
Habitatkrav
<<Den findes paa flade enge, som
støder op til gammel løvskov, helst
bestaaende af eg og asp, i gamle
løvholdt», sier Robert Collett (Collett
1921) . Og fremdeles er gamle løvtrær i tilknytning t il kulturlandskap
med gode furasjeringsmuligheter
optimal hekkebiotop for skogdue.
De fleste hekkeobservasjoner kommer nettopp fra slike biotoper som
beskrevet foran. Hyppig benyttet er
løv- eller blandingsskog, ofte ospeholt ved kulturlandskap (slåtteng,

dyrket mark osv.). Mer sjeldent forekommer hekking ved åpne landskap som myr, vann og hogstfelt.
Løvskogslunder (eike-, bjørke- og
ospelunder) og åkerholmer med
løvtrær blir ofte besatt av skogdue.
Parker, alleer (f.eks . lindealleer) og
parklignende biotoper (f.eks. plantet
bøkeskog) er andre gode biotoper
for skogdua. Hekking på løvskogsøy/holme ved kysten er også registrert. Sammenhengende løvskog er
er i dag en sjelden skogstype i Østfold. Stort sett finnes det kun fragmenter igjen. Der ren løvskog (eikeskog, alm-lindeskog, svartor-sumpskog) fortsatt eksisterer hekker det
ofte skogdue. Hekking i blandingsskog av typen furu/ospeskog er
også forholdsvis vanlig.
Skogdua synes å unngå ren barskog. Dette kan ha sammenhen g
med lange næringssøk og ta reirmuligheter. «På Nesodden ruger
den i furutrær i ren barskog , og i
meget kupert terreng'' (Løvenskiold
1947). Det foreligger få hekkeopplysninger om skogdue i barskog fra
Østfold. Vestfjellaområdet i Aremark og Halden har blitt grundig
inventert uten at skogdue har blitt

Tabell 2.
Skogduas valg av hekkebiotop. Av 153 hekkeopplysninger om skogdue foreligger 117 sikre biotopopplysning er.
Biotoptype

Kulturlandskap
Parker og alleer
Løvskogsøy/holme
Ren barskog
Blandingsskog
Ren løvskog
Ravinelandskap
Sum

Antall hekkinger

Andel i%

72
14
1
5
15
9
1

61 ,5%
11,9%
0,9%
4,3%
12,8%
7,7%
0,9%

117

100,0%
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Tabell 3.
Fordeling av skogduas reirvalg. 44 opplysninger om benyttede reirtrær/ type
hull er benyttet. Samt 20 registrerte holkhekkinger.
3a
Type reirtre

Antall

Andel i %

Furu
Gran
Lind
Bøk
Svartor
Pil
Osp
Bjørk
Uspesifisert tre

8
1
2
1
1
1
23
3
4

18,2 %
2,3%
4,5%
2,3%
2,3%
2,3%
52,2%
6,8%
9,1 %

Sum

44

3b
Type kasse/hull

100,0

O/'

Antall

Andel i%

S kogd ue/Perleu g lekasse
Kattuglekasse
Granholk i gran
Uspes ifisert kasse
Spettehull
Naturl. hulrom i tre
Uspes. spettehull el. nat. hulrom

5
11
1
3
21
1
22

7,8%
17,2%
1,6%
4,7 °1o
32,8%
1,6%
34,3%

Total rugekasse/holk
Total spettehull, nat. hulrom

20
44

31,25%
68 ,75%

Sum

64

100,00%

registrert (G. Hardeng pers.med.).
l Trømborgfjella er skogdue registrert revirhevdende på 4 lokaliteter
i barskog, og 1 revirhevdende individ er observert i barskog v/Stange
Varde (290 m.o.h .).
Feltobservasjoner ved rugeholker
opphengt like ved naturlige hultrær
i Hvaler og Borge kommuner viser
at skogd u a foretrekk er svartspetthull f remfo r rugeholker .

Variasjonen i valg av reirtre er stor
(tab. 3) . Type rei rtre synes å være
av underordnet betydning . Skogdua
nytter trolig de naturlige hultrær
som finnes i området.
Mer spesiel le reirplasseringer som
klipper, sprekker. ru iner og hull i
marken er ikke kjent fra inventeringsområdet.
Gamle ospetrær blir fo rtrinns vis
valgt da disse trærne otte har uthakkede svartspetthull . Skogdua
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benytter ofte samme reirhull år etter
år.
Ofte ruger flere skogduepar nær
hverandre i koloni. Dette påviste
også Collett: «Den optræder ofte
paa rugepladsen næsten kolonivis,
i det flere par kan findes bosat lige
i nærheden af hverandre,, (R. Collett
1921) .
Trusler /begrensende faktorer
Moderne skogdrift med ensidig
skogkultivering er den største trusselen mot arten. Fjerning av gamle,
hule trær blir utført stadig oftere.
Biotoper i tilknytning til skogduas
mest brukte habitat- kulturlandskap
ødelegges, åkerholmer og skogbremmer mot dyrket mark hogges
enten for å vinne ny mark eller
fjernes rett og slett for «å rydde

OPP''·

Konkurransen om reirhull blir stadig
større, dette rammer ofte skogdua.
Tidlig på året fortrenges den ofte av
kattugle og kaie. Perleugle tar også
gjerne i bruk rugeho lker som er
opphengt for skogdue. Flere observasjoner fra Østfold viser at skogdua i mange tilfelle først flytter inn i
reirhullet når kaien 's unger forlater
dette i juni . Dette resulterer i færre
egg kull .
Skogdua finner tydeligvis få naturlige hulrom som tilfredsstiller dens
krav til reirplass. Skogdua hekker
nesten utelukkende i svartspetthull
eller kasser (jfr. tab. 3b) . Skogdua
er indirekte avhengig av den lokale
svartspettbestanden .
Duejakt både i nærheten av he1<keplassen, på trekket og i overvintringsområdene er en mulig trussel
mot arten. Det er innført jaktforbud
på skogdue i Norge.
Rovfugler som hønsehauk, vandrefalk og hubro kan ta en og annen

skogdue enten ved hekkeplassen
eller på trekket. Ved et tilfelle røvet
ekorn eggene i en kasse (Båserudskogen i Rakkestad). En må regne
med at enkelte egg kull går tapt tidlig
på året under konkurranse med
andre arter om reirhull. Mår kan
være en trussel mot arten i barskog .
Skogdua er kjent for å være sky ved
hekkeplassen. Den flyr nesten alltid
ut av reirhullet før man når fram til
reirtreet. Ved gjentatte forstyrrelser
kan den sky reiret.
Skogdua henter det meste av sin
føde i kulturlandskapet. Giftstoffer
brukt i landbruket både ved hekkeplassen , på raste p lasser under trekket og i overvintringsområdene er
derfor en mulig trussel mot arten.
Skogdu a når i Sør-Norge nordgrensen for sitt utbredelsesområde.
Det er derfor ikke usannsynlig at
kl im aet kan virke som en negativ
faktor for arten. Omslag i været etter
at første kull er lagt i slutten av mars/
begynnelsen av april fører ofte til at
dette går tapt.
Forslag til aktuelle forvaltningstiltak
Ved presumtive lokaliteter, hvor
naturlige hultrær ikke finnes eller
allerede er besatt, kan dueholker
med fordel settes opp. Skogduekasser er inneværende år (1983)
oppsatt på noen lokaliteter av medlemmer i NOF avd. Østfold.
Det har blitt og bør fortsatt være
jaktforbud på skogdue i Norge.
Oppheving av forbudet bør ikke skje
før man kan påvise livskraftige bestander i framgang. Man må kreve
at jegerne kan skille skogdue fra
ringdue.
Gamle og hule trær må spares. En
del løvskogsholmer/øyer, løvskogslunder, løvskogsbremmer ved kulturmark og åkerholmer med løv-
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skog må en prøve å bevare i sin helhet.
Av 1 O edelløvskogsreservater i Østfold er skog due påvist i to (Folkå og
Arekilen) . På noen særdeles gode
skogduelokaliteter med koloniruging kan reservat være aktuel t.
Turstier. orienteringsløp m.m. må i
størst mulig grad legges utenfor
kjente reirtrær og kolonier.
Takk
En takk rettes til Miljøverndepartementet for økonomisk støtte, samt
til alle som har bidratt med opplysninger.
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Med fellesannonsering kan vi støtte flere.
Derfor samarbeider bankene i Sarpsborgdistriktet.
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Trekkfuglundersøkelsene går videre
ved Ari ld Bjørnstad
Fra og med våren 1980 har medlemmer i Østfold Ornitologiske Forening
systematisk registrert t rekkfug lenes
ankomstdager til fy lket. Fy lket inndeles grovt i to med en ytre og en
indre del. l ndre del består da av
landet innenfor raet, mens ytre del
blir alt utenfor fra Moss til Halden .
Tidligste observasjonsdag blir nedtegnet i skj emaet so m følger, og
midlere første observasjonsdag
over en fire årsperiode , er bereg net
for en del arter som det er tilstrekkelig observasjonsdata på. En del
andre er registrert bare i enkelte år,
og atter andre er det beregnet treårsmidler på. (Notert i parentes.)
Som for de første to årene (A. B
1982) er det i middel for fireårsperioden ca. 7 dager fra trekkfuglene
når kysten til de observeres i indre
strøk. Tidligere antydet forklaring
på dette er større observasjonshyppighet i ytre strøk, hvile og oppbygging av fettreserver for mange arter
før de gjennomfører siste del av
trekk et. Se lv om det er store variasjon er fra år t il år fo r mange arters
første ankomstdatoer, er det likevel
kla re tendenser fo r de fl estes vedkommende. På grunnlag av tallmaterialet for de fire fø rste av åttiårene tar jeg derfor sjansen på å
sette opp en fo relø pig «ankomstkalender,, for en del van lige arter.
Jeg har valgt å dele våren inn i åtte
10-dagersperioder fra 1.3. til 20.5.
Tabellen er beregnet på ytre strøk,
og vil derfor være noe unøyaktig for
arter som trenger tid fra ytre til indre
strøk.

1. periode. 1. - 10.3.
Tjeld, Stær, Hettemåke, Lerke,
Gravand .
2. periode. 11. - 20.3.
Tårnfalk, Ringdue, Vipe, Heipiplerke, Bokfink, Sivspurv.
3. periode. 21. - 31.3.
Krikkand, Musvåk, Skogd ue, Sandlo, Storspove, Enk eltbekk ., Rugde,
Linerle, Tornirisk.
4. periode. 1. - 10.4.
Fiskørn , Rødstilk , Duetrost, Måltrost, Rødstrupe, Steinskvett.
5. periode. 11 . - 20.4.
Gravsanger.
6. periode. 21 . - 30.4.
Låvesvale, Taksvale, Sv. Hv. Fluesnapper, Løvsanger.
7. periode. 1. - 10.5.
Makrellterne, Gjøk , Tårnseiler, Bøksanger, Munk.
8. periode. 11 . - 20.5.
Gjøk, Tårnseiler.
l neste tabell er samtlig e trekkfuglarter som er reg istrert med førstegang sobservasjonsdato i 1982 eller
-83 ført opp.
Art er som overvintrer i lite antall,
men som likevel betraktes som
trekkfugler (eks. stær, bokfink, tårnfalk) er ført opp med første ordinære
trekk dag .

~· ROlf MARTINSfN
TLF. NYGAARDSGT. 16: 13 680
TLF. FARMANNSG . 2 :
12 530
1600 FREDRIKSTAD
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Art

Ytre

Toppdykker
Havsule
Grågås
Grav and
Krikkand
Brunnakke
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Taffel and
Toppand
Fiskeørn
Fjellvåk
Musvåk
Myrhauk
Dvergfalk
Tårnfalk
Tjeld
Sandlo
Heilo
Vipe
Steinvender
Myrsnipe
Brus hane
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Strandsnipe
Svarthalespove
Lappspove
Storspove
Småspove
Rugde
Enkeltbekkasin
Tyvjo
Hettemåke
Sildemåke
Makrellterne
Ringdue
Skog due
Gjøk
Hornugle
Jordugle
Tårnseiler
Vendehals

13.4
11.4
5.4
6.3
25.3
21.3
21.3
13.4
10.4
18.3
20.3
19.4
6.4
10.3
5.3
12.3
20.5
5.3
20.5
11.3
21.5
2.4
11.5
12.4
25.3
25.5
23.3
20.3
24.4
5.3
2.4
5.5
20.2
22.2
12.5
3.4
6.4
20.5
23.4

1982
Indre

Ytre

1983
Indre

X - 1980-83 (4 år)
Ytre
Indre

15.4
28.3
5.3
20.2
26.3
12.4
22.4
16.4

1.4

10.3
20.3

5.4 (3 år)

11.4
9.4

19.4

12.3
5.3
15.4

30.3
27.3
22.4
19.4
13.3
1.3
12.3

10.3

12.3

26.3

4.4 (3 år)

20.3

25.3

10.4

12.3
4.3
21.3

9.3

13.3

26.3
30.4

10.4
25.3

18.3

3.4

24.4
10.5
19.3

24.4
30.3

9.3

26.3

15.3

29.3

22.3

1.5
6.3

31.3

8.3

31.3

7.5
28.2
26.3
9.5

30.4
24.3
6.4
11.5

5.5
13.3
25.3
10.5

2.5
12.3
23.3
11.5

7.5
21.3
8.4
11.5

5.4
16.5
26.4

18.5

16.5 (3 år)

28.3
27.3
28.3 (3 år)

27.3
6.4
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Sandsvale
Uvesvale
Taksvale
Fjellerke
Tre lerke
Lerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Gul erle
Vintererle
Linerle
Torn skate
Varsler
Stær
Gjerdes mett
Jernspurv
Rørsanger
Gulsanger
Munk
Tornsanger
Møller
Løvsanger
Gran sanger
Bøksanger
S. H. Fluesnapper
Grå fluesnapper
Buskskvett
Steinskvett
Rødstjert
Rødstrupe
Blåstrupe
Ringtrost
Rødvingetrost
Måltrost
Duetrost
Bokfink
Bjørkefink
Tornirisk
Sivspurv
Lappspurv

23.5
5.5
1.5

12.5
2.5
28.4

25.3
5.3
17.5
14.3
20.5

4.3
21.4
12.4

24.3
17.5
20.2
1.3
2.4
1.4

26.3

31.3
12.5

9.3

20.3

6.3
7.3
4.4
11.5
15.5
26.4
8.5
2.5
22.4
18.4
12.5
26.4
16.5
30.4
2.4
25.4
9.4

15.3

19.4
15.3
5.4

10.5
21.5
16.5
16.5
16.5
24.4
6.4
21.5
11.4
16.5
17.5
4.3
16.5
26.3
21.5
7.4
2.4
2.4
22.2
4.4
12.3
30.3

30.4
25.4
25.4
22.4
24.2
5.3
19.4
6.3
3.5

11.5
4.5
5.5
26.4

19.3
3.4
21.3

Observatører 1982:
Roy Andersen. Dan Bendixen , Kaj Bendixen,
Arild Bjørnstad, Arve Dyresen, Johnny Eriksen , Egil Sankey Hansen, Jørgen Johansen ,
Herdis Julsrud, Runar Larsen , Kjell Nilsen,
Sverre Oskarson, Magne Pettersen, J o

16.3
16.3
31.3
15.3
16.3

1.5
28.4

29.4
30.4

6.5

6.3

10.3

16.3

1.4

16.3

3.4

1.4
4.4

27.3

1.4

6.3

8.3

16.3

2.5

6.4
7.5 13 ArJ
27.4

29.4
12.4 13 årt

3.5

23.4

27.4

3.5

24.4

4.4

4.4

1.4

19.3

14.4

3.4

13.4

20.3
3.4
19.4
20.3

14.3

20.3

29.3
18.3

9.4
27.3

Ranke, Reidar Ryen, Harald Schille, Per Otto
Suther, Morten Viker, Hans Westgaard.
Observatører 1983:
Arild Bjørnstad, Magne Pettersen, Jo Ranke,
Reidar Ryen, Per Otto Suther.
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Som en ser var det få observatører
som sendte inn opplysninger i 1983.
Vi håper interessen for trekkfuglundersøkelsene og oppslutningen
om prosjektet tar seg opp igjen. Da
våre tidligere utsendte registreringsskjemaer er i korteste laget ser vi
gjerne at dere også fører opp andre
trekkfuglarter vi tidligere ikke har
fått med på skjemaet. Glem ikke å
oppgi dato, sted og observatørens
navn dersom du benytter egne ark.
La det gå sport i å registrere tidlig-

observasjonene, og send resultatene
inn til foreningen. l skuffen gjør de
som kjent liten nytte.
Litteratur:
Bjørnstad, A. 1982. Når kan vi vente
trekkfuglene tilbake? Med «Adelskalenderen"- 81. Natur i Østfold
nr. 1, 1982, 2. 31 - 33.
Hanssen, O.J. 1980. Ankomstdato
for noen trekkfugler i Østfold
våren 1980. Østfoldornitologen
7' s. 11 o - 111 .
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Fylkesutvalget i Østfold på «bær-tur»
i Stordamsmyra naturreservat
i Fredrikstad/Rolvsøy
ved Geir Hardeng

••

Skihytta

msmyra er en meget våt flatmyr i Fredrikstadmarka. Store deler av
myra er umulig å passere. Foto: Fort.
Stordamsmyra er en meget lang og
smal myr som ligger i en forsenkning mellom granittkoller like nord
for Fredrikstad by. Myra er meget
våt (dominert av såkalt mykmattevegetasjon) og tilstanden er preget
av at Stordammen like sør for myra
er demmet opp. Dette begynte man
med allerede på midten av 1700tallet , men den nåværende demningen helt sør i Stordammen ble
bygget i 1809.
Fredrikstad-avisa Demokraten melte
25. januar 1984 at Fylkesutvalget

enstemmig går inn for at Stordammen senkes som et ledd i et mulig
dyrkingsprosjekt for Stordamsmyra.
Samme dag henvendte jeg meg til
forslagsstilleren Børre Stokke (H).
Fredrikstad , og spurte om Fylkesutvalget kjente til at myra ble fredet
som naturreservat ved kgl.res. av
22. des. 1978. (Myra var et av 14 myrreservate r som ble fredet i Østfold .)
Svaret jeg fikk var nedslående: Fylkesutvalget kjente ikke til noe reservat, og en presiserte at det måtte
være en forutsetning at det ble tatt
hensyn til friluftsinteressene i Fred-
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rikstadmarka, dersom området skulle kultiveres!
Bakgrunnen for at saken om Stordamsmyra ble tatt opp i Fylkesutvalget, var at grunneierenes advokat
i forbindelse med erstatningssak
for reservatet ønsket å få Fylkeskommunens syn på en eventuell
senk ing av Stordammen og kult ivering av Stordamsmyra. l advokatens brev fremkommer det indi rekte at myra er fredet, men dette
overså fylkesadministrasjonen og
Fylkesutvalget.
En eventuell kultivering av myra er
imidlertid
utelukket. Det vil
kreve en ny kgl.res. med forutgående høringsrunde (uttalelser fra
berørte parter, kommuner og andre
interessenter, f.eks. ideelle naturvernforeninger). Det er meget tvilsomt om reservatet Stordamsmyra
ville bli opphevet på grunnlag av
eventuelle landbruksinteresser. Da
reservatet ble opprettet var det
ingen som hadde noen motforestillinger. Også skog rådene i de to berørte kommunene støttet verneforslaget.
Fylkesutvalgets behandling av saken
har kunn hatt «teoretisk» interesse,
idet det ikke forelå noe forslag om
oppheving av fredningen.Saken har
kommet opp som følge av en pågående erstatningssak for reservatet. Etter min mening bør Østfold
fylkeskommune og Fylkesutvalget
ta lærdom av saken: 1) l kke kaste
bort tiden med «hypotetisk•• saksbehandling av dårlig forberedte
saker. 2) Skaffe seg bedre kompetan se innen naturvernsektoren , i
det minste en oversikt over hvilke
naturreservater som er opprettet i
fylket.
Planavdelingen har et overordnet

ansvar for fylkesplanleggingen ,
som også inkluderer naturvernhensyn i arealplanleggingen. Fra
sept. 1982 ble avdelingens VAR(vann, avløp, renovasjon) -seksjon
og en frilufts- og naturvernkonsulentstil lin g overført til fylkesmannen , idet en statlig miljøvernavdeling ble etablert (se Natur i Østfold
1 (1) :16) . l dagens situasjon «låner••
Fylkeskommunen ekspertise hos
fylkesmannen,
idet fylkeskommunen ikke er bemannet ti l å ta seg
av natu rvernoppgaver.
Reservatet omfatter selve myra og
den helt nordlige delen av Stordammen, se kartskissen .
Da myra ble undersøkt i vernesammenheng i 1976 og forslag til grenser
gått opp, visste en ikke at Stordammen var regulert. Dermed ble dessverre det meste av dammen og
demningen utelatt i verneforslaget
og dermed i reservatet. Vernebestemmelsene gjelder bare innenfor
reservatets grenser, slik at en ut fra
vernereglene ikke har full kontroll
over demningen og dermed vannnivået. Imidlertid ligger noe av
vannspeilet innenfor reservatet, slik
at det er meget tvilsomt om en kan
manipu lere med vannstanden uten
å komme i strid med vernebestemmelsene.

Stabllu.-et
MATCENTER
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«Alle som installerer de nye gjennomstrømningsovnene fra G/amox får i vinter en jevn og
behagelig innetemperatur, f.eks. 22°C om dagen
og 17°C om natta.
Ovnene har elektronisk termostat og kan fås
med elektronisk enhet som senker temperaturen
i ca. 7 timer pr. døgn - dette sparer opp til
15% strøm ...
- Oli ne , hørte du det? Hvis vi vil kan vi få kjempevær i hele vinter. Kom igj en, vi må se på disse
Glamoxovnene.

·-

IIGLAMOX
electronic

- OVNER DU KAN STOLE PÅ
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Ornitologiske aktiviteter i
Indre Østfold
ved Robert Houtman
Siden høsten 1983 har det skjedd
en oppblomstring av aktiviteter i
Indre Østfold. l oktober ble det valgt
et nytt styre i lokallaget, og siden
har medlemstallet steget fra under
20 til 33. En stigning på 75 %! En
ulempe for «Indre•• er at medlemmene bor enormt spredt. Mens de
andre lokallagene har alle s ine venner like rundt seg i byen og omegn,
bor «Indre-folket•• helt fra Ørje til
Askim.
Likevel er det i gjennomsnitt
rundt 20 mennesker tilstede på
møtene, noe som skyldes innlegget
vi skriver i alle lokalavisene før hvert
møte.
For våren har vi satt opp fire foredrag og hele seks ekskursjoner. En
enorm oppslutning hadde fugletegne-konkurran sen.
Videre samlet vi en del medlemmer på to lørdager for å snekre
fugl ekasser. Dette ble også vellykket. Vi kan tenke oss å lage så mange
kasser at vi kan selge dem. Styret
har også satt øpp arbeidstegn inger
for forbrett og forautomater, samt
instruksjoner for vinterforing av
fugler, og sendt disse til alle medlemmene.
Utenom ekskursjonsprogrammet
har noen av medlemmene vært ute
på hubro- lyttetur. Bortsett fra en
hubro hos en av oppdretterne, ble
det imidlertid bare hørt perleugler.
l år skal det også satses på vann fugletellinger. Det har allerede vært
noen tellinger, men vi vil prøve å
telle i flere områder og med flere
folk. Likeledes vi l vi hjelpe til i Atlas-

prosjektet. Særlig i Indre Østfold er
det en del områder som er mangelfullt dekket.
Det har også kommet frem et forslag om å foreta en fossekalltelling
til neste vinter. På søndag den 18.
mars så vi tre eksemplarer ved Vamma kraftstasjon , slik at det kan bli
interessant å besøke flere slike områder.
Som nevnt skriver styret regelmessig innlegg i avisene, da vi oppfatter dette som god og gratis PR.
Derfor var det gledelig at vårt medlem, Ingvar Spikkeland , som av og
til skriver i Øvre Smaalenenes avis,
hadde et intervju med vår sekretær.
Robert Houtman, om vinterforing
av fugler.
Kort etter lokallagets «renaissance•• skrev formannen , Atle Haga,
et forslag til vedtekter. Styret var
enig i at et lokallag bør ha slike.
Ved siden av formann og sekretær som nevnt, består styret i <<IØOF»
av kasserer Per Otto Suther og
styremed lem Kai Tønsberg .
Vi ønsker oss et styremedlem til,
men vi har ikke funnet noen til den
jobben.
Vi er altså kommet godt i gang i
denne delen av fylket, og vi håper at
denne stigende linjen av aktiviteter
og antall medlemmer, vil fortsette i
fremtiden!

Storgt. 12 · 1600 Fredrikstad · Tlf. 032/11 921 . 13 31 B
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Nye og brukte
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UTSTYR OG TILBEHØR
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Løvskogen Solgårdhavna i Tune fredet
Solgårdhavna ved Agårdselva i
Tune ble 23. desember 1983 fredet
som naturreservat. Området ligger
i en relativt bratt li nord for Sanne
og Solli Brug , og det omfatter 28
dekar svartorskog .
Vanligvis vokser svartorskog på flatmark inntil vann og vassdrag, men
på steder med rikelig vanntilgang
og gunstig klima, kan svartora trives
i brattere terreng. Slike oreskoger
er utbredt i lier på Vestlandet. Solgårdhavna er imidlertid eneste
kjente forekomst av liknende skogtype øst for Lyngdal i Vest-Agder,

og løvskogen er dermed unik i Østfold.
Reservatbestem meisene for Solgård havna innebærer en totalfredning av vegetasjonen, med unntak
av det som følger av vanlig ferdsel.
Alle inngrep som kan endre eller
påvirke de naturlige vekstvilkår, er
forbudt. Verneområdet forvaltes av
fylkesmannen i Østfold .
Tid ligere er det fredet 9 løvskogreservater i Østfold , deriblant en av
landets s ·~ ørste svartorskoger, som
finnes ved Arekilen på Hvaler.
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«Min naturperle»
ved Dag Solbrække
På sensommeren i år dro jeg på en
sykkeltur i en vakker natur. Turen
kan kun gjennomføres med sykkel,
da det er bomvei (og stedvis dårlig
vei). Man slipper eksos og bilstøy,
noe som gjør turen ekstra fin .
Turen startet med å dra til Halden
og videre ti l Aspedam men. Her sykler man «over j ernbanelinja>> mot
Kula, og Kuletjern. Videre sykler
man til Ør langs den store og vakre
Ørsjøen. Syd for Ør reiser vi til Elgkleiv, hvor man drar østover til Myrkoia og Sætertjern. Bomveien starter
ved Elgkleiv . (Det er ingen veiviser
her, så man må passe på ikke å kjøre
for langt.) Ved Sætertjern deler
vegen seg , og man tar til venstre.

Det er svært kupert terreng her.
Etter en tid kommer man til den
vakre Boksjøen . Dette er en vakker
<<naturperle>>. Her kan man oppleve
å se både fiskeørn og storlom .
Ved Ramsneset, mellom Nordre og
Søndre Boksjø, ser man Sverige,
som ligger i <<andre halvdel» av Boksjøen . Nå går turen nedover ti l
Stangebråtan og Stangebrattj ern.
Videre syk ler man forbi Dagtjern,
Gøtelitjern og Gøtelielva til Remne .
Her er bomveien slutt, og man kommer inn på hovedveien. Herfra går
turen tilbake til Halden og Fredrikstad .
For den som liker fred , ro og vakker
natur er dette en fin tur.

KOM OG PRAT NATUR
FOTOGRAFERING
MED OSS
Helge Eek
Hans Johansen

MAY HANSSON'S
ATELIER OG FOTOMAGASIN
Nygaardsgt. 33- Tlf. (032) 12 032 - Privat 13 949
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Gjenkjennelseskonkurranse
Ny vri denne gang med to arter. Samtidig en skarp trussel til våre lesere:
Fortsatt dårlig respons fører til at denne spalte forsvinner for godt.

HVILKE ARTER ER DETTE?
Art. 1.

Svar på nr. 1 - 1984 er
Svarthalespove (Limosa limosa).
Kun tre innsendte svar1 alle riktige.
1. _premie gikk til Camilla og Silje
Margrete Berglund, Greåkervn. 32,
1720 Greåker.
2. premie fikk Per Otto Suther,
1890 Rakkestad .
Rett svar hadde også Morten
Gunth er, Ski.

Foto: 8-foto.

Art. 2.

Foto: Jørn Bøhmer Olsen
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JØTUL
Stor peis
og vedovn
-i ett

N

oral utelamper har de
gamle gas slyktenes
sp esielle sjarm. E ndringer e r imidl ertid gjort
for å tilfredsstille dagens
krav til moderne belysning.
Viktigst - foruten at d e er
blitt elektriske -er at det
gamle støpejerne t er s kiftet
ut med uforgj engelig polyest erbehandlet aluminium.
Derfor kan vi gi 20 år s
garanti mot rust.
Kom innom og få vå r rikholdige katalog som viser
h ele utvalget av lamper.

NORAL
20 års garanti
på utelamper.
AlS Noml, l'osllwks /.'il, l HOl A skim .
'f(•lt:fo " 02-HH .~O 60.

PEIS 419 fungerer som
kombinert åpen peis og
lukket vedovn.
Kald rom luft passerer
spalter i bunnen og kommer oppvarmet ut gjennom hetten. Behagelig
overflatetemperatur.
Rask montering. Kan
toppmonteres Jøtul
Stålpipe.
Avgir opptil12.000 wattog brenntiden kan bli
8-1 2 timer. når peisen
brukes som vedovn
·( dørene lukket).
Spar penger- fyr med ved!
Kom innom og få
Peis 419 demonstrert.

Hmn1uen Bl~nwLueliing
og\ån1i2Wnlel %

Storveien 85, Tlf. (032) 27 842, 1620 Gressvik
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Natur i Østfold orienterer:

Øra-området er ikke
«midlertidig vernet>>
{jf. Natur i Østfold 1984 nr. 1, s. 48)
Opplysningen om Øra i siste nr. av
Natur i Østfold er ikke korrekt. Her
står det at «Øra er midlertidig vernet
for 20 år».
Øra naturreservat ble fredet ved
kgl.res. 28. september 1979. Området er såkalt «Varig vernet», dvs.
at dersom fredningen skal opphøre
i fremtiden, må saken ut til uttalelse
til alle «berørte parter», hvilket også
inkluderer ideelle naturvernorganisasjoner/foreninger. Det må
en ny kgl.res. til for å kunne oppheve det nåværende vernevedtaket.
Et område som Vestfjella i Aremark/
Halden er derimot «midlertidig»
vernet. Et slikt vernevedtak fattes
av Miljøverndepartementet. Et midlertidig vernevedtak kan oppheves
av departementet. Dersom et midlertidig vernet område blir varig
vernet ved kgl.res., opphever departementet det midlertidige vernevedtaket.
l vernebestemmelsene for Øra naturreservat heter det at: «Reservatgrensene kan om 20 år vurderes på

nytt for områder i Neskilen og ellers
i Borge kommune , som pga. landhevning får økte muligheter for
oppdyrking og som det ikke knytter
seg vesentlige verneinteresser til.,,
En revurdering av reservatgrensene
ved potensielle jordbruksområder
i Borge kan altså finne sted etter 28.
sept. 1999, dersom landhevningen
har gitt økte oppdyrkingsmuligheter.
Det bør tilføyes at landhevningen i
Oslofjord-området er ca. 30 - 35 cm
pr. 100 år, dvs. 6 - 7 cm på 20 år.
Videre er det en forutsetning at det
ikke skal knytte seg vesentlige
verneinteresser til de arealer der
vernevedtaket eventuelt blir opphevet.
En liknende bestemmelse for Nordre Ovenbukt i Kurefjorden naturreservat (opprettet ved kgl. res. 22.
des. 1978) er tatt inn i vernereglene
for Kurefjorden. Her sies det imidlert id intet om verneverdienes vesentlighet. Derimot heter det at landhevningen i vesentlig grad skal øke
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muligl'letene for oppdyrking , dersom grensen skal kunne revurderes .
Feltutvalget i ØOF ønsker fugledata for «a ktuelle" oppdyrkingsområder i Neskilen. Slike data er nødvendige for å avgjøre
vesent-

ligheten av verneinteressene tilknyttet de grunne sjøarealene og
tilgrensende våtmarkso mråder
Feltutvalget i ØOF
G.. Hardeng

v/

Tegne-konkurranse

.l

~ ~ ·~
l februar organiserte Indre Østfold
lokallag en fugletegne-konkurranse.
Antallet tegninger som ble innlevert
på møtet den 22. var over all forventning . Blant annet ble det tegnet
fugler i klasse 5 B på Skjønhaug
skole . T ilsammen fikk styret 28
••k unstverk" i hende. Opprinnelig
var meningen å dele ut premier til
de to beste, men på grunn av antallet tegninger og den store forskjell i
alder, fra 8 til 14 år, ble styret nødt
til å lage fire grupper.
Premiene gikk til: Anita Houtman,
den eneste i gruppen av 8-åringer,
Rein Borgen, Tommy Arsandøy og
Christian Nord.
Den sistnevnte laget etter styrets
mening den aller beste tegningen
og den blir derfor trykt i dette bladet.
Våre gratulasjoner til vinnerne!

Tegning: Christian Nord,
5 B, Skjønhaug skole.

TREKNING
Vandrefalkbi ldet ble vunnet av Leiv
Bunes. Møklegård , 1620 Gressvik.
Naturkontoret i Østfold

GILSTEDT SPORT
REP. VERKSTED
AUT. VÅPENFORHANDLER
1750 Halden
Tlf. (031) 81165
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Afs
Båt og fritid
Nabbetorpveien tOt. 1600 Fredri kstad
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Natur i Østfold debatterer:

Nye veier i naturvernarbeidet~
ved Tore Hoell
Tore Hoel/- 35 år- kom med i naturvernarbeide ved at han i gymnastiden i Moss startet opp en lokalgruppe av Norsk Felt biologisk Ungdomsforening (idag Natur og Ungdom ), og var fo rmann her de to
første årene. Seinere var han med i
gruppen som startet opp Østfold
Ornitologiske Forening. Her var
han sekretær i 3 år og formann i ett
år.
Tore er friluftsmenneske på sin
hals og ivrig turpadler. Han sitter
blant annet som formann i et utvalg
i Norges Kajakk og Kanoforbun d
som steller med «Trim og FriluftsliV».

l Halden hvor han har bodd de siste

7 - 8 år er han nå styremedlem i
Halden Natur.
To re utfordrer Birger Alfred Andersen, ØOF's første formann, til å
komme med sin e tanker om aktuell
naturvern.

Fra min arbeidsplass høyt over
Halden ser jeg ut over byen - Festni ngen - og alt det grønne frodig e
løvverk so m omkranser bebyggelsen. Det er 10. juli - tidlig på fo rmiddagen - en dirrende varme og

en blålig dis ligger over byen. Bildet
gir meg assosiasjoner om en spansk
småby ved siesta tid. Fra sk råningen nedenfor strømmer
en heftig og vedvarende fuglesang
opp mot meg. Hag esangeren er
tydeligvis en fugl som kan synge
innimellom ungemating og reirbygging. Av og til hører jeg knittringen fra en rødstrupe og piping
fra fugleunger som får mat.- Det er
høysommer i Norge og hvert minutt
på dagen er dyrebar!
l min avk rok av verden er jeg vel fornøyd med de naturherligheter som
distriktet her omkring byr på.- Skulle
jeg klag e - og det gjør jo alle gode
nordmenn {!)-er det fo r lite snø o m
vinteren her i vår sørøstli ge krok av
Norge!
Men passer vi godt nok på våre nærområder, de grønne lunger og friområder? Arild Ad nem er inne på
noe vesentlig i s ine refleksjoner om
de s må endring er, - det som skjer
b it- for-bit. Kanskje er det nettopp
her hver enkelt av oss kan gjøre vå r
innsats - ved opplysn ing om og fortelle våre omgivelser hva som skj erog som Ari ld så riktig påpeker ved å
spørre!
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l denne forbindelse er det viktig å
minne om at «Sammen kan vi flytte
fjell» (ikke i sprengningsmessig betydning) - men i like stor grad er vi
avhengig av «Tordenskjolds soldater»- de få entusiaster som dukker opp i enhver naturvernsammenheng ; som spør - kartlegger - og
setter i gang aksjoner.
Siden midten av sekstitallet har det
skjedd mye på natu rvernfronten.
Våre to foreninger har gjort en
kjempeinnsats med svært mye feltarbeide blant våre få «Soldater».
Dette har resultert i flere fredninger
og reservater som vi kan være stolte
av her i Østfold.
Likevel - dette fredningsstadiet- er
kanskje på det nærmeste over?- En
kamp for å bevare nærområder, turområder, buffersoner rundt eksisterende naturreservater, etc, etc.er nå på gang. Det trengs opplysning. Racel Carsons bok «den tause
våren» gjorde oss kritiske til all
sprøyting på sekstitallet. l dag er vi
så «immune>> mot alle store trusler
at selv faren for total utslettelse av
alt liv på jorden- ved bruk av atomvåpen- ikke synes å gjøre inntrykk
på mange av oss.
Det er kanskje på lokalplanet vi nå
må arbeide sterkere;- ved å gå inn i
politikken , delta på politiske møter
og spørre til en <<blir lei av deg>>. Alle
har nok ikke den politiske teft eller
den utholdenhet som trengs i dette
arbeidet.
Videre må informasjon og opplysning tas mer alvorlig. l en tid der
mediene «bestemmer,, hva vi skal
tro og mene, og der nærradio og
lokal-TV er i startfasen, er det so leklart at det er her vi vil få den største
utfordringen.
Vi har mye å lære av de kristne

organisasjonene. De har etablert
og arbeider ivrig for å få sine egne
mediasentra, - hvor de lærer opp
sine egne medarbeidere slik at de
mest mulig profesjonelt kan «selge
sine varer••.
Dersom naturvernarbeidet ikke ska l
komme helt i bakevja i den mediabølgen vi nå står foran, - ikke bare
få et par minutters innslag i NRK av
og til når det er en aksjon eller sivil
ulydighet på gang, så må naturvernorganisasjonene slå seg sammen
og produsere profesjonelle programinnslag , både på det lokale og
det nasjonale plan.
Til dette trengs penger. Også her
kan vi lære av kristenfolket. Under
suggererende (?) salmesang vrenges
gladelig de røde sedler ut av lomma .- og inntekter på flere tusen
kroner på en kveld er helt vanlig .Kanskje showpregede møter- med
feiende musikk - dans og gode
artister/talere vil kunne løsne grepet
om pengepungen - også blant
naturvernsympatisører?
Dette med samarbeid er viktig, også
med organisasjoner som vi tradisjonelt har sett på som våre «motstandere••. Jegere og fiskere, f.eks ;
også de sier at den største opplevelsen er ikke nødvendigvis å få fisk
eller skyte vilt - men rett å slett å
være ute i naturen i fred og ro- for
turens sky ld. En laksefisker er ikke
glad når elva blir lagt i rør, ei heller
vil en jeger fryde seg over at beiteområdet for vilt blir demmet ned.
På denne bakgrunn, når det blir
snakk om nye reservater der f.eks.
jegernes interesser kommer inn i
bildet, vil vi kanskje komme lenger
om vi godtar en fleksibel verneperiode; f.eks. et naturreservat i
hekketiden der det blir tillatt med
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jakt sei ne re på høsten.
Vi har også blitt klar over at et område som bl ir fredet eller får reservatstatus, har svært lett for å bli et
ettertraktet område for naturinteresserte og fotografer. Uten et effektivt
oppsyn vil en fredning kanskje virke
mot sin hensikt, nemlig å beskytte.
Antagelig vi l en tiurleik lettest bli
skånet for snauhogging om du
snakker med grunneieren og {orklarer forholdet.
Et rovfuglreir vil i mange tilfelle få
det beste vern om grunneiere og
kjentfolk i området rett og slett tier
stille med hva de vet- og sørger for
å følge opp hekkingen på avstandmed kikkert. Fiskeørna, som kanskje regnes for rovfugl nr. 1 her i
Østfold, har også en evne til å godta
folk og båter som ikke kommer for
nær redet.

l et vann ganske nærme Halden
tolererer et fiskeørnpar kanoer som
padler forbi på en avstand av ca.
100 meter og at folk oppholder seg
hele dagen på øyer drøye 150 meter
fra redet. Til sammenl igning kan
jeg nevne et vann i grensetraktene
der det sjelden kommer folk; - her
er toleransegrensen for fiskeørna
minst 300 meter.
Som en konklusjon mener jeg at
naturvernarbeidet for framtiden bør
informere og markedsføre seg
bedre, bl.a. gjennom gode innslag i
media som TV og lokalradio. Dessuten må det satses betraktelig på
eget ungdomsmiljø i våre organisasjoner.
Naturvernarbeide skal ikke gi preg
av å være en protest - eller neibevegelse, men positivt informere
om at:
Naturvern er menneskevern!

Televerkets graving på Kråkerøy
«l Deres blad nr. 1 for 1984 er tatt
opp en sak fra avisomtale om Televerkets gia,ving på Kråkerøy og
skjending a~eiketræ r.
Vi fikk bladet i hende så sent at
fristen for inn sending til nr. 2/ 84,
15. februar, forlengst var gått ut,
derfor dette inn legget først nå.
Vi synes vi må få ytre noen ord til
forsvar, siden overskriften "Televerket gikk løs på eiker» og en setning på slutten av innlegget om at
«Innlegget skal sees som et angrep
på de som ikke forstår vitsen med å
ta vare på vår nærnatur» er noe vel
tendensiøs og etter vår mening
også noe u rettferdig.
Vi tror det kan sies generelt at
våre planleggere og utførende av-

delinger er opptatt av å forsøke å
gjøre alle grunninteresser til lags
med hensyn ti l å unngå mulige
skader, enten det nå gjelder dyrket
mark , hager med frukttrær, skog
e ller enkeltstående trær. Skal vi
frem med telefonlinjer er vi dog avhengig av grøft eller stolpekurs og
av ei ert i llatelse.
l det konkrete tilfelle på Kråkerøy,
der avisoverskriftene var «Televerket gravde først, spurte siden»
er traceen avtalt med grunneier og
det var konferert med kommunen.
For å unngå mest mulig av røttene
til de 11 - 12 eikene på stedet fikk vi
di spensasjon fra vegvesenets vanlige regler om avstand til vegkant
og la grøften så nærme vegkant som
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mulig uten å komme i selve vegen .
Dermed ble det bare et av trærne
(det som fra før hadde mest tørrgrenskade og som står nærmest
vegen) som ble noe mer skadelidende enn de to andre som det måtte
kappes noe røtter på. Skulle vi gått
rett frem og etter vanlige avstandsbestemmelser, ville alle eikene blitt
berørt og det ville vært nødvendig
med adskillig mere sprengningsarbeid .
l følge avisen skal Televerket
være henstillet om å ta kontakt med
herredsgartner. Vår planlegger
mener så ikke er skjedd, så her får
nå bare påstand stå mot påstand.
Som vanlig ved graving er det
sendt påbudt gravemelding for
nødvendige merknader og gravetillatelse til E.verket, Politiet og
Ingeniørvesenet og befaring foretatt med det siste.
Vi vil få fremheve at vi ikke «gikk
løs på eiker» eller gravde rett frem
med skylapper på, som det kan se
ut som av omtalen. Vi gravde ikke
først og spurte siden . Forskjellige
alternativer er gått gjennom av

planlegger med hensyn til fremkomst. Det er ingen enkel sak i dette
området med bare fjell på den ene
siden og opparbeidede hager og
sterkstrømskurs i vegkant på den
andre siden av fylkesvegen. Planlegger har prøvd å ta hensyn til alt
dette pluss det telefonmessige og
utførende montører og entreprenør
har prøvd å fare frem så varsomt
som mulig.
Vi både tåler og tar imot kritikk
når vi fortjener det og tar gjerne
imot både ønsker og råd når det
gjelder tracevalg og forsøker å ta
hensyn. Vi er også lei for at det var
nødvendig å skade røtter på disse
trærne.
Vi vil nødig det skal feste seg et
inntrykk av Televerket som en ufølsom , kald og utilgjengelig statsetat
som brøyter seg frem. Vi mener vi
ikke fortjener det omdømmet. Derfor ber vi om spalteplass til dette
inseratet og håper det kan bidra til
å mildne noe på forfatterens oppfatning av oss som et steilt, byråkratisk, paragrafridende vesen med
tjenestemenn uten vett og følelser."
Hilsen telesjef Arve Skjønhaug

OL· BANKEN '84

RYGGE·VAALER
~~illrn~mroæm
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Test av Bushnell Spacemaster (teleskop)
Ytterst velvillig har importøren av
Bushnell-kikkerter, Foto Lapponica
i Trondheim, latt oss prøve et
Bushnell- Spacemater teleskop.
Bush nellproduktene har hittil
vært relativt ukjente på det norske
marked. Japanske Mi rador har nærmest vært enerådende. - Og la oss
derfor med en gang slå fast at det er
et nært slektskap mellom Mirador
og Bushnell. Vi våger påstanden at
optikken er identisk! Med andre ord,
Bushnell er et japansk kvalitetsprodukt.
Bushnell Spacemaster er et lite
og lett teleskop. Det kan leveres
med en serie oku larer av ulik forstørrelsesgrad, helt fra 15X til 60X.
Det velkjente 20X-45X zoom-okularet fra Mirador leveres også.
Okularene 15X, 20X og 22X vidvinkel gir utrolig bra skarphet. 22X
taper noe av skarphet mot kantene
av bildet, men ekstra stort synsfelt
gjør likevel sitt til at dette kanskje
er det aller beste til fuglekikking.
Zoom -okularet gir også god oppløsning så lenge det er innstilt på
moderat forstø rrelse. Trenger man
ofte forstørrelser på ru ndt 40X, an befales et fast okular 40X. Okularet
60X er uegnet til fuglekikking , det
er dessuten direkte uska rpt.
Vi vi l anbefale 20X eller 22X vidvinkel sammen med 40X. Zoomokularet er også et fullgodt alternativ. De fleste Mirador-eierne i fylket
bruker zoom på s ine teleskope r.
Fordelen med zoom er at man alltid
har muligheten til å «dra» inn et
interessant obje kt. Vår erfaring fra
Mirador er imidlertid at denne zoominnretninge n temmelig fort blir
slarkete og løs. Slag tåler den over-

hodet ikke.- Men man unngår altså
å måtte bytte okular i ugunstige
situasjoner da støv og vann kan
trenge inn i teleskopet,- og fuglen
for lengst er fløyet ...
På Bushnell er fokuseringen
hendig plassert bak på teleskopet,
slik at man kan zoome og fokusere
med en hånd . En annen..smart detalj
er «Siktet» på oversiden . En god
hjelp når man skal finne en fugl mot
ensfarget himmel. - Flott!
Bushnell er som nevnt optisk lik
Mirador. Det virker solid og er
meget praktisk utformet. Når vi så
ti l sist kan fortelle at det er meget
prisgunstig, nøler vi ikke med å gi
våre beste anbefalinger!
Pris fr itt tilsendt
kr. 1515,- med fast okular
kr. 1885 ,- med zoom

ØSTLANDSKONSULT Al S
RA OG 1v ENQ~ ·~s~~ EN l ØRER
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BUSHnELl
BAUSCH LOMB
&

D IV ISION OF

Aage Tørris Ekker, nestformann i
Norsk Ornitologisk Forening:
''jeg er svært fornøyd med Bush ne/l.
Både optikk og soliditet er av
topp kvalitet. Ypperlig til feltbruk!"

TELESKOP
Bushnell Spacemaster

Foto, }onAmtS«r

T eleskop valgt for amerikansk romfart • Kompakt og robust
-ideelt for feltbruk • 20 års garanti • Fokuseringsring plassert ved
zoomokular for rask betjening og beskyttelse mot støt • Sikte for lett
lokalisering av motivet • Som ekstrautstyr kan leveres bl.a. solid veske,
diverse o kular, kameraadapter og bilvindustativ.
SPACEMASTER m/20-45x zoomokular kr./885,SPACEMASTER m/22x vidvinkelokular kr. 1515,-

WATERPROOF KIKKERT
Bausch & Lomb Discoverer Compact 7x24 RA
Gummiarmcrt kompaktkikkert - liten nok til å putre i lomma • Ideell forstørrelse (7x) for allround bruk
og som supplement til teleskop • Hermetisk forseglet o~ fylt med nitrogen - kikkerten er garantert
vanntett på to meter dypt vann • Senterfokusering • Det ideelle valg for den kresne ornitolog som
forlan ger d et beste innen kompakt optikk og et redskap som taler røff behandling under alle værforhold
• 25 års ~aranti.
DISCOVERER COMPACT 7x24 RAm/ veske kr.1345,-

r------------------------------------------------------1
O Send meg brosjy re og prisliste på Bushnellteleskop og Bausch &
Lomb kikkerter.

O Send Vår Fuglefaunas kikkerttest (VF nr. 2-83).
O Jeg bestiller herved:
GODE LEVERINGSBETINGELSER: Fraktfriu tilsendt pr. postoppkrav.
Fulle rettigheter etter kjøpsloven. 14 dagers re turrctt.
Norsk importør: FOTO LAPPONICA. Boks 200, 7080 Heimdal.

Kjøp kvalitet
direkte fra importør
- det lønner seg

Navn: ...... .. .......... .. ... .. ............... ..... ............. . ............ . ..... ..
l
l

: Adresse: ........ ........ .. ...... .. .. ................................ ....... ............... ..
l nØBruk slippen eller send et kort
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Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD NATURVERN
Posthoks 1151.
160/ F rr•drikstad.
Konstituc>rt led<•r: Pdl Bugge,
Oypedal, 1674 Vesterøy
032 . 77 746
Poslgirr~: 5 36 47 40

ØSTFOLD ORNITOLOG IS KE FORENING
Postboks 1145
160 l Fredrikstad
Formann: Arne Bjørgan
Lyngstien 13, Kr6kerøy, 1600 Fredrikstad
032 . 41 120
Postgiro: 3 47 29 90

LOKALLAG:

LOKALLAG

Moss og Omegn Nat urvern
Postboks 345
1501 Moss
Leder: Per Bingh Olsen
Texnestoppen 7, 1521 Sperrebotn
032 . 88 276
Postgiro: 3 40 82 18

Moss
Postboks 29
1580 Rygge
Formann: Dan Bendixen
Tronuikalleen 3, 1500 Moss

Fredrikstad og O m egn Naturvern
Postboks 872, Kr6kerøy
1601 Fredrikstad
Leder: Anne Leira
O ypedal. 1674 Vesterøy
032 · 97611 (arb.)
032 · 77 746 (priv.)
Postgiro: 2 li 84 61
Halden Natur· og Miljøvern Forening
Postboks 149
1751 Holden
Leder: R oy Nordbakke
Liumveien 2, 1750 Halden
031 . 86022
Postgiro: 5 89 50 16
Tidsskrift et «NATUR l ØSTFOLD»
Po st adr.· Postboks 115 1
160I Fredrikstad
R edakt.: R oar Ei/ertsen
Sigerstodueien 90, 1600 Fredrikstad
032 . 20248
Post giro: 5 70 76 90
Bankgiro: l 000.31.38289
Ra ppart serien «ØSTFOLDNATUR»
Utgis au Østfold Ornitologiske Forening.
Postadr.: Postboks 1145
1601 Fredrikstad
R edakt.: Oie Jørgen Hanssen
Nordre G/osli, Torsnes, I600 Fredriks tad
032 . 49497
Postgiro: 3 58 32 18

~~

~ Telefon 12042 · 12204 ·Kontoret 16028
~

Storgt.26

Fre driks tad
Postboks 1505, Glombo
I601 Fredrik stad
Formann: Per T. Berglund
Gre6kerveien 32, 1720 Gre6ker
Postgiro: 5 4 I 40 I 6
Indre Østfold
c o A tle Haga
1810 Slitu
Formann: Atle Haga
1810 Slitu
02.894439
Atlasprosjektet
Leder: Richard Viker
Postboks 1145
160I Fredrikstad
LRSK · Lokal rapport og og sjeldenhetskomite:
Leder: Morten Viker
Postboks 1145
I601 Fredrikstad

NATURKONTORET l ØSTFOLD
Postadr.: Postboks 1151
1601 Fredrikstad
Styref.m.:R oar Ei/ertsen
Sigerstadveien 90. 1600 Fredrikstad
032 . 20248
Postgiro: 4 03 90 04
Kontoret ligger i Bryggeriveien 35. Fredrikstad.

AKERØYA ORNITOLOG ISKE STASJON
Postboks 686. Lisleby
1601 Fredrikstad
Oie Jørgen Hanssen
Form.:
Nordre Glosli. Torsnes. 1600 Fredrikstad
032 . 49497
Postgiro: 3 96 33 94
Manu ell mobiltelefon: 27 33 91

,•

MASSEKORSBÅND

BLADETS RETURADRESSE:
.
NATUR l ØSTFOLD, P.boks 1151, 1601 Fredriks'tad

SPAREBANKENE
FØRST l NORGE

Har du
fylt15år?
Da kan du få lønnskonto
og miniBank-kort.

SPAREBANKEN
BORGE • FREDRIKSTAD • HVALER • KRÅKERØY • ONSØY • RÅDE

Trykk: Møkrega.ard, Fredrikstad

