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Natur i Østfold -redaksjonelt:
En <<grønm redaktør har begynt i <<Natur i Østfold!!, <<grønm i dobbelt forstand,
dvs. han har aldri før vært tidsskrift-redaktør, men har sans for <<grønneJJ verdier
og det skrevne ord.
Det er nå to redaktører for tidsskriftet, Ole Petter Skallebakke for ØOF og
undertegnede for ØN. Arbeidsfordelingen blir at vi veksler på å være <<aleneredaktønJ, ved at Skallebakke red. ett nr. og jeg et annet.
Heftet forsøker å spenne vidt, fra mer orienterende stoff- til noe <<tyngreJJ hovedartikler, - fra forurensninger og foreningsnytt - til amfibier, fugler og piggsvin.
-Etter 40- 50 skriftelige forespørsler og diverse purringer, har stoff-tilgangen blitt
god.
En del innslag er noe forkortet og <<språk- vasket,JJ for å bli mer leservennlige.
Jeg håper ikke noen skribenter av den grunn føler seg rrtråkket på tærneJJ! En
redaktør bør ha en viss frihet til å endre og forhåpentligvis forbedre stoffet, men
tkke mer enn at forfatterens særpreg beholdes.
Alle er velkomne med bidrag, små som store. Det stilles bare et krav: Stoffet
må ha tilknytning til Østfold-naturen. Det betyr ikke at mer generelle artikler
blir utelatt, men eksempler m. v. må hentes fra fylket.
Den <<grønneJJ redaktør blir nødt til å forlate Østfold i løpet av høsten, men fortsetter sitt redaksjonele arbeide fra Nidaros. - Det blir kanskje godt å få gjenoppleve Østfold-naturen «på papiret!! når vekslende trønder-vær tærer på kroppen?
Eller kanskje papir-arbeidet bare øker savnet etter grunnfjellet her sørøst?
Neste nr. skal ut i januar 1986, stoff-fristen settes til 15. november, så
bruk de lange høstkveldene . ..
Geir Hardeng
Red. takker!
- Kronos Titan A/S, Fredrikstad, for dekking av porto-utgifter til utsendelsen
av dette nr. (Dette er bakgrunnen for at bedriftens infoavis er vedlagt utsendel sen).
- Universitetsforlaget, Oslo, for gratis bruk av fargeseparasjoner til om slagsbildet.
- Annonsørene, som indirekte bidrar til å deke deler av trykningsomkostninge ne.
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ØN
har
ordet:
l løpet av det siste året har forurensningsaker blitt et hovedtema for både lokallag
og hovedstyre i Østfold Naturvern. Dette har vært naturlig med tanke på Miljøverndepartementets forurensningsmelding hvor nedre Glomma -regionen er erklært som et spesielt utsatt område. Kampanjen til Naturvernforbundet på gift og
forurensing har også bidratt til at hovedarbeidet vårt har dreiet fra det vi kaller
klassisk naturvern til forurensningssaker.
Selv om vi ikke har glemt det klassiske naturvernet, tvinger forholdene i vårt
sterkt industrialiserte fylke oss til å prioritere arbeidsoppgavene i sterkere grad enn
tidligere. Dette vil igjen sette større krav til aktive naturvernere som finnes i rundt
om i Østfold. Vi må ikke bare øke vår innsats, men også sørge for skolering av de
aktive slik at vi vet hva vi prater om. Desverre er ikke alle tillitsvalgte utdannet
kjemiingeniører. Mange vil hevde at generell kunnskap holder, men det er ofte
ikke nok når vi sitter ansikt til ansikt med <<kyniske industrifolkJJ som lurer oss trill
rundt m ed sin fagsj argong . Akkurat d.a er det godt å ha en fagkapasitet ved sin
side. D erfor vil jeg oppfordre fagfolk som har naturverninteresser å engasjere seg
aktivt. Vi trenger dere nå, ikke om 1O år når altfor mye av gjenværende Østfoldnatur er ødelagt!
Slik j eg ser det har vi noen år med beinhardt arbeid foran oss for å redusere
forurensingene i fylket til et akseptabelt nivå. Om vi vil lykkes, vil ikke bare avgj øres ved å fylle opp styrene med nok aktive folk, men først og fremst om vi klarer
å k nytte til oss enkeltpersoner med den hardt tiltrengte fagkunnskapen.
Pål Bugge

P.S .
Rett før tid ss kriftet g i k k i t~ ykk en
slo Østfold Naturver n sammen me d Nat ur
eg
Ungdom ti l mot Unge r Fabrikker i Fr e d ri k s tad .
Bedrifte n
h adde
gravet
ned
ov e r
2 00
f at
med fil t e rs yre på sin egen t omt . Aksj o n e n
har kostet my e , h e le 20 . 000 kr. Så d e r f or
send oss en p e ngegave s l i k at vi k an klar e
økonomien
inntil
k onti n genten
k ommer
på
nyåret .
Vår evne til å
avs lør e
krimine l l
forurensning er avhe n g i g av din vilje ti l
å gi oss ø konomisk st øtte.
P . B.
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ØOF
har

ordet:
Våren 1985 skulle det virkelig satses på feltaktiviteter i ØOF. Det var jo siste sesong for Atlas-prosjektet. Formannen var en av dem som hadde planer. ffAt/assjefem vår hadde lagt forholdene til rette med en flott kartbok som tydelig viste
hvor i fylket de største manglene var. Nå var det bare å fylle ut hullene! Jeg ble
forhindret av forskjellige grunner. Det ble sikkert mange av dere andre også. Jeg
tror ikke at Richard Viker i disse dager mottar så veldig mange registreringer?
Jeg kunne sikkert ha fortsatt med eksempler på ffSiaptJJ arbeid. Det finner jeg
imidertid ingen grunn til her. Dette er problemer som må løses på annen måte enn
i en leder.
ØOF er fortsatt i et generasjonsskifte. Vi må ffsliteJJ med en del gamle ffstø llenJ
for å danne styrer. En del nye medlemmer har begynt å vise seg oftere på våre
arrangementer. Vi kan ikke vente at ØOF over natten skal bli styrt av nye ansikter.
Her trenger vi tid, og det er om å gjøre at hver enkelt gjør det en selv kan for å
holde foreningen gående. Med noen skippertak innimellom, bør det vel gå bra.
Vi må i alle fall ikke begrunne vår egen dårlige innsats med andres mulige dårlige
innsats.
Valgkomiteen i ØOF er i sving, og dersom du er villig til å ta et tak, eller du vet
om andre, så gi beskjed til Atle Haga eller Richard Viker.
Vi ffgamleJJ i ØOF er selvfølgelig glade for å se nye ansikter. Her dukker det
samtidig opp et annet problem. Hvordan skal vi kunne ta oss av nye yngre medlemmer med vår lille arbeidskraft? Særlig vanskelig blir dette når vi til tider må
være ffbarnepikerJJ. Styret bør kunne gi et ornitologisk tilbud, andre må hjelpe
oss slik at trivselen blir større.
På torsdagskveldene har vi åpent på foreningslokalet. En person er ansvarlig for
at lokalet er åpent. Denne personen er ikke nødvendigvis noen fdagpersomJ.
Vanligvis stikker erfarne fuglfdolk og andre fag-personer innom i løpet av kvelden.
Noen torsdager arrangeres det også kurs med forskjellige emner. Andre ganger
holdes ekskursjoner, av og til med overnatting. En person er her ansvarlig for det
faglige opplegget. Idrettslag, musikkorps osv. driver også med ungdomsarbeid.
Her må foresatte stille opp for at deres håpefulle skal få et tilbud. Noe lignende
kunne vi i ØOF også ønske oss. Hva om noen av dere voksne hjalp til en gang i
mellom? Det vil styrke vårt arbeid, og ikke ffslite utJJ dem som har valgt å gi noe
av sin fritid til ornitologisk arbeid.
Arne Bjørgan
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Amfibiene i Fredrikstad-distriktet
Jørn Enger
Amfibiene har i de senere årene vært
i tilbakegang i Norge. Det har skjedd
en betydelig forringelse av artenes
leveområder. Situasjonen har etter
hvert blitt så alvorlig at naturvern- og
viltmyndigheter har satt i gang prosjekter for å kartlegge en del fore komster med tanke på eventuelle
vernetiltak i enkelte deler av landet.
l 1984 ga Statens Naturvernråd ut
en oversikt over truede planter og dyr
i Norge. Amfibiene ble også vurdert,
og stor salamander tilhører de
«sårbare» arter. Fort setter de negative faktorer å virke, er det grunn til å
anta at også andre amfibier kan kom me i en truet situasjon.
l Natur i Østfold nr. 3, 1983 reises spørsmålet om verneti ltak for
amfibier og krypdyr er påkrevet i Øst:
fold. Det vises til at deres miljøkrav
og utbredelse er lite kartlagt i fylket.
På bakgrunn av materiale som foreligger, konkluderes det med at særlig
intensivt jordbruk og ny bebyggelse utgjør en alvorlig trussel mot amfi bier og krypdyr.
Det foreligger et omfattende materiale om amfibier fra Fredrikstad trakten e. Litt av dette er tidligere
publisert ( Fauna 19: 167 og 23:
25- 35) . l perioden 1961 - 1985 har
amfibienes levevis, utbredelse og
bestandsutvikling vært studert i distriktet. Ca. 1 00 ynglelokaliteter er
undersøkt, vesentlig i Fredrikstad og
på Kråkerøy, noen få i Rolvsøy og
Onsøy. Utviklingen på mange av disse lokalitetene har vært fulgt så å si
hvert eneste år. Under perioder i
yngletiden har enkelte dammer vært
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Hann av stor salamander. Arten er nå svært
sjelden i Fredrikstad-distriktet. Foto: Jørn
Enger.

under daglig observasjon.
Forhåpentlig kan det senere bli
anledning til å systematisere og bearbeide materialet fra denne 25- års
perioden. l denne artikkelen legges
hovedvekten på bestandsutvikling
og utbredelse.
landskapet og amfi bielokalitetene
Amfibiene hadde tidligere meget
gode le'vevilkår i distriktet. Det var et
stort antall dammer og yngle- lokali teter. Avstandene mellom disse va r
små, og store deler av distriktet hadde <<nett» eller systemer av dammer
som «garanti» for levedyktige bestander, idet individer fra en lokalitet
kunne nå en nærliggende dam. l dag
har flere av disse «nettene» raknet-

eller er i ferd med å gjøre det. Men
frem deles er distriktet forholdsvis rikt
på amfibie- lokaliteter.
Den store variasjonen i damtyper
og yng lesteder gjør Fredrikstadområdet gunstig for amfibier. Dette har
delvis sammenheng med landskaps formene.
Et karakteristisk trekk for Fredrikstad-marka er åser og daler i NNØ SSV-retning. langdalene fortsetter
no rdover gjennom Rolvsøy til Visterfl o - og mot sør over på Kråkerøy.
Nesten vinkelrett på langdalene kan
det finnes kryssende tverrdaler.
Stort sett strekker åsene seg kilometerlang! mellom de nesten parallelle
langdalene. Kråkerøy har mye av det
sa mme mønsteret, og er regelmessig
oppdelt av dalganger, kløfter eller
sprekkeda ler.
l Fredrikstad -marka skaper denne
landskapsformen et mønster for våtmarkso mråder. l bunnen av langda lene finner vi bekkene. Den største
av dem - Veum bekken - er 7 km lang.
Der det er en tverrdal, kan bekken gå
vinkelrett på sitt tidligere løp - og så
over i en ny la ngdal.
l langdalene finn er vi mange myrer; den største er Stordamsmyra,
som ble naturreservat i 1978. Lenger
sør ligger kunstige dammer, som
Stordammen (anlagt 1809) , Borredalsvannet (1914) og de tre Bjørn dalsdammene (1877, 1880, 1888) .
Nær Fredrikstad sentrum fi nner vi
Bingedammen fra 1860-årene.
l disse vannbassengene utviklet
det seg et rikt og variert amfibieliv.
Bare i Bjørndalsdammene har inn grep (utsetting av ørret) forstyrret og
nærmest utradert enkelte amfibiearter.
Myrene og bekkene inneholder
også en del loka liteter, spesielt fo r

vanlig frosk og spissnutet frosk,
i noen grad også for liten salamander. Bekkene på Kråkerøy og i Ons-·
øy ha gjennomgående mindre fall
enn i Fredrikstad og Rolvsøy, og har
derfor rikere vegetasjon og flere amfibier.
l granittmassivene som utgjør åsene mellom langdalene, finn er vi en
annen typisk biotop, nemlig steinbruddsdammene . Steinbruddsaktiviteten var særlig stor mot slutten
av 1800-tallet og noe ut i vårt århundre. Tilbake ligger mange dammer, fl ere med et rikt amfibieliv, særlig der det er nok vegetasjon. Steinbruddsdammene mellom Bratliparken og Stjerneha llen er viktige biotoper for vanlig frosk .
Naturlige dammer er sjeld ne. Nesten alle gå rdsdammer er kunstige,
som regel gravd ut til vannreservoar.
Denne damtypen domi nerer i jordbruksland skapet i Onsøy, Rolvsøy
og på Kråkerøy- og spesielt i Veumdalen .
Det eneste naturlige tjern av
noen størrelse i distriktet er Kjennetjernet i Onsøy. På Kråkerøy fantes et
eneste tjern - Bommetjernet, men
det er nå delvis ødelagt.
Spesielle biotoper for Fredrikstad
er vollgravene rundt Gamlebyen og Søndre Grav på Nabbetorp, et
tidlig ere leiruttak. Sistnevnte er
særl ig interessant på· grunn av
spissnutet frosk.
Negative faktorer
Hva skal til for at amfibie-bestand ene få r utvikle seg optimalt? M ye
avhenger av værforholdene. En
streng og snøfattig vinter fører til at
mange individer dør under dvalen.
Lite nedbør vår og forsommer gjør at
dammene tørker ut og larvene dør.
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Tørke og høy temperatur om som meren dreper mange voksne individer, da de hverken finner nødvendig
fuktighet eller mat. Det er liten tvil
om at tørkesomrene 1 975, 1976 og
1983 sterkt reduserte bestandene i
distriktet.
Andre negative faktorer er inngrep
fra menneskers side. Søkelyset har
vært rettet mot utviklingen i jord bru ket, der nye metoder og utstrakt drenering gir dårligere vilkår for amfibiene. Økt anvendelse av sprøyting og
bruk av kunstgjødsel gir færre næringsdyr.
Boligbygging og anleggsvirksomhet har drast isk redusert antall dammer. Selv om dammene «overlever»
selve utbyggingen , er det ofte lite
populært å ha dem i nærheten, av
estetiske hensyn eller med tanke på
barns sikkerhet. Resultatet blir at
dammene som regel forsvinner.
F.eks. på Bornholm i Danmark er
det registrert en halvvering av antall
dammer i løpet av 60 år. Av de ca .
1 00 amfibiedammene som er undersøkt i Fredrikstad -distriktet siden
196 1, er ca. en fjerdedel borte. Flere
av dem var meget viktige for amfibi er. Årsakene til at 24 rike amfibielokaliteter ble ødelagt, er:
1 O dammer
Boligbygging:
5
))
Utvikling i jordbruket:
Div. an leggsvirksomhet/
4
))
utbygging:
))
Forsø pling /gj enfylling : 3
2
))
«Estetiske» hensyn:
Ett område - avgrenset av Christianslund, Trosvik, Pettersand, Søndre
Veum og Oredalen - har vært særlig
utsatt for negative faktorer. l 1960årene var det her et finma sket «nett»
av dammer - med store forekomster
av alle arter. Så kom boligbyggingen
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på Trosvik, Pettersand, Labråten,
Skrellen og i Oredalen. Jordbrukslandskapet ved Sponheim/Dølasletta, som før var et. variert våtmarksområde, er blitt en «tørr korn-steppe»
(jfr. Natur i Østfold nr. 3, 1983).
l det fø lgende skal vi se nærmere
på forekomster og bestandsutvikling
for amfibiene.
Padde (Bufo bufo) er fremdeles svært
vanlig i distriktet. Bestanden har ikke hatt
noen merkbar nedgang, selv om enkelte gode
gyteplasser er forsvunnet (f.eks. Skrellen).
Arten gyter oftest i store og dype dammer.
som sjelden eller aldri tørker ut. Paddene kan
også vandre ganske langt. særlig om våren og
høsten, og er dermed mindre avhengige av
damsystemer med innbyrdes korte avstander
enn de andre amfibiene.
Giften bufonin som paddene har i kjertlene. beskytter mot fiender. Forsøk viser at
fisk, salamandre og va nn insekter i langt høyere grad foretrekker rumpetroll av frosk framfor padde. Dette forklarer at bestanden har
holdt seg godt i Bjørndalsdammene, til tross
for utsetting av ørret.
Andre store gyteplasser i distriktet er Bingedammen, Borredalsvannet. Smertudammen
på Kråkerøy og Vikerbassenget 1 Onsøy.
Som oftest opptrer p addene i stort antall
hvert eneste år der de gyter. Men noen få steder er det bare gyting ar om annet (Bratli.
Brøn nerød, Ekheim) .
Det har vært antatt at paddene overvintrer
på land. Dette er nok i hovedsak riktig. men i
Fredrikstad-distriktet er det flere ganger fu n net overvintrende padder under isen . særlig i
en stillestående bekk, Renna i Bjørndalen.
Vanlig frosk (Ra na tempora ria) var like
vanlig som padde i 1960 -årene. l dag opptrer
den mindre tallrik, med betraktelig færre gyteplasser og færre eggklumper i dammene om
våren . Tidligere nærmest «kokte» mange dammer av vanlig frosk i gytetiden . Flere av disse
dammene er intakte. men aktiviteten er bl itt
merkbart m indre.
l søndre dam i Bjørnd alen var det enorme
forekomster i begynnelsen av 1960-årene.
Langs strendene lå det tett i tett med eggklumper om våren. Etter at dammen b le tømt
og renset, og ørret ble satt ut, forsvant praktisk
talt arten i løpet av få år. De siste 15 årene har
det bare vært sporadisk gyting, og i flere år har
det ikke vært eggklumper å finne.

Også andre store gyteplasser har forsvunnet: «Seiler'n» på Fredrikstads «tak» - St
Hansfjellet - på grunn av boligbygging. Denne dammen var en av Fredrikstads rikeste, med
svært tidlig gyting. De gamle svømmeba·ssengene som lå inntil Kongsten Fort er borte,
likeledes Oredalsmyra og viktige dammer i
Trosvik-området. Opprenskning har ført til
sterk tilbakegang flere steder, f.eks. i en dam i
Bratl iparken.
Selv om arten er mindre tallrik enn før, er det
ennå mange gode gyteplasser, f.eks. Smertudammen og bassenget ved Rødsbakken på
Kråkerøy, Bingedammen i Fredrikstad og
Kjen netjernet i Onsøy. Det er også gode forekomster i en dam ved Glemmen gamle kirke,
på Gluppe og i vollgravene rundt Gamlebyen.
Første gytedag er registrert årlig i perioden
1961 - 1985. Tidligste eggfunn har vært 24.
mars 1973. Gjennomsnittlig er første gytedag
for vanlig frosk i distriktet 6.-7. april.
Froskene ka n komme svært tidl ig fram fra
vinterdvalen. Som en kuriositet kan nevnes at
en hunn ble sett på vei mot gyteplassen på
Trosvik 12. januar 1962, da det var + 5 ·c.
Både i 1973 og 1974 var det svært tidlig
vår, og mange frosker var i aktivitet midt i
mars. 11974 ble det hørt syngende hanner og
observert par i klamrestilling allerede 17. mars,
mens egg ble notert 26. mars.
Spissnutet frosk (Rana arvalis) ble
påvist ved Fredrikstad i 1966 (Fauna 79: 167).
Det viste seg snart at arten langtfra var sjelden,
og den ble funnet en rekke steder (se utbre delseskart i Fauna 23: 34). Arten var særlig
tallrik i Stordammen, Renna og Kjennetjernet.
l Stordammen ble det telt minimum 250 eggklumper, i Renna ca . 200 og i Kjennetjernet ca.
50.
Disse store bestandene har hatt en sterk
nedgang etter 1970, og særlig etter 1975. l
Renna er artens levevis og bestands - utvikling
studert siden 1966. Det har vært en drastisk
red uksjon i antall eggklumper:
1967: 192
1971: 107
1976: 22
1979: 11
1984:
6
Renna tørket ut under varmeperiodene i
1975, 1976 og 1983. Uttørring, gjengroing og
hogst kan forklare nedgangen. l Stordammen
sank vannstanden merkbart i tørkesomrene.
Dammen er stor og dyp, så rumpetrollene klarte nok å utvikle seg . Individer på land fant

neppe fuktighet og mat nok til å klare seg
gjennom disse periodene, og bestanden ble
sterkt desimert. l Stordammen har det de
senere årene vært 30-40 eggklumper.
l dag er det umulig å påvrse en eneste gytedam for spissnutet frosk med t ilsvarende aktivitet som i slutten av 1960-årene. Foruten
dammer som er nevnt, er det årl ig gyting på
Viker i Onsøy, på øyer i Øra-området (der
vanlig frosk mangler), i Søndre Grav på Nabbetorp, og i dammer og et par stillestående
bekker mellom Seut og Glu ppe.
l Bommetjernet hadde arten sin viktigste
forekomst på Kråkerøy. Biotopen ble delvis
ødelagt da en stor kloakkledning ble lagt
gjennom området. På Kråkerøy har det de
senere årene vært sporadisk gyting i Smertudammen, i Ekheim-parken, og i noen vegetasjonsrike bekker i jordbrukslandskapet.
l mange dammer, der det ikke erfunnet egg,
er det hørt bare en syngende hann om våren.
Slike «einstøinger» er derimot sjelden hos
padde og vanlig frosk.
Liten salamander (Triturus vulgaris)
har - i likhet med padde- hatt en stabil bestand i distriktet. Arten finnes i de fleste små
og mellomstore dammer, men er sjelden i store
vann, særlig der det er fisk. Den store bestanden i søndre dam i Bjørndalen b le betydelig
redusert etter at ørret ble satt ut.
Inngrep som fører til at andre amfibiearter
mer eller mindre forsvinner, synes ikke å berøre liten sa lamander i samme grad. Det gjelder
f.eks. opprenskning (Bratlidammen), regulering av vannstand. forsøpling - og ti l en viss
grad forurensn ing. Guttungers lek med å fiske
opp salamandre, synes heller ikke å påvirke
forekomstene merkbart.
Også liten salamander har fått mange biotoper ødelagt. Arten er imidlertid så vanlig at
dette ikke har fått samme negative betydning
som for de andre amfibiene. Med u nntak av
enkelte store vann , lever lite!) salamander i
praktisk talt alle dammer der amfib ier kan eksistere. Den opptrer ofte som eneste amfibiea rt,
f.eks. i smådammer og steinbruddsdammer.
Den er funnet der andre arter ikke kan klare
seg, f.eks. i en bukt i Bjørnevågskilen på Kråkerøy, i Nøkledypet ved lsegran og nederst i
Seutelva. Det er her snakk om enkeltobservasjoner, og ikke om påviste
bestander.
Noen av de største biotopene er Bratlidam men, dammen ved Glemmen gamle kirke og
bassenget ved Rødsbakken på Kråkerøy.
Der liten salamander lever sammen med de
store arter, er førstnevnte uten unntak mest
tallrik
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Spissnutefrosken har mindre eggklumper (klaser) enn den vanlige frosken, og 11gelliemJ er mer
krystallklar. Foto: Jørn Enger.

Stor salamander (Triturus cristatus)
er mest sjelden av amf ibieartene i distriktet, og
den står i fare for å bli utryddet.
l 1960-årene var den heller ikke vanlig å
finne, men forekomstene var likevel atskillig
større enn i dag. Mange av dammene der den
levde, er nå ødelagt, og i flere av de intakte
dammene er den forsvunnet.
På Kråkerøy hadde stor salamander den
største utbrede lsen i distriktet. l 1960-årene
var det mi mi num 1O dammer med gode bestander. l dag er antall damer halvert, og stor
usikkerhet er knyttet til flere av biotopene på
Kråkerøy.
Vanligst var arten i Fuglevikdammen, der
den var minst like tallrik som liten salama nder.
Som følge av boligbygging og frykt for at barn
skulle drukne. forsvant dammen. Tre andre
sentrale dammer ble også ødelagt: en grensedam til Smertudammen, en dam ved Rødsbakken og en fjelldam på lsegran.
l dag finnes arten i noen få dammer på nordre Kråkerøy. Flere av dem er i faresonen. Ellers
er det grunn til å tro at det fremdeles er små,
men levedyktige bestander i noen dammer på
Veum, der den har forsvunnet fra andre biotoper. Stor salamander ble påvist på en ny lokalitet i 1985 - ved Hattehulene i Rolvsøy (Fredrikstad -ma rka).
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Sikring av bestandene
Det er særlig gru nn til å peke på nedgangen for stor salamander og
spissnutet frosk. For førstnevnte
er det påkrevet med straks-tiltak for å
sikre de få lokalitetene i distriktet.
Videre er det trolig muligheter til å
fin ne flere biotoper med stor sa la mander - dersom undersøke lsesområdet utvides og arbeidet intensiveres. Her bør miljøvernmyndighetene
komme sterkere inn i bildet. Det hast er også med bedre kartlegging av
spissn utet frosk.
Smertudammen på Kråkerøy
ble den første vern esak for amfibier i
Østfold. Kråkerøy jeger- og fiskerfor ening ønsket å sette ut ørret men
naboene til dammen protesterte, og
artikkel-forfatteren sendte brev til
Kråkerøy kommune, der det blant
annet ble vist til at samtlige fem amfibier er funnet i Smertudammen. Den
har store forekomster av padde og

vanlig frosk, samt små og sårbare
bestander av de andre artene.
Miljøvernavdel ingen hos fylkesmannen frarådet utsetting av ørret.
Naturvernnemnda
i
kommunen
stemte 2 mot 2 i saken, som verserte
i kommunen i lang tid vinteren og
våren 1985 - med parallell debatt i
lokalavisene. Rådmannen innstilte
på at søknaden om lån av dammen til
ørret-fiske måtte avslås. Formannskapet vedtok imidlertid - med knapt
flertall - å la jeger- og fiskerforeningen disponere dammen for en prøveperiode.
l Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk er det klart uttrykt at utsetting av ørret ikke vi l bli tillatt.
Amfibielivet i Smertudammen synes
dermed å være sikret. Men en økende abbor- bestand utgjør en ny trussel, særlig mot de få salamandrene i
dammen.

Det er ingen grunn til å tro at kommunene i d istriktet vil ta noe initiativ
til å sikre amfibie-dammer. Forhåpentlig vil miljøvernmyndighetene satse sterkere på å bevare enkeltbiotoper og systemer av dammer.
På deler av nordre Kråkerøy foreslås å sikre et «nett» eller system
av dammer i Rød/ Ekheim/ Rødsbakken-området- i tillegg til Smertudammen lenger sør. Dette vi l be skytte og trygge gode forekomster av
samtlige fem arter. Parallelt må noen
enkeltforekomster i Fred rikstad og
Rolvsøy sikres (Bratli-området, Bingedammen, Renna og Stordammen ).
Selv om alle amfibier (og krypdyr)
i prinsippet er totalfredet i Norge
(Viltloven), må konkret biotopvern
iverksettes, f.eks. i Fredrikstaddistriktet, dersom artene på sikt skal
kunne overleve.
F'orts .

POST&\o
- fordi det er lettvint!
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Pa kartet er avmerket en del viktige amfibie-lokaliteter. Tegnforklaring : A = Padde. B = Van lig frosk. C = Spissnutet frosk. O = Liten salamander. E = Stor salamander. Liten bokstav betyr små eller usikre bestander.
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Kronos Titan, en miljøforbryter?
Pål Bugge

Østfold Naturvern har gått kraftig ut mot utslippene fra Kronos Titan ved Glommas utløp. Forholdet
mellom bedriftsledelse. her representert ved adm.dir. Truls Tanberg (til venstre) og Østfold Naturvern, på bildet representert ved formannen Pål Bugge, er nok ikke alltid så gemyttelig som denne
situasjonen tilsier. Foto: Fredrikstad Blad.

Langsmed Norges største «kloakk»,
Glomma, finnes det mange miljøforbrytere. En av de største er Kronos
Titan. Som en del av det mu It i nasjonale selskapet National Lead i
USA produserer bedriften titandioksyd, et fargepigment som brukes til
mange formål. Dessverre slipper
bedriften ut store mengder miljøgifter for hvert tonn titan -dioksyd de
produserer. Tungmetaller, syre og
slam slippes ut ved munningen av
Glomma til det sakalte Hvaler/Singlefjordbassenget, som er omkranset
av fastland og øyer. Dette er også
hovedgrunnen til at forurensningen
blir så akutt, blant annet fra Kronos
Titan. Vannutskiftingen er for liten,

utslippene stenges delvis inne, og
skadene på miljøet blir meget store.
l 1984 avsluttet Norsk Institutt
for vannforsking (NIVA) sine basisundersøkelser i dette området
med en konklusjonsrapport. som slo
fast at Kronos Titan bidro sterkt til
det svekkede dyre- og plantelivet i
området. Av rapporten framgår det at
større deler av bunnen fra Glommas
munning til Løperen på Hvaler er
død, og at andre deler av området er
sterkt forurenset. Det vises til at større deler av havbassenget har svekket
artsmangfold og at først og fremst
forurensningstolerante arter overlever. Konsentrasjonene av miljøgifter i

bunnsedimenetene er også meget
høye i hele området.
På grunnlag av dette ga SFT (Statens Forurensningstilsyn) bedriften ordre om å full rense utslippene, men uten at tidspunkt for ·rensing ble fastslått. Siden den gang har
Østfold Naturvern forfulgt saken,
blant annet samen med Natur og
Ungdom og Greenpeace, for å
presse bedriften til å innrømme sitt
ansvar for ødeleggelsene i havet, og
rense utslippene innen 1989. Dette
har også til en viss grad lykkes, og
bedriften har i 1985 strevet vold somt, men forgjeves, for å komme ut
av det søkelyset naturvernere har ret tet mot bedriftens ulovlige forurensing . Det ble nemlig fa stslått av
Greenpeace og dessuten senere bekreftet av SFT, at bedriften hadde
brutt utsi ip pst i llatelsen.
Gjennom tips fra tidligere ansatte
har vi i tillegg mottatt opplysninger
om andre ulovlige forurensningsforhold ved bedriften. Dessverre har
våre ki lder ikke vært villige til å stå
fram offentlig med påstandene, slik
at vi ikke har kommet v idere med
saken. Likevel har vi underrettet Miljøverndepartementet og SFT, slik at
myndighetene er blitt informert om
at ikke alle utslipp er innrapportert,
og at det er sluppet ut betraktelig mer
enn tillatt. Videre har Østfold Naturvern gjennomført en intervjuundersøkelse blant fiskere i Hvaler/ Singlefjordbassenget, som beskriver den
alvorlige forurens ingssituasjonen i
området. Som følge av at NIVA ikke
gjennomførte en planlagt intervjuundersøkelse, fikk Østfold Naturvern
med våre innhentete opplysninger
rett til å komme med kommentarer til
den såkalte kost/nytte-a nalysen på
det planlagte renseanlegget ved
bedriften. Dessuten ble også opplysninger som kom fram i undersøkelsen vår benyttet i analysen utført ved

NIVA.
Kost/ nytte- analysen vil for å si det
populært, finne ut hvor mye renseeffekt man får ved hver investert krone.
Det var derfor viktig at fiskernes
meninger om forurensingssituasjonen kom med i analysen . Det er tross
alt denne yrkesgruppen som er iferd
med å miste sitt næringsgrunnlag på
grunn av utslippene.
Østfold Naturverns videre arbeid
v il bli preget av «lobby-virksomhet» i
SFT og Miljøverndepartementet.
Dessuten vil vi fortsette å opplyse
befolkningen om effektene av forurensningen. Vi vil dessuten øke presset pa ledelsen i bedriften og miljøvernmyndighetene, slik at vi kan få
en avklaring i saken i løpet av høsten
1985. Vi håper på en avklaring som
går i favør av naturmiljøet og ikke i
favør av miljø-ødeleggeren Kronos
Titan.
Intervju -unde rsøkelse blant
fiskere avslørte store miljøødeleggelser
Østfold Naturverns undersøkelse
blant yrkesfiskere ved munn ingen av
Glomma og i Hvaler/ Singlefjordbassenget slo fast at miljøødeleggelsene
er mye større enn antatt. Samtlige
vurderte fi skearter er utsatt for skader/sykdommer som kan relateres til
den store forurensingsbelastningen i
området. Dessuten har mange av fiskerne blitt tvunget til a 'f orlate gamle
fiskeplasser på grunn av forurensningene. Dette var hovedkonklusjonen i rapporten Østfold Naturvern
utga i forbindelse med den internasjonale miljøverndagen 5. juni 1985.
Rekken av sykelige forandringer
blant kommersielle fiskearter var
meget store, og de økonomiske tapene var betydelige for fiskerne. Til
tross for at fiskerne økte fangstintensiteten, klarte de knappt nok å opp-
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rettholde fangstvolumet. Fiskeredskapen ble i till egg neddynget med
slam, fiber og «Titanrust» (jernsul fat). Enkelte ruser veide over 30 kg
når de ble tatt opp av vannet. sam menliknet med bare 2 1/2 kg da de ble
satt ut. Over 90 % av vektøkni ngen
kunne relateres t il miljøforstyrrelser i
Glomma. Det mest nedslående var at
observasjonene av fiskeplasser med
skadet fisk, og fiskeplasser oppgitt
p å grunn av forure nsning, falt sammen med NIVA 's målinger av mi ljøgifter i bunnsedimentene. l en linje
fra utslippet til Kronos Titan til langt
ut i Løperen mellom Hvalerøyene, lå
observasjonene tett med hensyn t il
skadet fisk og oppgitte fiskeplasser.
Østfold Naturverns rapport utfyll te dermed NIVA's viten skapelige
målinger og konklu sjoner, og den
ble godt mottatt i Miljøverndepartementet. SFT og NIVA.
Kjøp Titan -aksjer!
l 1984 hadde Kron os Titan et overskudd på 35 millioner kroner. Aksje utbyttet i bedriften var rekord stort.
over 30 %. Med de store utg ifter Øst fold Naturvern har hatt det siste året
med Kronos Titan-saken, fant vi ut at
også vi måtte satse på «Titan -aksjer».
lroidlertid er det viktig å merke seg at
v åre aksjer ikke gir økonomisk utbytte. Våre «aksj en> er først og fremst
myntet på fol k som er interessert i å
stoppe utslippene fra bedriften. Selv
om det er en humoristisk og sark as tisk tankegang bak tiltaket. er realiteten e alvorli ge nok. Slik bedriften drives, er profitt på bekostning av naturmiljøet dagens situasjon. At bedriften forpester sine omgivelser synes ikke å afisere eierne i New York.
Derfor gjelder det å oppretth olde
presset på bed riften og arbei de vid ere med saken til seieren er halet i
land . Dette arbeidet har kostet og vil
koste mye. Derfor: Støtt opp o m til -
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taket. kjøp aksjer, og hjelp oss å få et
renere miljø som aksjeutbytte!
Hver aksj e koster 25 kroner .
PengersendesvårkassererJørn
Bakken, Kantarellstien 56, 1500
Moss . Aksjene mottar du i posten .

_j
For første gang i foreningens historie legges
et ubegrenset antall 11 Ti tan-aksjenJ ut til omsetning. pålydende kr. 25 pr. stk. Inntektene
går til Østfold Naturverns kampanje mot f orurensning en e i Nedre Glomma. - Foreningens
sekretær Hans Herman Utgård h older frem
disse unike dokumentene! Aksjeutbyttet er en
ren ere og sunnere Singlefjord! Foto: Fredrik stad Blad.
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Jacob Nicolaj Wilse 250-årsjubileum 1985
l år er det 250 år siden pioner -forskeren i Østfold-naturen J . N. Wilse
(1735- 1801) ble født.

Wilse var dansk prest og topograf. Han kom til Norge og virket som
sokneprest 1 Spydeberg, 1 7681785, og i Eidsberg fra 1785 til sin
død i 1801 .- Wilse studerte naturen
inngåe nde. l sine vegetasjonsbeskrivelser fra ind re Østfold (Wilse 1779)
gir han til kjenne stor innsikt om de
ulike vegetasjonstyper (plantesamfunn) og hvilke planter som karakte riserer dem. Hans arbeid lå i så henseende langt forut for samtiden. Han
nevnes i nyere botanisk literatur
(Holmboe 1939 og 1940) som en av
pionerene i forskningsgrenen som
behandler vegetasjonen ( plantesosiologien). Wilse har også gitt en
beskrivelse av Eidsberg prestegjeld
(Wilse 1791). Hans beskrivelser er
allsidige og behandler ulike sider fra
bygdenes kulturliv, historie og natur.
l 1784 ble han utnevnt til titulær
professor i teologi, og han sto i første
rekke blant forkjemperne for et norsk
universitet. (Utdrag fra Hardeng og
Haga 1978, s. 9).
Det henvises for øvrig til litteraturen om og av Wilse:

Asheim, V. 1978: Kulturlandskap ets historie. Universitetsforlaget. 156 s. (Wilse s. 9- 26) .
Hard eng, G. og Haga, A. 1978: M iljøtyper, plante- og dyreliv. Bygdebok for Heg gen og Frøland
(Askim, Eidsberg, Trøgstad), bi nd 2, hefte 1, s. 9-103 (Wilse s. 9)
Holmboe, J. 1939: Jacob Nicolai Wilse's oversikt over vegetasjonstypene i Spydeberg ( 1779). Bota niska notiser, Lund, Sverige, s. 667- 677.
- 1940: Jacob Nicolai Wi lse og hans bidrag til læren om plantesamfundene. (Foredrag ref.) Norske
vidensk.akad. i Oslo, årbok 1939. s. 29.
Olsen, T. -A., Asheim, V. og Strømshaug, K. 1980: Kulturlandskap og tunutforming, s. 275- 299
i: Østfold Landbruksselskap: Fra sigden til skurtreskeren. Landbruket i Østfold 1830-1980.
Sarpsborg . 542 s. (Wilse s. 276)
«Vandringer i Østfold -naturen,» Univ. forlaget. Oslo. 144 s. (Wilse s. 47- 49, 51, 138) .
Volden, J . 1981: En kulturhelt? (Om Wilse). Wiwar (Østfold Historielag) nr. 1: 31 - 32.
Wilse, J . N . 1791 : Physisk, Oeconom isk og Statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld . Christiania, 599 s. Nytt opplag 1920. Halden.
Wilse, J.N . 1971 : Topograph isk Beskrivelse af Edsberg Præstegjeld efter egen undersøgning. Topographisk Journal for Norge 1791-94, (hefte 2,16, 17). Christiania.
Opptrykk 1963, Mysen: Ditto. Eidsberg - beskrivelse fra 1790-årene, (i nnledn ing v/L. Opstad). Østfold Historielags skrifter, nr. 4.
Øy, N. E. (red.) 1978: Bygd og by i Norge. Østfold . (Gyldendal), Oslo, 475 s. (Wilse s. 173, 179,
302, 322. 325, 388).
G. Hardeng
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Fugletakseringer langs orebekker
i jordbrukslandskap på lddesletta
i Halden
Roy Nordba kke
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Tegnmgen vtserdelet
av den takseae orebekken nord for Idd kirke. Hd/d en. Langs

.•..

ttkneten srs noen større eiker Tegmng · Roy Notdb,.,k/ce

INNLEDNING
For å gjøre dyrkingsarea ler t ilgjengelige for tyngre jordbru ksmaskiner og
dermed utvide mulighetene for korndyrking, har det det de senere årene
blitt foretatt mye bakkeplanering i
Østfolds kulturlandskaper. Orebekkene, som ofte danner ravier (leirdaler) i j ordbrukslandskapet, er på den ne måten blitt en naturtype på viken d e front i kulturlandskapet. - Artikkelen, som bygger på fugl etakseringer utført somm eren 1 984, er ment
som et bidrag t il å rette oppmerksomheten mot en lite påaktet, men
verdifull naturtype i Østfoldnaturen.
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Unde rsøkelsesområde
Takseringene ble utført på en ca. 1 ,5
km lang strekning av Ki rkebekken på
lddesletta, som er et stort sammen hengende jordbru ksområde like sør
for Halden by. lddesletta strekker seg
fra Risu m til lddefj orden. Området
virker nest en flatt, men fa ller j evnt
mot fjorden. Flere bekker renner
gjennom dette landskapet, og de
fleste steder f innes godt utviklet oreskog langs bekkene. Bredden på
skogen varierer fra 4-5 meter og opp
t il ca. 100m enkelte steder. Svartor
er dom inerende treslag, men det fin nes også mye hegg, osp, selje og

andre vierarter. Et svært karakteristisk innslag er store mengder med
humle.
Metode
Takseringene foregikk i tidsrommet
24/5- 3/ 6 1984. Takseringene kan
regnes som linjetakseringer idet
en fulgte skogkanten i overgangen til
dyrket mark. Takseringene startet ca.
kl. 03.30 og gikk fra Idd kirke til Vevlen. Etter en kort pause gikk en samme ruten tilbake. Det ble foretatt til
sammen 8 enkelt- (enveis-) takseringer. Antall revir er beregnet på
grunnlag av antall syngende hanner,
reirfunn og ku ll med nyutfløyende
unger.
Resultater og diskusjon
Tabellen viser at det ble registrert 27
forskjellige arter. En har ekskludert
kråke, kaie, skjære, sang lerke og
måker, selv om disse ble observert
daglig . Av de 27 artene utgjør sangerne en dominerende gruppe sammen med rødstrupe og bokfink.
Interessant er forekomsten av vin
tererle, som begge steder hekket i
gamle brokar. Arten kan være vanligere enn antatt~da den f.eks. kan
leve nokså ubemerket ved en tett og
lite beferdet orebekk. Forekomster av
skogdue, kattugle, spettmeis og
bøksanger er knyttet til området
ved Vevlen. En finner her rester av et
tidligere parkanlegg med trær av tildels betydelige dimensjoner, som
ikke er representativt for orebekkene
på lddesletta.
Siden !akseringene er foretatt såpass seint som i overgangen mai /juni, vil nok arter som går tidl ig til
hekking lett forbli uregistrert, da
hannenes revirsang avtar utover i
hekkesesongen. De fleste observasjonene, f.eks. av måltrost og
svarttrost, var ikke-syngende hanner, men fugler som ble sett eller

varslet.
Av tabellen framgår at det ble re gistrert 82 par på den takserte strekningen. Det er vanskelig å anslå
gjennomsnittlig bredde av den tak serte oreskogen, men den er antakelig i størrelsesorden 30- 50 m. På
grunnlag av dette kan tettheten av
fugl beregnes til et sted mellom 1600
og 1900 par pr. km 2 . l følge litteraturen ligger tettheten av fugl i edellauskog vanligvis på ca. 1500- 2000 par
pr. km 2 • Beregnet tetthet på lddesletta er sannsynligvis for lav. Virkelig
tetthet langs orebekken er nok nærmere 2000 par pr. km 2 , som er blant
de høyeste småfugl -tetthetene vi
finner her til lands. Til sammenlikning kan nevnes at tettheten av småfugl i karrig furuskog i Vestfjella
(Halden/ Aremark) er ca. 120 par pr.
km 2 , i urskog av gran i samme trakter
ca. 425 par ( Inst. for naturforvaltning, rapport nr. 1, 1979) og
i rik edelløvskog ( Remmendalen,
Halden) ca. 1500 par pr. km 2 (Østfold-Ornitologen 3 : 84, 1976) .
Konklusjon
Moderne jordbruksmetoder med
overgang fra husdyrhold til korndyrking med utstrakt bruk av tunge
maskiner og bakkeplanering, har et terhvert forandret Østfolds jordbruksområder til nærmest «prerielig nende» land skap, hvor det biologiske mangfold er redusert til et minimum. En intensivt drevet kornåker er
nærmest fri for hekkende fugl og
representerer trolig en av de mest
artsfattig e naturtypene en kan finn e i
Norge. På bakgrunn av dette er det
av umåtelig stor verdi å bevare orebekkene. De representerer ikke bare
noe av det småfuglrikeste vi har, her
kan en også finne artsrike plante - og
insektsamfunn . Oreskogen beskytter
og «vedlikeholder» livet i selve bek73

ken, og er en foru tsetning f or at bek kene skal kunne huse en ørretbestand sl ik som på lddeslett a.
Skogen hindrer dessuten erosjon
og avren ning av gjødsel til vassdra
gen e. Den bryter opp det monotone
akerl andskapet og gir det myke og
va kre linjer. En mass ivt ødeleggelse
av orebekkene i fylke v il m edføre
uerstattelige tap for flora og fau na i

Østfold . Det er derfor en v iktig naturvernsak i tiden framover å forsøke å
kartlegge orebekker i fylket, gjøre
ytterlig ere registreringer av planteog dyreliv som er knyttet til disse og
g å ut med informasjon om de verdiene bekkene representerer. l noen til fell er kan det kanskje også bli nød vendig med spesielle vernetiltak.

Tabell:
Antall stasjonære revir/ par av hver art regi strert langs en 11/2 km lang orebekkstre kn ing på lddesletta, Halden, etter 8 linjet akseringer i tiden fra 24.5 til 3.6.

1984.

Hagesanger
Rødstrupe
Bokfink
Gratrost
M unk
Gulspu rv
Løvsan ger
Svarttrost
Kjøttmeis
Gulsanger
Svarthvit fluesn.
Tornsanger
Vintererle
Løvmeis

7( + 1?)
9

7 ( + 1 ?)
7 (reir)

6
5

4( + 1?)
4
4

3
3
2
2

Gjerdesmett
Skog due
Dvergspett
Grøn nspet t
Fl aggspett
Bøkesanger
Kattugle
Ringdue
Måltrost
Jernspurv
Fasan
Linerle
Fuglekonge

2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

****
KOM OG PRAT NATURFOTOGRAFERING
MED OSS
Helge Eek
Hans Johansen
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Forurensningssituasjonen i
lddefjorden
Hans Jan Bjerkely
Halden Natur- og Miljøvern arrangerte våren 1 985 et debattmøte om
forurensningen av lddefjorden. Det
er behov for å summere opp det vi nå
vet om situasjonen i fjorden og utsi ktene framover. - Det er naturlig å ta
utgangspunkt i utredn inger fra
Norsk institutt for van nforskning
(NIVA), opplysni nger treforedlingsindustrien gir og vurderinger Statens
Forurensningstil syn (SFT) kommer
med. For Halden Natur- og Miljøvern er arbeidet med restaurering av
lddefjorden en sentral oppgave.
lddefjorden er smal og grunn, med
største dyp på ca. 50 m og lengde 25
km . To terskler på 1Om dyp ved Sv inesund gjør at vannutskiftingen i
fjorden begrenses sterkt. Ytterligere
to terskler på 20 m ved Halden by
sk iller den sydg ående, indre del av
fjorden fra den vestgåen de, ytre. Utskifting av dypvannet i ytre del fi nner
sted i varierende grad 5 ganger på et
år, i indre del sjeldnere og mindre
effekt ivt. Berbyelva bidrar med 20%
av ferskvannstilførslene, Tista med
resten. Tista-vannet bærer med seg
store forurensningsmengder. Den
nordgående «Berbystrømmen» gjør
at Tista-vannet normalt ikke trenger
helt sør i fjorden .
l beretn inger fra 1920-åra kan en
fin ne at fjorde n var l ite belastet helt
inn til Haldens havneområde. Både
yrkesfiske og sportsfiske var utbredt,
og befolkningen badet i hele fjo rden.
Etter krigen skjøt produksjonen ved
trefored lingsindustrien fart, og på
60-tallet var badi ng i deler av fj orden
ikke lenger akseptabelt. Samtidig var
plante- og dyrelivet for en stor del

utslettet. Utslipp av store mengder
cellulose-fiber førte til at strender og
bunn ble nedslammet. Samtidig bidrog fargeutslipp og andre organiske
stoffer til at vannoverflata skummet,
ble mørkebrun og luktet vondt. Fastsittende alger forsvant på grunn av
nedslamming, dårlige lysforhold og
på grunn av giftvirkning. De store
fiberbankene som ble avleiret, førte
til stor gassutvikling. Nedbrytingen
ga periodevis oksygen - mangel og
dermed hydrogensulfid i nesten hele
fjordens vannmasser, fra bunn til
overflate. Så godt som alt dyre- og
planteliv ble drept. - Råttent bunn vann ble registrert allerede omkring
1940. Samtidig økte utslippene av
tungm eta ller fra kisaske og kvikk sølv. Konsentrasjon en av disse mil jøgiftene kan nå studeres i sedimentene.
l 60 -årene var fj ordens tilstand
uhyre dyster. Imidlertid begynte en
våknende miljøbevissthet å få gjennomslagskraft. På 70-tallet ble Saugbrugsforeningen pålagt å redusere
utslippene av sulfittavlut med 90%.
Ved rensing og gjenvin ning greide
bedriften å etterkomme kravet fram
til 1980. Samtidig ble utslippene av
suspendert organisk materiale redusert med % til 3000 tonn pr. år. Som
fig. viser, har disse utslippene beve get seg noe oppover igjen. Nedgangen i 1983 skyldes nedleggelse av
kartongfabrikken .
Kvikksø lvholdige midler sluttet
bedriften å bruke i 1968, og utsl ippene av kisaske stanset i 1978. Fortsatt er det imidlertid store utslipp av
klorerte organiske forb indelser fra
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blekeriet. Blekeriavluten har det ikke
lykkes å fjerne mer enn en % av, slik
at det nå slippes ut vel 6000 tonn pr.
år. Klorerte organiske forbindelser
kan være meget giftige. Enkelte kan
framkalle forandringer i arvestoffet,
og noen stoffer akkumuleres i næringskjedene. De er påvist i sedimenter og fisk i lddefjorden. Et stort antall kjemiske forbindelser som brukes
i prosessene, måles fortsatt ikke i
utslippene, og deres virkninger på
organismene i fjorden er ukjent.
N IVA's undersøkelser viste en rask
bedring av forholdene i fjorden da
utslippene ble redusert på 70 -tallet.
Lignin - innholdet avtok og siktedypet økte. Dyr og planter begynte å
vende tilbake. Blæretang og rur
trengte 1- 2 km lenger inn i fjorden.
Dyrelivet på grunt vann under tidevannssonen noe innenfor Svinesund, viste en økning i antall arter og
en utvikling i retning av mindre foru rensningstålende arter.
Observasjonene i 1982- 83 viste at
bedringen i siktedyp og dyre - og
planteliv hadde stanset opp, og
vannkjemiske målinger viste ingen
positiv utvikling. Fjorden er fortsatt
betydelig forurenset, og det synes klart at bare ytterligere utslippsreduksjoner fra Saugbrugs kan brin ge forholdene nærmere den tilstand
fjorden hadde ved begynnelsen av
århundret.
Nedbryting av forurensende stoffer som ti Iføres fjorden, krever oksygen. Brukes mye av oksygenet i
vannmassene, kan det oppstå et oksygen - fritt miljø, med utvikling av il leluktende, giftig gass som resultat.
Oksygen-forbruket (kalt BOF) som
går med til å bryte ned de eksisterende utslipp fra Saugbrugs, er omtrent
like stort som oksygen -forbruket til
nedbrytningen av alle utslipp til Oslofjorden innenfor Drøbak, eller 27
ganger større enn utslippene fra Hal76

dens befolkning.
Samtidig som treforedlingsindustrien ble pålagt utslippsreduksjoner
i 70-åra, måtte Halden kommune
bygge renseanlegg for kloakk. Anlegget kom i drift i 1979. Det er et
primærfellingsanlegg (mekanisk/kjemisk) med en kapasitet på 21 .000
person-ekvivalenter, hvorav 15.000
var tilknyttet anlegget i 1983. Renseanlegget har gitt en reduksjon i belastningen til fjorden fra 575 til 390
tonn BO F, fra ca .'90 til80 tonn nitrogen og fra ca. 20 til 8 tonn fosfor pr.
år. Utslippene fra Saugbrugs ble i
1983 beregnet til1 0.000 tonn BOF,
64 tonn nitrogen og 12 tonn fosfor.
Reduksjonen i nitrogen- o~ fosforutslipp fra befolkningen vi lle hatt
stor betydning for livet i lddefjorden
dersom for stor algevekst var problemet. Imidlertid er algeproduksjonen
liten p.g.a. det brune vannet, som
hindrer sollyset og dermed algenes
vekst. Investeringen på over 40 mill.
kr i kloakkrenseanlegg har derfor foreløpig hatt en beskjeden virkning på
forurensningen av fjorden. Imidlertid
er de hygieniske forhold bedret, idet
innholdet av helsefarlige bakterier
har gått markert ned. l 1983 ble det
påvist at en stor del av koliforme
bakterier i fjorden var Klebsiellabakterier fra treforedlingsindustrien.
På lddefjordmøtet våren 1985
kom det særlig fra småfiskere og
småbåteiere, fram stor fortvilelse
over utslippene fra Saugbrugs. Tista
er i ferd med å «gro igjen» med fiber
og bark. Det registreres store, tilfeldige utslipp av fiber ved uhell i produksjonen. Bedriften hevder at konsesjonsvilkårene overholdes. Kontroll
av dette er overlatt bedriften. Det er
vanskelig å forstå at SFT overlater til
forurenseren se lv å kontrollere sine
utslipp. - Overingeniør Ottar fra SFT
kunne opplyse at konsesjonsvilkårene for utslipp av suspendert materi-

Saugbrugs planlegger å bygge et
utskuddstårn som ska l ta vare på ti 1feldige, ukontrollerte fiberutslipp, og
bedriften regner med å bygge et tørr barkanlegg, slik at grovfiber fra barkingen ikke lenger går rett i elva. Disse tiltakene skulle vært gjennomført
for lengst. Våre miljøvernmyndighe ter må stille krav til bedriften om å
forsere planene.

ale (fiber og bark) er på ca. 2400
tonn pr. år. Fig. viser at årlige utslipp
etter 1978 har vært betydelig høyere,
og vi vet ikke om de ukontrollerte
topper er med i tallene. Småbåteiernes inntrykk av at forholdene er blitt
verre de senere år, bør tas meget alvorlig. Opplysninger om at ål nå dør
i rusene, mens den for få år siden var
i bra form på de samme steder i fjorden, må også tas alvorlig.

O

Rensing av store utslipp av blekeriavlut fra celulosefabrikken, vil bli
kostbart. Ottar fra SFT har anslått
kostnadene til 30-50 millioner. Han
mener det er tvilsomt om nytteverdien står i rimelig forhold til kostnad ene. Halden Natur- og Miljøvern finner det ikke urimelig at en bedrift
med 11 O millioner i overskudd i
1984, bruker 30- 50 millioner til nye
rensetiltak. Det bør fortsatt være et
prinsipp at forurenseren skal betale rensingen. Bedriftens eier, Kos mos, har bestemt at 20 millioner av
84-overskuddet skal overføres direkte til Kosmos. Vi mener det er rik tigere å prioritere rensetiltak og
gjenvinning. Konsesjonsvilkårene
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lddefjordens topografi og målestasjoner som inngår i det statlige programmet for forurensningsovervåking. Fig. er fra en NIVA -rapport.
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må skjerpes betydelig for bleke riavlut og suspendert organisk
materiale . Forsker Jan Magnusson
ved NIVA støtter Halden Natur- og
Miljøvern i at det ikke nytter å få fjorden særlig bedre uten drastiske tiltak. Det er Miljøverndepartementet
og SFT som må presse slike tiltak
gjennom. l mellomtiden er våre
svenske naboer meget opptatt av
problemet. Det er en skam at Norge
fortsetter å forurense en grensefjord
i så stor grad, særlig når vi ikke lenger
kan hevde at industrien mangler
midler til å rense.

Halden Natur - og Miljøvern ved Roy Nordbakke tok noen tilfeldige prøver av dyreplankton i lddefjorden i juli 7985. Prøver fra de øvre
va nnlag inneholdt overraskende store meng der smådyr. Disse ernærer seg hovedsaklig av
baktef!er, encellete dyr og organiske partikler.
Få arter dominerte helt. hvilket er typisk for
forurensete lokaliteter.

Litteratur:
-Statlig program for forurensningsovervåking, rapport nr.
8/81 , 45/82, 105/83, 140/84 og
nr. 141/84.
- Vann nr. 4, 1982 (Norsk Vann forenings tidsskrift) .
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Våtmarkstellinger
i Østfold 1984
Ole Jørgen Hanssen og Atla Haga

.

Østfold Ornitologiske Forening tok i
1984 initiativ til en våtmarksregistrering i Østfold . Formålet var å samle
inn mest mulig sammenlignbare data
fra våtmarksområdene i fylket, særlig
med henblikk på dokumentasjon av
verneverdier.
Flere av våtmarksområdene er
godt undersøkt fra før. Særlig mye
materiale er samlet inn fra Øra, Kurefjorden. Nygaardsmoa, Skinnerflo
og Hæra, samt fra de grunne, marine
områdene omkring Akerøya. Verneverdiene for disse områdene er da
også godt dokumentert. Et viktig formål med våtmarkstellingene er å stimulere Østfold-ornitologene til feltaktivitet også i de andre våtmarksområdene i fylket.
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Materiale og metoder
Våtmarkstellingene ble gjennomført
4 ganger i 1984. l tillegg ble 2 tellinger koordin ert med vin tertellinger,
slik at det forel igger aata fra totalt 6
tellinger. l alt er 18 områder med i
tellingene, men alle områdene er ikke
besøkt ved hver telling .
Takseringene sku lle i utgangspunktet vært foretatt på en og samme dag i alle områdene, men tellinger gjennomført 2- 3 dager før eller
etter telledatoen er blitt godtatt. Takseringene er stort sett blitt gjennomført i morgen- og formiddag st imene.
April -takseringen ble gjennomført
1.4. på kysten og 15.4 i innsjøene.
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Resultater
Resultatene fra tellingene framgår av
tabell 1 og 2. Øraområdet og Kurefjorden framhever seg klart, med
stort sett over 500 individer på hver
telling . Nest etter disse områdene er
det Lysakermoa og Skinnerflo som
har vist de høyeste individtallene.
Andre områder som har vist høye tall
er Krogstadfjorden, Storesand og
Vestvannet. August -tellingen viste
spesielt høye antall i områdene, med
over 3000 individer registrert totalt.
Av områder hvor det er registrert
mindre fugl enn ventet må først og
fremst nevnes Nygaardsmoa, Fuglevikbukta på Kråkerøy og Skipstadkilen.

Øra og Kurefjorden er også de
områdene hvor det har blitt registrert
flest arter på de ulike tellingene. l tillegg har Hæra, Lysakermoa, Skinnerflo og Vestvannet hatt enkelte
dager med bredt artsspekter.
l en kort artikkel i Natur i Østfold
er det ikke anledning til å gå nærmere
inn på resultatene fra de enkelte
områdene. Nedenfor er det imid lertid
gitt en presentasjon av de mest interessante observasjonene fra 1984.
For øvrig vises det til at en mer fullstendig rapport vi l foreligg e i Østfold - Natur i løpet av 1985. (Observasjonene er ikke forelagt
LRSK).

Horndykker: 3 ind. Kurefjorden 25.1O, 1 ind. Øra 22.1O.
Dvergdykker: 1 ind. Fuglevikbukta, Kråkerøy 17.3 og 2.4.
Sædgås: 4 ind. Storesand 1.5.
Kortnebbgås: 1 ind. Skinnerflo 19.8.
Knoppsvane : 444 ind. Øra 17.3. 47 ind. Indre lddefjord 4.5
Skjeand: 2 ind. Lysakermoa 15.4 og Skinnerflo 6 .5.
Stjertand: 2 ind. Vestvannet 15.4 og Lysakermoa 5.5, 3 ind. Hæra 6.5 og 1 ind. Røsægmoa 19.8.
Berg and: 2 ind. Kurefjorden 17.3, 25 ind. Øra 22.1 O.
Kvinand: 467 ind. Øra 1 .4.
Lappfiskand: 3 ind. Fuglevikbukta, Kråkerøy 17 .3. 1 ind. Øra 1.4 og Fuglevikb ukta, Kråkerøy 2.4.
Sivhauk: 1 ind. Lysakermoa 19.8.
Vipe : 360 ind. Lysakermoa 19.8, 300 ind. Kurefjorden 19.8.
Dobbeltbekkasin : 3 ind. Lysakermoa 19.8.
Enkeltbekkasin: 100 + ind. Lysakermoa 19.8.
Lappspove: 64 ind. Kurefjorden 15.4, 43 ind. Krogstadfjorden 6.5.
Rødstilk: 43 ind. Vestvannet 19.8, 65 ind. Nygaardsmoa 19.8.
Sotsnipe: 1 md. Vestvannet 19.8, 1O+ ind. Lysakermoa 19.8.
Polarsnipe: 2 ind. Krogstadfjorden 6.5.
Temmincksnipe : 6 ind. Kurefjorden 15.4.
Brushane: 80 ind. Lysakermoa 19.8.
Svartterne: 1 ind. Skin nerflo 19.8.

lokal- avisa

for Fredrikstad-distn1ltet
FAEDAIKSTAD·AVISI
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Diskusjon
l en undersøkelse som dette er det
mange forhold som gjør en direkte
sammenligning mellom områdene
vanskelig. Flo og fjære har en avgjørende betydning for næringstilgangen i marine områder, og for hvor
mange fugler som observeres. Ulike
vindforhold kan virke forskjellig i de
ulike områdene. Forstyrrelse vil virke
sterkere inn i små områder enn store,
hvor fuglene har alternative oppholdsområder.
Med såvidt få observasjoner fra
hvert område er det derfor umulig å
foreta en vurdering av funksjonen til
de ulike våtmarksområdene.
Foreløpig mangler også observasjoner fra januar, slik at overvintringsfunksjonen ikke er fullt ut dek ket Våtmarksregistreringene i Østfold er videreført i 1985, og det tas
sikte på å lage et mest mulig fast
opplegg for årene framover. En viktig
side ved disse telling ene er nemlig å
stimulere flest mulig til å delta i systematisk innsamling av materiale fra
Østfolds våtmarksområder, og dermed øke kunnskapene om områdenes funksjon og forekomsten av våtmarksfugl i fylket.

Avslutningsvis bør det advares
mot å benytte resultatene i tabell 1
og 2 til en rangering av våtmarksområden es verneverdi. Slike vurderinger kan bare gjøres etter grundige
undersøkelser av flere sett verneinteresser. Alle områdene i våtmarkstellingen har godt dokumenterte
verneverdier og bør tas vare på.
T il slutt gjenstår å rette en takk til
alle som deltok i våtmarkstellingen
1984.
Følgende har stått ansvarlig for
tellingene i de enkelte områdene i
1984:
Fugleviksbukta, Jeløy: Dan Bendixen
Kurefjorden, Råde/ Rygge: Øivind Låg bu
Krogstadfjorden, Råde: Ottar Krohn
Nygaardsmoa, Kråkerøy: Ole Jørgen Hanssen
Fuglevikbukta, Kråkerøy: Sebastian Lidvigsen
Øra, Fredrikstad/ Borge: EgilS. Hansen
Tosema, Borge:
Tore Hunn
Indre lddefjord, Halden: Tor Strøm
Hæra, Trøgstad:
JØOF
Lysakermoa, Eidsberg
JØOF
Brekkemoa, Rakkestad
IØOF
Røsægmoa, Rakkestad IØOF
Storesand, Skiptvet
IØOF
Dramstad -bukta, Vansjø: Jo Ranke
Skinnerflo, Råde/ Onsøy: Geir Stenmark
Kjennetjernet Onsøy:
Geir Stenmark
Vestvannet, Tune:
Ingar Iversen
Skipstadkilen, Hvaler:
Rune G. Bosy
IØOF = Indre Østfold lokallag

"VANDRINGER I ØS TFOLD - NATUREN"
PRAKTVERKET OM FYLKET VÅRT

St'erre 'Johnsen
Bok- & 1Japirhandel
Fredrikstad
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Tabell2.
Antall registrerte arter av våtmarksfug l i takseringsområdene på de ulike telledatoene.

17.3
Fuglevikbukta, Jeløy
Kurefjorden
Krogstadfjorden
Nygaardsmoa
Fuglevikbukta. Kråkerøy
Øra
Tosema
Indre lddefjord
Skipstadki len
Hæra
'
Lysakermoa
Brekkemoa
Røsægmoa
Storesand
Dramstadbukta
Skinnerflo
Kjen netjernet
Vestvannet

3
11
8
is
7
7
is
5
8
is
2
is
is
is
is
is
is
is

1.4/
15.4
4
12
9
4
7
10

8
8
9
6
5
9
5

7

6.5
8
17
7
9
21
8
7
10
13
12

-

-

7
8
12
4
2

19.8

25.10

18.11

-

13

1
10
5
9
1
2
5
5
4
-

20
7
8
5
17
5
6
12
5
4
-

10
-

16

-

2
13
6
7
2
2
3

-

-

1

-

Tabell1.
Anta ll registrerte indivi der av våtmarksfu gl i takseringsområdene på de ulike telledatoene.

17.3
Fuglevikbukta, Jeløy
Kurefjorden
Krogstadfjorden, Råde
Nygaardsmoa, Kråkerøy
Fuglevikbukta, Kråkerøy
Øra
Tosema, Borge
Indre lddefjord, Halden
Hæra, Trøgstad
Lysakermoa, Glomma
Brekkemoa, Glomma
Røsægmoa, Glomma
Storesand, Glomma
Dramstadbukta, Vansjø
Skinnerflo
Kjennetjernet, Onsøy
Vestvannet, Tune
Skipstadkilen, Hvaler
Totalt
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1.4/
15.4

6.5

16
440
103
is
69
913
is
107
is
22
is
is
is
is
is
is
is
88

30
570
11 7
8
113
903
133
449
21
18

77
44
77
53

30
286
110
54
322
26
58
70
88
188
32
46
18
7
63

1758

2613

1395

-

19.8

896
81
111
59
500
8
37
713
29
29
-

25. 10

18.11

-

7
216
15
494

802

-

6
635

-

171
47

244
91
37
37
23
-

3060

1858

-

479
-

-

3
11 6
67
67

-

5
-

1083

Hekkende tjeld ved Glomma i Indre
Østfold
Per-Otto Suther
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Tjelden er en vadefugl alle som bor
ved kysten kjenner. Denne staselige
fuglen i svart og hvitt med røde ben
og rødt nebb er ikke til å ta feil av.
Tjelden holder til langs hele norskekysten og i fjordene, og har tilhold
enkelte steder i innlandet ved ferskvann . For oss «landkrabber» som bor
i Indre østfold, er ikke tjelden noe
dagligdags syn.
l indre deler av fylket treffes tjelden
først og fremst ved Glomma, der det
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hekker noen få par årlig. Parene her
ankommer hekkeplassene gjerne i
midten eller slutten av april, alt ettersom når isen forsvinner. l 1985 var
våren svært sen, og den første tjelden ble ikke sett før 2 . mai .
Første hekkende par ved Glomma
ble funnet ved Nes, Skiptvet
12/ 6-1977. Reiret lå på toppen av
en lensepåle et stykke ute i vannet.
Dette var en svært god reirplassering, for å unngå at reiret skull e bli
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tatt av vårflommen. Den samme reirplassen ble også brukt året etter. l
1979 hekket et par ved Røsæg, Os i
Rakkestad, og dette reiret var også
plassert på toppen av en lensepåle.
De påfølgende år er ikke hekkeplassene sjekket nøyaktig, men etter alt å
dømme hekker trolig minst ett eller to
pa r årlig i området Skipperud-Nes,
Skiptvet og ved Lislerud - Skjørshammer, Eidsberg.
Det ser ut til at tjelden fortrinnsvis
benytter lensepålertil reirplass. Tøm merfløtingen i Glomma skal nå ned legges, lensepålene vil bli fjernet i
løpet av 1-2 år. Fiskemåke hekker
også ofte på lensepålene, og for

begge artene blir det på sikt trol ig
vanskelig å finne egnede hekkeplasser ved Glomma.
En annen hekkeplass er ved Furu holmen i nordre Varteig. Her har et
par tjeld fast tilhold hver sommer og
hekker på en liten holme. Reirplassen er nok mye mer utsatt for vår flommen, og det er uvisst om paret
får fram unger hvert år. Paret etablerte seg her i 1982 eller 1983. To par
tjeld ble sett på lokaliteten 2/5- 3/5
1 983, og da ble det «kamp» om reirplassen. - Måtte disse få par av tjeld
ved Glomma få være i fred, slik at vi
også kan treffe på tjelden i Indre Østfold i framtiden .

De grønne «vaktbikkjene»
Erik Sandersen

Er de ideelle naturvernorganisasjon ene samfunnets vaktbikkjer? Dersom
man ser utviklingen i det norske
samfunn litt over tid, er det grunn til
å besvare spørsmålet utvetydig ja!
Gang på gang har forsvarere av våre
grønne verdier måttet rykke samfun net til unnsetning. Vi har både nasjo nale og lokale bevis på det.
For oss østfoldinger er det naturlig
å la det nasjonale perspektivet ligge
og se litt nærmere på hvilken brann korpstjeneste det ideelle naturvernet
i Østfold har spilt etter 1970 (Naturvernåret) .
Det faller seg naturlig å begynne
med det største først, nemlig Ø rasaken. Det er en kjennsgjerning at
det vi i dag kaller Øra naturreservat
neppe ville ha vært annet enn verdi fu lle industritomter, i hvertfall sett
med kommunale briller. Men, utret telig innsats fra en rekke «grøntelskere», fikk myndir.Jhetene på na84

Ideelle naturvernorganisasjoner kan i enkeltsaker være aktive støttespillere for topp -politikere. slik vi så det i Øra-saken midt på 1970tallet: Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland fikk saken vel i havn. selv om motstanden
i Fredrikstad kommune var meget stor. Bildet
viser ordfører Thøgersen og miljøvernstatsråden på befaring i Øra -området. Foto: Erik
Sandersen.

sjonalt plan til å våkne opp fra sin
«Tornerose-søvn». Etter sterkt press
så de alvoret i saken. Uten å drive
noen form for politisk rettet p ropaganda, er det vel ingen som kan ta fra
Gro Harlem Brundtland æren for
opprettelsen av naturreservatet.
Kurefjorden er et et annet eksempel. Lokale ornitologer, tror jeg
det er riktig si, la ned en enorm innsats i felt og bak skrivebordet, for å
redde det som reddes kunne. Konflikten her var naturvern kontra jord bruk: oppdyrking eller bevaring.
Motsetningene grep helt inn i enkelte fami lier, og det er ikke tvil om at
det ble en beinhard kamp. Løsningen, ja, den har vel blitt et både -og.
Reservatet ligger nå der, og det had de det ikke gjort dersom «de grønne
fanatikerne» ikke hadde stått på barrikad ene, eller jordvollene var det vel.
Seutelva er også et stikkord. Elva
har i lengre tid vært truet både av
gjengroing og av oppdyrking . Sist
vår så j eg at oppdemming hadde
funnet sted sør i Skinnerflo. Det foreligger j o også planer om å dyrke opp
hele Skinnerflo. Mon tro om den
gamle kampen for å bevare sjøen ma
tas opp igjen?
Ja, dette er bare eksempler. Vi har
også en rekke andre saker som kunne
vært nevnt. men det vil vel neppe ført
oss noe videre. Jo, forresten, Titania saken i J øssingfjord eller Kronos
Titan lokalt i Fredrikstad, er verdt
noen linjer. Problematikken rundt
Titan er gammel. Allerede rundt
1970 var det krefter i sving for å
«blotlegge» utslippene fra bedriften.
Siden d en gang har de fleste visst,
uten at de har kunnet belegge det, at
avfall fra bedriften har ført til ødeleg gelser i sjøen.
Statens Forurensningstilsyn er
satt til å passe på at v i andre godtro ende ikke skal få dårligere muligheter
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til utfoldelse utenfor Glommas utløp.
Dessverre har det vist sea at vi ikke
må være for blåøyde: Det er faktisk
høyst nødvendig at folk selv følger
med i utviklingen utenfor sin stuedør. Aksjonsformen som Greenpeace brukte kan diskuteres. Det vesent lige er at de satte fingeren på noe
som mange har ønsket å gjøre noe
med, nemlig framtvinge fullrensing
gjennom aktiv og målrettet fokusering på bedriftens dårlige samvittig het. At bedriftsledelsen ikke finner
det økonomisk gjennomførbart å gå
til fullrensing på kort sikt, f aller vel på
sin egen urimelighet Man bør ikke
være økonom for å lese regnskaper,
hvertfall ikke for å finne ut at bedrifen går med overskudd som får andre
bedrifter til å bli grønne av misunnelse. Dersom ledelsen ved Kronos Titan vil prøve å skape troverdighet,
bør man la reelle argumenter komme
for dagen. De vikarierende argumenter er liksom så lette å gjennomskue .. .

NATURMEDISINSK INSTITUTT
HOM EOPA T M NHL

ERIK JUNKER S ÆVOLO
1600 Fredrik sta d

Tlf. 032/104 76
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Naturopplevelse utenom det vanlige
Vi er på midtvinters skitur på de øde
Klevmarks- myrene i grensetraktene
mellom Ed og Hal den. Sol, 10-12
kuldegrader, fint føre og gode spor.
Gnistrende snøkrystaller overalt.
Mange dyrespor krysser ruta vår.
Her har det vært livl ig i nattens
måneskinn! Rart å tenke på dyras
vandring i nattetimene. Lange skygger etter ivrige kropper på stadig
leting etter mat. Et dunkelt ug lerop
gjennom stillheten, myke vingeslag
mellom furuene , et kort skrik- det
er en småg nager mindre i skogen.
Et annet sted lukter følso m revenese
godlukt av orrfugl, varsomme skritt
i dyp snø, et veldig sprang, baksende
vinger, stillhet og raske revebein
setter kursen hjem. l viersnaret
danser skyggene ett er myke harekropper, det gnages i kvi st og bark,
værhår stritter og ører sp isses. Det
er liv i skogen .. . ..
M idt i denne tankeflukten blir vi
brått oppmerksomme på noen
uvanl ige sportegn. De krysser ei
stor myr og forsvinner i ei skoghelling . Tydelig etter fugl , tror vi først.
D et er av og til vingemerker på hver
side av sporrekka. En storfugl som
har kj e mpet for å komme opp? Rev
med fuglekropp i kjeften? Nei,
sporene er for regelmessige, vingemerkene for jevne. Merkelig!
Turen går videre. Glemt er hele
mysteriet. Etter en tim es tur gjennom eventyrlig vint er-landskap er
vi tilbake. Sporene blir undersøkt
grundigere. Må være en stor fugl
som ikke klarte å ta til vin gene. Kan
ikke ha kommet langt, tenker vi.
Plutselig ser vi «noe» borte i ei skrål i
Det er noe vi aldri kunne tenke oss.
Midt i tjukkeste storskogen sitter
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Sangsvanen på vei til sitt livs første
og forhåpentligvis siste biltur.
Foto: fort.
ei sangsvane, kilometer fra åpent
vann. Det er nest en uvirkelig . l sin
ypperlige kamuflasje-drakt har mang
en skiløper oversett den fra skisporet 50 meter unna . Vi nærmer
oss forsi kt ig for å se på reaksjonen.
Den ser ikke ut til å være skadet.
Kan det være mulig å hjelpe den til
åpent vann? Den bakser for å komme vekk, men i dyp løssnø kommer
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den ingen vei. Det er tungt selv for
oss på ski . Utpå myra har den flere
ganger forsøkt å lette, et umulig
prosjekt i en halvmeter løssnø. Vi
omringer den og plutselig er den
låst mellom to skistaver. Anorakken
får duge som transport-sekk. Fuglen
virker utmattet, men hveser allikevel sint mot oss. Utrolig lett får vi på
den anorakken , endene knytes ,
bare halsen og hodet stikker opp av
pel skragen . Så blir det skitur på
svanefar (eller var det mor?) . Den
sitter rolig pa armen den drøye
kilometeren til bilen . Særlig unna-

1-' 1· 1.
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gJ en . . .

bakkene ser den ut til å like. Litt
godsnakk og forsikring om ventende
vannspeil roer den når baksetet
inntas. Med hodet gjemt i en krok
er den passasjer i 2 - 3 mils biltur
mot åpent vann, og snart kan vi slippe svanemor (eller var det far?) ut i
sitt rette element.
Der svømmer den tilsynelatende
frisk og uskadd rundt i frostrøken ,
rister seg litt, drikker vann og dukker hodet etter mat. Forhåpentligvis
reddet vi deg denne gang , en natt i
storskogen med sultne rovdyr på
«alle kanter" hadde du neppe overlevd.
B.ANDERSF:N

(f o ! o: J .B.Olscn).
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ØYNENE OPP
FOR ALT SOM TRUER NATUREN VART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvernforbund
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Fylkesplanen for Østfold godkjent
Regjeringen godkjente 10.5.85 fyl kesplanen for Østfold, som gjelder
frem ti11988.
Fy lkesplanen har jordvern og
bevaring av bosettingsmønstret som hovedmål for arealbru ksut viklingen. En bør sat se på utbygging
av eksisterende tettsteder fremfor å
etablere nye tettsteder. Regjeringen
mener det ikke er grunnlag for vesentlige endringer i dagens jord vern- praksis.
Regjeringen ser positivt på det
arbeid som pågar i Østfold når det
gjelder rasjonalisering av energiforsyningen.
l det videre arbeid med tiltak for å
avgren se forurensninger, legger
regjering en vekt på en forebyggende
og loka lt tilpasset forurensningspolitikk. Regjeringen mener planen gir et
t ilfredsstil lende grunnlag for å priori ORNITOLOGER
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tere tiltak mot forurensninger. Regjeringen antar kommunene i større
grad bør benytte kloakk- og renovasjonsutg ifter ved finansiering og drift
av avløps- og renovasjonsanlegg.
Vernearbeidet etter naturvernloven vil fortsette. Verneplanen for
våtmarker i Østfold er under utarbeidelse og verneplanen for sjøfugl
vil bli supplert. Arbeid med verneplaner for strandområder og særlig
verdifulle naturelementer i det åpne
kulturland skap vil bli tatt opp. Miljøverndepartementet er enig i at bare
en liten del av fylkets verneverdier
kan ivaretas gjennom naturvernloven og at naturvern i størst mulig
grad må innarbeides og si kres gjennom regional og kommuna l plan legging. Fy lkeskommun en har ut fra fyl kesplanen en viktig ro lle i dette arbeidet gjennom veiledning t il kommunene i generalplanspørsmål.
BRUKER

ZEISS

\!'fest Germany

VI ANBEFALER ZEISS lO x 4 O B/GA • *. NA OGSÅ
MED
SPESIALUTFØRELSE FOR ORNITOLOGER
( t'~R
INNSTILLING NED TIL 5,5 METER).
FREMRAGENDE OPTIKK - ~:øy LYSSTYRKE - TE'rT
MOT STØV OG FUKTIGHET
SMI DIG UTFØRELSE
- GUMMIARMERT - KIKKERTEN FOR NATURSTUDIER.
T* • SUPER A ~TIREFLEKSBEHANDLING
VEKT 730
GRAM PRIS CA. KR. 4 .900,BEST P~ LANG SIKT ....... !
VELG ZEISS FOR
DINE Ø~"NE
30 ARS GARANTI
BESØK JAR
NYE FORRETNI NG PA ALEKILENE
ERIK VAPEN TEKNIKK ALEKI LENE N, GRES:> '/~ : :
TLF: 032/28254
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Prosjekt Piggsvin i Østfold
Arne Bjørgan og Morten Viker

Piggsvin_et kQn være et viktig inslag i nærmiljøet og for barns opplevelse av naturen her ved llmelkeskålemJ 1 en eldre hage. - Foto: P. Bugge.

Piggsvinet var tidligere en vanlig art
i Østfold. Det var et naturlig innslag i
sommerkveldene, til dels så vanlig at
folk ikke brydde seg med det. l de
senere årene har en imidlertid virkelig lagt merke til de få piggsvinene en
har sett.
Høsten 1983 syntes medlemmer
av Østfold Ornitologiske Forening at
bestands-situasjonen ga grunn til
engstelse. Kanskje dette kunne være
en jobb for ornitologer og andre naturvenner i fylket? Hva om vi startet
et prosjekt som gikk ut på å registrere
bestanden i fylket i 1984?
Det finnes lite litteratur som forteller om piggsvinets status i Østfold

tidligere. En visste imidlertid at Østfold var det fylket i Norge der pigg svinet først etablerte seg i nyere tid.
Vi burde derfor prøve å få en oversikt
over artens status. Videre var det naturlig at vi prøvde å kartlegge en del
trusler. På forhånd var trafikken den
mest kjente faren .
Organisering av prosjektet
Prosjektsøknad ble sendt til VVF,
siden piggsvinet derfra var oppført
som truet art i landsmålestokk. Bevilgning ble gitt gjennom sponsoravtale med Peterson -gruppen i Moss
ved Erik Mollatt.
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En prosjektadministrasjon ble
oppnevnt. Denne bestod av prosjektleder Arne Bjørgan og av Morten Viker, som skulle bearbeide dataene. Atle Haga hadde faglig kontakt
med VVF. Samtidig ble det opprettet
et kontaktnett rundt omkring i fylket.
Jo Ranke var kontaktperson for
Mossedistriktet, Roy Nordbakke for
Halden, Atle Haga for l ndre Østfold
og Arne Bjørgan for FredrikstadSarpsborg-distriktet. Samtidig har
prosjektet blitt gjort kjent i lokallagene av ØOF/ØN. Særlig Halden Naturvern har engasjert seg sterkt i saken.
Opprop ble sendt ut gjennom Østfoldradioen, Østfolds aviser og
grunnskolen i Østfold . Responsen
var stor, og prosjektet ble senere
fulgt opp i NRK og flere aviser.
Biotop-krav
Hva er felles for de områdene hvor
piggsvinet er vanlig eller har gått
fram? Mange nye boligområder i dag
består av lave rekkehus. l tilknytning
til disse er det ofte bygd en lav treterrasse, så lav at f.eks. en hund ikke
kan komme innunder. Ved rekkehusene er det dessuten mye busker,
hekker og blomster. Det er heller ikke
uvanlig med en løvskogsklynge i
omgivelsene. Slike forhold kan tilsi
at det har vært grunnlag for en
piggsvinstamme tidligere, og at det
nye boligområdet har gitt bomulig heter for flere piggsvin enn tidl igere.
Når piggsvinungene er 4- 5 uker
gamle, skilles de ofte fra moren. De
vandrer da ut fra sitt fødested. Dette
skjer i Østfold i midten av august.
Mor og unger oppholder seg etter
dette sjelden sammen. Piggsvin er
normalt einstøinger. l denne tiden er
det viktig at de ca. 250 g store ungene finner et sted å være. Da skal de
finne nærinq oq oppholdssted med
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tanke på vinteren. Vekta bør gå opp i
over 450 g for at de skal klare seg
gjennom vinteren .
Nye bo- områder kan altså være
attraktive for piggsvin . Gamle boområder foretrekkes dersom disse
ikke har blitt for «sterile». Av slike
områder kreves f.eks. et uthus hvor
piggsvinet kan komme innunder eller inn i. En lokalitet i Skjeberg var av
denne typen . H-er stod døra til uthuset åpen hele sommerhalvåret. Inne i
uthuset var det lagt ut tørket gress,
og piggsvinene kunne vandre ut og
inn. Inne i huset overvintret flere
piggsvin «sammen». På det meste
har det vært 1O piggsvin på denne
eiendommen, noen færre under
overvintringen . Eiendommen hadde
forøvrig mye buskvekster, og var lite
«frisert». Her kunne en imidlertid se
piggsvin i full aktivitet i 1984, antageligvis 3-4 stk.
Mange eldre eiendommer ser nå
alt for «fine ut» for piggsvin. Det er
ryddig og pent. Ikke et eneste hjørne
er overlatt tilfeldighetene, ikke en
gang en kompost. Flere som ringte
inn fra slike områder, meldte om mye
piggsvin før, men lite nå . Under befaring var det enkelt å fatte sammenhengen .
Folk er i dag bevisst hvordan de
skal beskytte seg mot mus og rotter.
Samtidig «beskytter de seg mot»
piggsvinet. Flere steder ble det fur. net en sammenheng her.- Ti lbake ti l
Skjeberg-eiendommen : Her ble det
ikke sett mus eller rotter. På naboeiendommene var dette imidlertid
vanlig! Noen meldte også fra at de
hadde mistet piggsvinene og fått
mus/rotter i stedet.
Vi har vært inne på nye boligstrøk.
Det «motsatte av» rekkehus-bebyg gelsen er eneboliger, gjerne med
sokkel-etasje. Her stikker terrassen
ut fra «2. etasje». Samtidig har områdene jevnt over lite vegetasjon.

Dersom det i tillegg er barskog i
omgivelsene, har dette vist seg spesielt ugunstig. - Det burde altså jevnt
over være greit å se hvilke lokaliteter
som egner seg, men fullt så enkelt er
det ikke. Flere steder skulle forholdene være de beste. Likevel sees ikke
piggsvin.
Piggsvin er svært avhengig av
vann. Om sommeren er det vanlg at
varme dager avsluttes med tordenværsregn i Indre Østfold. Dette er
ikke så vanlig ved kysten. Tørkesomrene de siste årene kan kanskje forklare hvorfor det er mye piggsvin i
Askim og lite/ingenting på Kråke røy/ Hvaler. Sommeren 1984 var heller
våt, og dette har kanskje ført til at
flere piggsvin har overlevd ved kysten av Østfold. Det er verdt å legge
merke til at vi har fått få observasjoner av piggsvin i barskog.
Næringskrav
Piggsvinet er allsidig i kostholdet.
Intet tyder på at næringsmangel er
kritisk faktor i Østfold. Mange mennesker driver også med tilleggsf6ring. Piggsvinets naturlige næring er
først og fremst biller og larver. Deretter kommer mark, fugle - egg, pattedyr og snegler. Med dette næringsvalget skulle alle biotoper med observasjoner tilfredsstille piggsvinet.
Mange observatører har meldt fra
om tilleggsf6ring. Noen forer med en
bestemt kost, og piggsvin på en slik
eiendom tar kanskje ikke annen næring . Den samme spesialkosten god tas etter sigende ikke av piggsvin
andre steder. Dette kan gi en pekepinn om at piggsvinet er ensid ig når
det gjelder tilleggsf6r. Piggsvinet el lers sies å ha et temmelig allsidig
næringsvalg.
Utsetting av drikke er et omstridt
spørsmål. Her synes «ekspertene» å

ha bestemte meninger. l Østfold har
vi gått ut med at folk må gi sterkt uttynnet melk. Folk har sett piggsvin
som har hatt diare. Dette kan skyldes utsetting av for fet melk.
Melk eller ikke melk. - l denne forbindelse kan nevnes hva den britiske
piggsvineksperten Pat Morris sier i
sin bok «Hedgehogs»: Her nevnes
undersøkelser av piggsvin-morsmelk, som inneholder dobbelt så
mye fett og proteiner som kumelk.
Piggsvinungene trenger melk de
første ukene, helst morsmelk. Arsaken til diare er nok heller ensidig
næringstilgang, mener Pat Morris.
Det er derfor ikke sikkert folk bør ha
dårlig samvittighet for sin melkeutsetting!
Hva består ellers tilleggsf6ret av?
Sjokoladekake nevnes av flere!
«Storfamilien» på Skjebergeiendom men spiser store mengder «Gjendekjeks». Ellers nevnes rislapper, vafler,
brød, julekaker, geitost, tørrfor for
katter og hundemat. Ofte spiser hunder, katter og piggsvin av samme
matskål der slike står ute døgnet
rundt.
Negative faktorer
Matmangel er neppe noen negativ
faktor. Det kan stilles spørsmålstegn
ved en rekke andre: Manglende
sommertilholdssteder og vinterbo liger, motorisert ferdsel, beskatning,
miljøgifter, tørkesomre, sykdom m.v.
Slik folk steller hagene sine nå, er
det ikke rart piggsvinet får problem er! Mange hager er åpne og gir lite
rom for sommertilhold. Enda større problem er det vel med yngleområdene.
Vinterboliger er enda et problem. Når høsten kommer, rasker
folk sammen løv og annet nedfall
som kjøres på søppelfyllinga. Slik
fjernes alt gunstig materiale for
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Innkomne piggsvin-observasjoner i Østfold 1980-84. Deler av fylket som ikke er med ~
mangler reg!Strermger. Utsnitt i større m~lestokk for Fredrikstad-traktene.
P kartet,

piggsvinet med tanke på vinteren.
Det blir således problemer dersom
vinteren blir kald og eventuelt med
barfrost. Slike vintre har vi hatt i Østfold de senere årene.
Motorisert ferdsel har også en
del å si. F.eks. er bestandene større
der områdene er lukket for motorkjø retøyer. Vi har fått inn svært få meldinger om trafikkdrepte piggsvin!
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Dette kan skyldes at piggsvinet unn går sterkt trafikerte steder, eller at det
er færre piggsvin som vandrer, da
totalbestanden er mindre. Vi har til
og med fått melding om piggsvin
som har snudd i veibanen når det
~ erket at en bil kom! Det vanlige er
JO at de ruller seg sammen for å prøve
å unngå farer!
Vi har ikke materiale som tyder på

beskatning av t.eks. rev, huna e11er
grevling. Imidlertid er grevlingbestanden stor i enkelte områder hvor
piggsvinbestanden er liten.
Vi har heller ikke noe materiale
som belyser betydningen miljøgiftene spiller. Giftutlegging for å fjerne
rotter, kan vel imidlertid tenkes å
ramme piggsvin.
Tørkesomre har vi vært inne på
før. Mange av intervjuobjektene
fremh ever sammenheng mellom tørke og nedgang i bestanden . Dette
synes også å ha mye for seg.
Andre faktorer som sykdom og
uhell av forskjellig slag, har også en
viss betydning. Undersøkelsen i
1984 kan imidlertid ikke gi skikkelig
svar på dette. Vi har fått beskjed om
en del «falluhell».
Oppsummering. Det er vanskelig å ha noen formening om hva som
er de mest negative faktorer for
piggsvinet: Likevel kan antydes at en
del dyr har problemer pga. manglende vann om sommeren, atter andre
fryser i hjel pga. mangel på vinterboliger.
Piggsvinet synes ikke å være noen
truet art i fylket, men kommunevis ser
det dårligere ut. Publisiteten i 1984
gjorde nok sitt til at flere mennesker
så etter piggsvin enn tidligere år.
Samtidig kan året ha vært gunstig for
arten.
Feltbefaringer, merking, nærmere
undersøkelser av kriti ske faktorer,
kontakt med andre lands ekspertise
og informasjon til publ ikum står sentralt i prosjektet. Vi håper at undersøkelsene kan få betydning også i
landsmålestokk. «Prosjekt Piggsvin i
Østfold» mottar gjerne observasjon er og synspunkter!
Prosjektets adresse:
Arne Bjørgan.
Lyngst ien 1 3. Kråkerøy,
1600 Fredrikstad.

Litteratur:
Berkaak, E. (sign . «Krølle») : Div. avisinnlegg i
Adresseavisen og Nidaros.
Cappelens forlag: Cappelens Dyrelelcsikon .
Cappelens forlag : Norges Dyr. Bind l. 1980.
Collett R.: Norges Pattedyr. 191 2.
Forskning och framsteg: lgelkotten. Temanummer 4/79.
Gi:iransson, G.. Karlsson , J . og Lindgren A.:
lgelkotten och biltrafiken. Fauna och flora 1/76.
Haga, Atle: Piggsvin i Norge. Arbeidsrapport 1978.
Kristiansson, Hans og Erl inge, Sam: Undersokning over igelkottens ekologi. Delrapport til WWF. 1977.
Morr is, Pat: lgelkottar. 1984.
Siivonen, L.: Nordeuropas daggdjur.
1976.
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Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1983-84
Meddelelse nr. 40 fra AOS
Runar Larsen

Husbukta hord på Ak e røya
piletrærne
døde
og
har
Foto: Gunnar Lid.

Bemanning: Sesongen 1983 ble
startet allerede 21.2, og stasjonen
var med unntak av 4 dager bemannet
kontinu erlig til 5.6. Resultatene ble
imidlertid dårligere enn forven tet
pga. ugunstig vær i de antatt beste
trekkperiod ene. - Meget sterk vind i
flere av helgene om høsten bidro til
at det ble f oretatt ringmerking bare 2
dager. 5 nye arter for øya ble notert i
1983 (gulnebblom, praktærfugl,
lappfiskand , glente, vintererle),
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i 196 5. I
falt
over

dag er
ende .

1 i 1984 (haukugle).
Våren 1984 var stasjonen belagt 6.4-5.5, totalt 28 dager i nkludert sjøfugltelling 21.1 o g
dagstur 14.3 .- Bare 3 dager ble
dekket om høsten pga . mye vin d
og liten innsats blant stasjonens
godkjente ringmerkere.
V irksomheten: Ringmerking og
observasjonsaktivitet har som vanlig
vært de viktigste oppgavene i
1983-84. Dessuten or~aniserer sta-

sjonen sjøfug ltell ingene la ngs østfold-kysten vinterstid. l 1984 sta rtet
to nye prosjekter: Reg istreringer av
hekkende sjøfugl langs kysten av fylket og tellinger i en del våtmarksområder i Østfold. l april -84 ble det
avholdt et kurs i feltkjennetegn og et
våtmarksseminar. Rin gmerkingskurs
ble arrangert 4- 6 .5 . Fredrikstad og
Omegn Naturvernforening avholdt
markvandring til øya med ca. 60 deltakere 6.5.84. Høsten -84 b le den
nye ringmerkingsbua nesten ferdig
innredet.
11984 ble AOS underlagt ØOF og
representert i foreningens feltutvalg,
som tar initiativ til prosjekter og bistår prosjektlederne faglig og øko nomisk. Stasjonens økonomi er tilfredsstillende.

Ringmerkingsresultater: 1918
fugl er ble merket i -83, 907 i -84. l
årene 1980- 84 er det merket ialt
11.686 fugler. Vanl igste ringmerkingsart i -83 var løvsanger (726
merket), i -84 domin erte rødstrupe
(267 merket) .
l 1983 ble det innrapportert 14
gjenfunn av 7 arter (stær, svarttrost,
rødstrupe, løvsanger,
bokfink, fuglekonge, sivspurv) ,
hvorav 9 gjenfunn i Sverige og landene run dt Nordsjøen. Gjenfunnene
bekrefter stort sett tidli gere trekkkunnskap om artene. En svarttrost,
en jernspurv og en bjørkefink, al le med britiske ringer, ble kontrollert
ved stasjonen i 1983.- l ngen uten ·landskontroller ble gjort i -84. Oversikt over gjenfunn av fugl merket ved
AOS foreligger ennå ikke fra 1984.

Interessante observasjoner
Små lom : 1 1nd. tra kk 29.4.84, 4 ind. 13.10.84.
Storlom: Over 200 ind. sett i -83, hvorav 63 19.5.
lslom: 1 ind. utenfor Sørodden 24.4.83.
Gulnebblom : 1 ind. ved Nordodden 13.3.83, ny for øya.
Dvergdykker: 1 ind. sør p å øya 18. og 29.4.84, ny for øya .
Gråstrupedykker: 1 ind. 24.3 og 2 ind. 30.4.83. 1 ind. i V. Vaderbukt 3.5.84.
Horndykker: 1 ind. trakk forbi øya 19.5.83. 3 ind. sett 18.4.84.
Storskarv: Trekk-topp 18.4.84. da 377 ind. trakk forbi.
*Toppskarv: 1 ind. sett 28.4.84.
Ringgås : 1 ind. observert 29.4.84.
Knekkand : 2 ind. sett 7.5.83. 1 par rastet i V. Vaderbukt 3.5.84.
Skjeand: 3 ind. i Ferskvannsdammen 22- 23. 4.83. 1 par samme sted 29.4.84.
Taffeland : 1 hann 16.1 .83.
Havelle: 2 rastende ind. 18..4 .. 2 trakk forbi 28.4. og 4 ind. sett. 5.5.84.
Praktærfugl : 1 hann trakk forbi øya 19.5.83, ny for øya .
Lappfiskand : 1 ind. på N - siden av øya 12.3.83, ny for øya.
Sivhauk: 1 voksen hunn slo ærfugl på reir 2.5.84, men måtte gi opp pga. tyngden (se omtale i Vår
Fuglefauna 7: 161 ).
• Glente: 1 ind. trakk over øya 27.4.83. ny for øya .
Musvåk: 50 ind. sett på trekk, hele 24 27.3.83.
Lerkefalk: 1 ind. trakk mot SØ 15.5.. 83.
Jaktfalk: 1 voksent ind rastet på øya 20.3.83.
• Jaktfalk/vandrefalk: 1 ind. trakk forbi 28.4.84.
Trane : 1 ind. mot NV 14.5.83.
Tjeld: 1 ind. sett allerede 13.1 .83. 1 partiell albino sett 16.4.84.
Rødstilk : 3 overvintrende ind. sett 21.1.84.
Stei nvender: 1 par sett på øya 2.5.84.
Tundrasnipe: 1 ind. 22.9. og 23.9.84 (ringmerket).
Polarsnipe : 2 ind. sett 13.5.83. første vår-obs. siden 1968.
Boltit: 3 ind. rastet på et skjær 20.5.83.
Polarjo : 1 voksent ind. trakk forbi øya 3.5.83, andre obs. på øya, første gang notert i 1979.
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Polarmåke: 1 ind. (3K) rastet ved øya 6.3. , 1 voksent ind. trakk forbi 8.3. og 1. ind. rastet 22- 25.4.83.
Alkekonge: 3 ind. trakk forbi øya 1 0.3.83.
Skogdue: Hele 67 ind. trakk over øya 6.4.83
Jordugle: Enkeltind. rastet på øya 8., 11 ., 20. og 22.4.84.
Haukugle: 1 ind. rastet 7.4.84, ny for øya.
Tårnseiler: 1 ind. obs. allerede 6.5.84.
Lappiplerke : 1 ind. rastet på øya 29.5.83.
Vintererle: 1 ind. rastet 21 .3.83, ny for øya.
Nattergal: 1 ind. sett 28.5.83.
Svartrødstjert: Enkeltind. ringmerket 1.4. og 27.4.83, samt sett/merket 15.-1 7.4.84. 1 ind. obs .
19.- 22.4 83 og 22.-23. og 27.4.84.
Ringtrost: Maks. obs. 5 ind. 6.5.84.
Varsler: 1 ind. rastet på øya 21.4.84.
Korn kråke : 4 ind. trakk N-over 19.3.83.
Ravn: Hele 17 ind. sett 18.4.84.
Båndkorsnebb: 1 ind. 24.3. og 2 ind. 12.3.83.
Kjernebiter: 1 ind. notert 11.4.83.
Hortulan: 3 hanner rastet på øya 15.5.83.
·:Observasjoner som ennå ikke er godkjent/ferdigbehandlet av LRSK og NSKF.

Det henvises for øvrig til mer detal jerte beskrivelser for årene 1 983- 84 i ·
årsrapporter fra AOS, som blir publi sert ' rapport-serien «ØstfoldNatur».

~

Nye meddelelser fra AOS
(Se Natur i Østfold nr. 3 1983, s. 127)
- Nr. 37: Bosy, R:G : 1985: Egretthegre,
Egretta alba. på Akerøya - en ny art for
Østfold. Natur i Østfold 4: 48- 49.
- Nr. 38: Stenmark, G. 1985: Fem år med sjø fugltellinger i Østfold. Natur i Østfold 4:
6- 14.
- Nr. 39: Viker, M . 1984: Sivhauk angriper
rugende ærfugl - hunn. Vår Fuglefauna 7:
161.
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Akerøya Orn itolog iske Stasjon
Postboks 686, Lisleby
1600 Fredrikstad

VI ANSTRENGER OSS LITT EKSTRA
- FOR KVALITETENS SKYLD
DU KAN STOLE PÅ

LYS & VARME
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Halden Natur- og Miljøvern
Styret arbeider kontinuerlig med
spørsmålene å bedre kontakten
med medlemmene, og å få aktivisert det enkelte medlem i natur- og
miljøvernspørsmål. Dessuten blir det
lagt vekt på å informere offentligheten og myndighetene om foreningens standpunkter og holdninger til aktuelle natur- og miljøvernsaker.
Som ledd i disse arbeidene er det
satt i gang flere «prosjekter» som
f.eks. registrering av salamander, piggsvin og fugletakseringer ved orebekker. Det er startet
et enkelt medlemsblad som forhåpentligvis vil komme med et par- tre nummer i året. Vi vil foreta en
«overvåkning» av Industriutslipp .
Det er avgitt uttalelse i forbindelse
med Helle-terminalen og infor-

ø ferrik/or

mert i avisa om skogsdødproblematikken . Det ble holdt et stort
møte i Fredrikshalds Teater 8.3.84,
der det var lysbildeframvisning av
Thor Larsen og Jørn Bøhmer
Olsen. Teatret var praktisk talt fullsatt.
Det er arrangert et diskusjonsmøte
om sur nedbør og skogsdød. Faglig
innleder var Christer Agren fra
Svenska Naturskyddsforeningen. l
panelet satt deltagere fra ulike interessegrupper. Møtet var bra besøkt. Styret har også diskutert å lage programmer til nærradioene.
Våren 1985 ble det arrangert ekskursjon og debattmøte om forurensninga i lddefjorden. Foreningen har mottatt gaver/ bevilgninger fra Halden Kulturstyre og Halden
Sparebank.

ET FIRMA l MILJØVERNETS TJENESTE

A l S Ferriklor produserer fellingskjemikaliet Ferriklor 12 som anvendes på kommunale- og indu strielle renseanlegg. Produksjonen er basert på gjenvinning av avfallsprodu ktene jernsulfat og beisevæske.

A

l S Ferriklor leverer også: Fell ingskjemikaliet AV R.

1':'

\:.J

ferrik/or

Postboks 11n. 1601 Fredrikstad
Tlf. 032122395 - 21860

" NATURLIG " l FORSIKRING :

SJORIEBMND(Ø}NORDIEN
Nygaardsgt. 49/ 51 , 1600 Fredrikstad, tlf. 032/ 17 070
Stortorvet 5/7, 1600 Fredrikstad.
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Fredrikstad og
Omegn Naturvern (FOON)
FOON er naturvernforbundets underavdeling for kommunene Fredrikstad, Rolvsøy, Råde, Onsøy, Borge,
Hvaler og Kråkerøy, og bokstavene
står derfor for Fredrikstad og Omegn Naturvern.
Hvis du bor i en av disse kommunene og har en naturvernsak
som du gjerne vil ha tatt opp , eller
hvis du kunne tenke deg å bidra
med stort eller smått innen naturvernarbeidet, er det bare å ta kontakt
med styret.
Hva driver FOON med for tida?
Jo, så langt har vi jobbet mye med
FOA-saken, og det vil vi fortsette
med utover høsten og så lenge vi
synes det er nødvendig. (FOA betyr
Fredrikstad og omegn avløpsanlegg) .
Ang. FOA har vi hatt stand i sentrum, Gamlebyen og på Kråkerøy
med underskriftslister. Vi har også
samarbeidet med folk som har tatt
initiativ lokalt med det samme mål: A
få en bedre rensing av avgassene ved
forbrenningsanlegget.
Tilsammen
har vi samlet ca . 2400 underskrifter.
Markvandringene ble som i
1984 meget vellykket, så vi har forsøkt å følge opp også i 1985. Dessverre måtte de første turene avlyses
på grunn av for mye snø, men de blir
tatt opp igjen.
5.5.85 arrangerte vi søppelrydding i Grøtvika på Hvaler, noe som
har blitt en tradisjon for FOON .
Etter et initiativ fra ØN, har det
vært et møte mellom Helserådet, ØN
og FOON, der det ble diskutert vann og luftforurensing, spesielt med
henblikk på Kronos Titan og FOA.
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l Borge og Kråkerøy kommuner
har vi nå observatørstatus i naturvernnemdene, mens vi i Onsøy får
tilsendt utbyggingssaker til uttalelse.
Vi ser nå reS'\.J ltater av arbeidet i
form av nye medlemmer som vil
delta aktivt.
Sidsel Rasmussen

Mens den sure nedbøren bokstavelig talt la vet
ned, holdt FOON stand og underskriftskampanje om FOA-utslippene. Aksjonen ga 2400
underskrifter. På bildet ser vi fra venstre styremedlemmene Jorun Minde, Thorger Henrik sen og Wenche Hardeng.

Prosjekt

•

Hubro

oppsummer1ng

1984
Atle Haga og Ole H. Stensrud
INNLEDNING
1984 ble et normalt år for Prosjekt
Hubro. Økonomisk var situasjonen
bra, med kr 1 00.000,- bevilget av
Verdens Villmarksfond . Men sene
utbetalinger fra VVF pga . stiftelsens
generelle økonomiske situasjon,
skapte store problemer for prosjektet. Generell besøks- og foredragsvirksomhet samt radio - og presseomtaler har også i år vært omfatten de. Meldinger om sett og hørt hubro
kommer til tider nesten daglig inn til
prosjektet.
Avlsarbeidet
Avlsstatus pr. 1 januar 1984 var 28
avlspar, herav 14 i Østfold.
25 par gikk til hekking, og 23 par
lykkedes. 65 unger ble født, men 6 av
disse (hhv. kull på 4 og 2) ble drept
av grevling som kom inn i burene. 59
unger kom derfor på vingene. Det er
ikke opprettet noen nye avlsstasjoner dette året.
Unge avlsfugler stresser mer i burene enn eldre, og har ofte lett for å
skade vingeknoker og vokshud på
nebbrot, men ingen alvorlige komplikasjoner er oppstått av den grunn .
Heller ikke i 1984 har vi hatt til gang på smågnagere. l stedet har vi
flere steder supplert maten (kyllinger) med høns i hekkeperioden.
Innen prosjektet er det hittil fødd
opp 281 unger, hvorav 236 er sluppet fri. Antall avlspar, utslipp m.m. er
angitt i figur.
Utslipp

l 1984 ble det sluppet 57 ungfugler
og 2 «gammelhubroen>. Utslippene

ble også i 1984 foretatt i juli-august
på en tid av året da ungene normalt
forlater reiret. Målsettingen var å
slippe ungfuglene direkte fra avlsburene ca. 14 dager etter at den
minste ungen i kullet var flyveferdig .
Utslopne fugler fores jevnlig ved
burene til omlag midt i oktober. Siden fores de mer sparsomt så lenge
det fremdeles er noen tilbake i burene.
Hubroene blir ringmerket før ut slipp, og det ble også i 1984 foretatt
vingemerking. Vi benyttet en oran gegul plastduk som festes rundt in nervingen og nagles sammen. Metoden er utprøvet på ørn og falk i USA,
og synes å fungere godt. Vingemer ket blir påført en bokstav og et nummer som muliggjør individidentika sjon i felt.
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Feltrapporter 1984
Det er fremdeles ikke påvist at noen
av de fuglene som er sluppet fra prosjektet har p rod us ert avkom ute i det
fri , men i 1984 ble det registrert 4
reetableringer i Østfold. Bare fremtiden kan vise om forhold ene ligger til
rette for en levedykti g hubrobestand i fylket.

Gjenfunn og dødsårsaker
lnntil1 .1.85 er 52 av de 236 utslopne fuglene funnet døde, hvorav 26
er drept i kollisjon med ledningstrekk. - De første ukene etter utslipp
er tydeligvis en kritisk tid for ung fuglene. Funn av døde fugler inntil
ca. en måned etter utslipp ble gjort
rel ativt langt fra avisbu rene. Dødsårsaken har oftest vært utsulting. Ungene har muligens tapt kontakten
med avls buret og ikke fått nødvendig
støtteforing i den tiden det tar for å
lære å slå byttedyr selv.
Utover senhøsten og vinteren kom
det ytterligere opplysninger om funn
av død hubro fra utslipp, nå hovedsaklig drept mot ledningstrekk.

...

SØ- ØSTFOLD
På vinter og vår ble det som tidligere foretatt
lytting på gamle kjente hubrolokaliteter og på
steder hvor vi har fått melding om hørt hubro
de seneste år.
Ved en gammel lokalitet ble et ropende par
hørt flere ganger fra 18. februar fram til 1O.
april da det ble helt stille. På tross av intens
lytteaktivitet i tiden framover innen et større

Prosjekt Hubro :
OppbyggLng av avlsstamme, utslLpp og reetablerLng
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område så var det intet å høre. Utpå sommeren
ble det lyttet etter ungetigging innen lokaliteten og senere nøye gjennomsøking etter sportegn ga negativt resultat.
Et annet sted ble en hubro hann hørt og sett
flere ganger på vinter, vår og sommer. Siden
hubroaktivitet er reg istrert over de seneste to
årene. regner vi ovennevnte to lokaliteter for
etablerte.
Det er kommet inn 18- 20 sikre meldinger
om hørt og/eller sett hubro hvorav tre ble sett
med gult vingemerke.
Lytting etter ungetigging og søking etter
sportegn på 8 gamle hekkeplasser på ettersommeren ga negativt resu ltat. Ingen sportegn tyder på hekking i 1984.
O. H. Stensrud

SV-ØSTFOLD
Det ble ikke gjort positive funn und er de systemat iske registreringene i 1984. Men fra en
lokalitet kom det meldinger om hørt hu bro på
ettervinteren. l mars ble en hunnfugl funnet
død her. Observasjonene regnes som en eta blering.
To bergvegger ved kulturlandskap på
stor skjærgårdsøy: Hubro hekket her i forrige århundre. Lytting her og ved en potensiell
fjellvegg ved et nærliggende våtmarksområde. Negativ sommersjekk. Ravn hadde tilhold som tidligere år.
Trange kløfter/ klover på større øy i
mellomskjærg ården : Hubro sett og hørt før
siste verdenskrig. Ingen sportegn ved en sommersjekk.
Klass isk kystlokalitet: Gammel hubrolokalitet. Hubro hørt i 1982. Negative lyttinger.
Sprekkdal ved kysten: En angivel ig observasjon av hubro våren 1984. Dette var noe
sør for en tid ligere hekkeplass. Negativ lytting.
Øylokalitet i Oslofjorden : Angitt som
gammel hubrolokalitet. Ingen fug l eller sportegn ble funnet i berget.
Øylokal itet : Negativ sjekk ved aktuelle
hu broberg.
Fjellskråninger ved trang kile på kystavsnittet: Hubro angivelig hørt her mars
1983. Intet hørt.
Lokalitet ved stor, rad emt innsjø: 2 reir
funnet og 5 fugler skutt 1894 ved innsjøen.
Enkelte hubroobservasjoner er notert fra sam me lok. de senere år. Negativ.
Kolle/ bergside ved kulturmark: Meldinger om hubro de senere år. Intet hørt.
Brattås i kulturlandskapet: Potensiell
lokalitet oppsøkt. Negativ.
Fjellvegger i elvejuv og omkringlig gende åser: Negative sjekker. 1 par ravn
hekket i klassisk fa l kebers:~ .

Lang sprekkdal i leirslettelandskapet:
Gammel hubrolokalitet. Enkelte observasjoner av arten er gjort de siste år. Negativ.
Fjellvegger ved Glomma: Ikke tidligere
angitt som hubrotil holdssted. Leti ng etter
sportegn i potensielle fjellveggeri dagslys ble
foretatt. Ingen spor etter hubro. l par obs. ravn
ved reir på en 23 km. lang elves trek n in s:~ N for
Sarpsborg.
Runar La rsen

INDRE ØSTFOLD
Fra kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl.
Marker. Rakkestad. Rømskog. Skiptvedt.
Spydeberg og Trøgstad foreligger det 17 antatt sikre meldinger om hubro i 1984, inkludert
resultatene fra eget feltarbeid (7 av de 17) . Av
observasjonene er 9 synsobs.. hvorav 5 er fo retatt om våren. De øvrige 8 er hubro hørt om
våren, alle i nærheten av gamle hekkeplasser.
Vi regner kun med en etablert lokalitet. På
denne plassen er 7 av d e 17 observasjonene
gjort, både av personer innen og utenom prosjektet. Her ble hu bro hørt 6 dager i mars- mai,
samt observert like ved 25.3. Til tross for lytting og leting i juni- juli, ble det ikke funnet
spor som tydet på hekking . Lytting og leting
på øvrige gamle lokaliteter i kommunene gav
negativt resultat.
A. Haga

Stabbu.-et
MATCENTER

GILSTEDT SPORT
REP. VERKSTED
AUT. VÅPENFORHANDLER

1750 Halden
Tlf. (031) 81165
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Opprop
Borrevannet ved Horten
Horten ligger som kjent bare en
«middels» lang ferjereise fra Moss. Det skal sammenstilles en fuglerap port fra Borrevannet. Gamle og nyere
ornitologiske observasjoner kan
sendes:
Kjetil
Johannessen,
Knudrødveien 43, 3190 Horten.
Gigantisk trostetrekk
22 .10.1983
Iløpet av formiddagen ble anslagsvis
1/4 mill. trost notert over Hortensom rådet på smalfront-trekk mot WSW.
De store flokkene kom over Oslofjorden fra Jeløya. Flg. data er ønsket
(sjekk datoen i fe ltn otatboken!) :
Trekkretning, anslått størrelse på
fl okker m.v., trekkets bredde og høyde, samt t idsp unkt for registreringen.
K. Johannessen (adr., se over).
l Østfold-Natur nr . 22 1984 :
«Ornitologiske registrerin ger på Jel øy», av Arne Thelin er anført: Den
22.1 0.83 va r hele himmelen dekket
av gråtrost. l et nesten sammen
hengende teppe av fugl ble anslags vis 122.000 ind. sett på direkte vest lig trekk. Samme dag gikk det et
massivt vestlig trekk av rødvingetrost
og minst 25.000 ind. ble notert.
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Tjeld, Jndre Østfold
Undertegnede ønsker opplysninger
om funn av tjeld i Indre Østfold.
Per-Otto Suther,
1890 Rakkesta d.
Hekking av tjeld i
Glomma er antatt i lang tid, de første obs. ble
gjort i 1962- 63. Det henvises til: O. Halvorsen
1966: Observasjoner av tjeld ved ferskvann.
Fa u na 19: 164- 165.

«Svenska f åge ltidsskrift-paketet»
l Sverige tilbys et sa mleabonneme nt pa et
30-tall av landets regiona le fugletidsskrifter.
Mange av tidsskriftene har meget høy standard. Kontaktadr.: Juhani Vuorinen, Berg slagsgatan 37, S - 602 18 Norrkoping, Sverige.
Lokaltidsskrifter i Østfolds naboliin er:
«Natur på Dal»: Fellestidsskrift for naturvern, bota nikk, ornitologi m.v. i Dalsland. 2 nr.
pr. ar (ca. 80s.). 1975-.
«Fåglar på Vastkusten» : Tidsskrift for
Goteborgs Orn itologiska Forening. Adr.:
G.O.F., Topasgatan 8, S - 4 21 48 V- Frolunda.
Postgiro 890168-8 sv.kr. 40 pr.år. 4 nr. (ca.
200 s.) pr. ar. 1967-.
«V armlands- Ornitologen»: Tidsskrift
for Wermlands Ornitologiska Foren ing. Postgiro 865395-8. Sv. kr. 20 pr. år. 2. nr. (ca. 90
s) pr. ar. 1973- .

Gjenkjennelses-konkurransen
l N i Ø nr. 1 1985, s. 47 var avbildet 2
tegninger. A rt. 1 er brushane, tegnet av J. Byrkjedal (ikke anført).
Art 2 er slåpetorn .
Vinner denne gang ble IngerElisabeth Andersen, Kråkerøy
(premie blir sendt!) . Pga . liten oppslutning i de senere konkurransene,
droppes forel øpig innslaget. Si fra til
red. om det er interesse for å fortsette
spalten, så tas den opp igj en!
Red.

Natur i Østfold retter
Nr. 1 1985 s. 18, fig. 2: Haukugleobservasjoner i Østfold 1983- 84.
Stiplet linje viser observasjoner i
skogsterreng og prikket linje registreringer i ku lturlandskap. Heltrukken linje betyr totalantall (sum for
skogsterreng og kulturlandskap) . Figurforklaringen
var
dessverre
mangelfull, hvilket beklages!
Red.

Rapportserien «Østfold-Natur»
ØSTFOLD-NATUR er et supplement til tidsskriftet «Natur i Østfold». l ØSTFOLD- NATUR publiseres
større arbeider som av naturlige gru nner bl ir for omfattende til å trykkes i tidsskriftet.
Arbeidene i ØSTFOLD - NATUR har alle tilknytning til Østfold-naturen og omhandler alt fra botan ikk og entomologi til ornitolog i og naturvern. Her er det med andre ord mye interessant lesestoff for
en naturinteressert! Rapportene er skrevet slik at alle kan ha utbytte av innhold et uten spesiell naturfaglig bakgrunn .
Dersom du ikke allerede er abonnent på rapportserien ØSTFOLD - NATUR. burde du besti lle abonnement omgående! Rapportene kommer ut uregel messig og ett innbetalingskort følger hver utsende!
se. Rapportene blir selvfølgelig rimeligere for en abonnent enn ved kjøp i løssalg.
23 nr. er utgitt. Oversikt over nr. 1-18 finnes i Natur i Østfold nr. 3 1983 s. 11 O. Nye nr.:
Nr. 19: V irksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1981 - 82. R. G. Bosy (red.) . 48
s . Kr . 15-/10-.
Nr. 20: Atl as- prosjektet i Østfold . Status pr. 31 .12.1983. (Utbredelseskarter for fugl) .
P.R . Vike r. 50 s. Kr. 15-/10-.
Nr. 21 : N atur. flora og f a un a i Ag årdselva -området, Tune . R . Larsen . Kr. 20-/ 15-. 68 s.
Nr. 22 : Ornitologiske r egistre ringer på Jeløya, Moss . A . Thelin . 100 s. Kr. 25-/ 20-.
Nr. 23: Fuglelivet ved Lysakermoa, Eidsberg. A . Haga (red . ) 36 s . Kr . 15,-/10-.
De to anførte prisene er for løssalg / abonnement. Porto kommer i tillegg.
Tidligere utgitte nr. o g de ove nnevnte kan bestilles fra: Østfold - Natur v/ 0 . J. Hanssen,
Ned re Glosli, Torsnes, 1600 Fredrikstad . Tlf . 032-49 497 .

C?Polar

ALT l
UTSTYR OG TILBEHØR

Nye og brukte

CAMPINGVOGNER

Dammyr 12, Fredrik stad

Reparasjonerhengerfester
Forsikringsskader

Tlf. 16 648

kjøper du hos
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Østfold Entomologiske Forening
er stiftet
Østfold Entomologiske (entomologi = læren om insekter (Forening (ØEF) ble dannet 1.6.85, etter en del kontakt med mulige interesserte og en foreløpig samling
22.3.85 hos initiativtageren Thor
Jan Olsen. (Det henvises til en artikkel i Natur i Østfold 1983, nr. 2,
s. 63).
Hensikten med ØEF er at insektinteresserte skal kunne komme sammen for å samle, foreta undersøkel ser og dermed å skape større forståelse for insektenes viktige plass i na turen. Av Norges ca. 15.000 registrerte dyrearter, er nemlig over 70%
insekter!
ØEF har allerede arrangert to utflukter: 1- 2. 6. 85 til Løkkevi ka i
Grimsrødkilen
(Skjeberg)
og
28.7.85 til Søndre Jeløy.
Østfold har mange interessante
miljøer med spesielle arter, f.eks,
edelløvskog, tørrenger på øyene og
gamle løvtrær. - Et prosjekt som støttes av Verdens Villmarksfond om
truete insektarter i gamle trær, har
f.eks. vist at det spesielt i kyststrøkene av Østfold ble registrerrt mange
gamle edelløvtrær med tilhørende
meget rik billefauna.
Stadig utbygging, gjenfylling av
smådammer, uttørring av myrer, ensidig jordbruk, intensivt skogbruk,
fjerning av løvskog til fordel for gran,
kjemikalier, gjengroing av enger- alt
dette er trusler for dyre- og planteliv
i Østfold. ØEF's håp er å kunne bidra
til forståelse av hvor viktig artsrikdom er!
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Interesserte kan ta kontakt med:
Thor Jan Olsen, Borggt. 15,
1 700 Sarpsborg
(tlf. 031 - 53 208)

* *

Eksempler på truete / sårbare insekter
i norske skogsmiljøer, som er påvist i
Østfold: Tordivelen Osmoderma
eremita,måleren Fagivorina arenaria. (Kilde: Truete og sårbare insekter i norske skogsmiljøer. 1 985.
T. Kvamme, S. Hågvar. Miljøvern dept., rapp. T- 592).

Vestfjella naturreservat opprettet
28. juni 1985 ble Vestfjella naturreservat i Aremark/ Halden vedtatt av
Regjeringen, og dermed ble en lang varig naturvernsak avsluttet. Om rådet
ble
midlertidig
fredet
15.4.80.
Verneverdiene ble første gang
dokumentert i 1973- 74 i regi
av
Miljøverndepartementet
(«Landsplanen for verneverdige
områder og forekomster») . - En
grundigere dokumentasjon ble fore
tatt av Institutt for Naturforvaltning (1978-79) og Inst. for Skogskjøtsel (1981) ved Norges Land brukshøgskole på Ås. - Alt i alt er
verneverdiene meget godt doku mentert.
Vestfjella er det siste store, tilnærmet uberørte barskogsområde i Østfold og området innehar også betydelige myrarealer, foruten vann.
Skogen er furudominert men
gammelskog av gran finnes også.
Reservatet-er et av de mest verdifulle i Østfold, sett fra naturvernsynspunkt. 5,7 km 2 er fredet som naturreservat mens myrene innen et tilgrensende areal (ca . 1 km 2 ) er sikret mot
grøfting etter skogbruksloven. - For
ca. 15 år siden fantes her et stort
veiløst og lite påvirket skogareal på
mer enn 40 km 2 • Et kjerneområde
er nå sikret for ettertiden.
Vernebestemmelsene legger opp
til at all vegetasjon er fredet mot
skade og ødeleggelse, det er forbudt
å utføre ulike tekniske inngrep, og
det er forbud mot motorisert ferdsel
til lands og til vanns. Det er gjort
unntak for vedlikehold av eksisteren de anlegg i et vassdrag og for ved -

Karrig furuskog på grunnfjellsrabber
dominerer i Vestfjella. Ellers danner
myrene et markert innslag i landska pet. Foto: Bard E. Andersen (Bildet
er gjengitt i farger i «Vandri nger
østfold - naturen» 1983 s. 97.

* *

likehold og utbedring av to eksisterende hytter.
Fylkesmannen i Østfold er forvalt ningsmyndighet for naturreservatet.
Ytterligere opplysninger om reservatet kan fås fra miljøvernavdelingen
over telefon 032/ 54 1 00.
Det henvises for øvrig til flg . artikler av Bård E. Andersen:
- Vestfjella: Naturkva liteter og naturvernkamp. Landskapsvern . Arsskrift for
ØN 1981: 32-39.
-S kjebnetime for vern av granskog, Natur i
Østfold 3 (1 ) : 28-29.
- l øde trakter. s. 97-1 06 i boka «Vandringer i Østfold-naturen,>> 1983.
G. Hardeng
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Ny informasjon om Østfold-naturen
Fylkesmannens miljøvernavd.
har i løpet av det siste året utgitt en
del informasjon, her skal kort nevnes:
Haldenvassdraget: - Info-folder
om å vaske fosfatfritt ( 1984), rikt
illustrert.
- Hefte om forurensn inger fra jordbruket «Bonden - pion€n med nye
utfordringer» (1984), rikt illustrert.
- Info-hefte om vassdraget illustrert
med fargebilder og figurer, 20 s.
(1985).
Øra og Kurefjorden: For naturreservatene er det utarbeidet infofoldere, ill. med fargefotos.
En munter illustrasjon fra info-folderen om
bruk av fosfatfrie vaskemidler i Haldenvassdraget. Fosfater øker gjengroingen av vassdragets grunne bukter og viker. Tegning:
Gunnar Johnsen.

Avdelingen har startet en rapportserie, der 1.nr. er en årsberetning for arbeidet i 1984. Avdelingens rapporter skal publiseres i serien. Dermed blir slik litteratur lettere
tilgjengelig for flere, og arbeidene
blir ikke så lett glemt og dermed tapt
på lengre sikt. Synd en ikke begynte
en slik serie 1.9.82, da avd. ble etablert. En del rapporter er derfor allerede utgitt utenom serien. - ØOF's
rapportserie «Østfold - Natur» inneholder nå 23 nr., så vi får ønske Mil jøvernavdelingen lykke til med serien
og si velkommen etter!
Informasjon fra avd . bestilles fra:
Fylkesmannen i Østfold, Miljø vernavd., Postboks 325, 1501 Moss.
Tlf. 032 - 541 00.
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Foreningen «Treets Vennen> og
Det Norske Hageselskap (Motzfeldsgt. 1, 0187 Oslo 1 ) ga i 1 984 ut
en meget vakker trykksak «Trær og
kulturlandskap» i Rygge (32 s.).
Vakre fargebilder, fargekarter og god
tekst gjør denne delikate trykksaken
meget leseverdig!
Snart foreligger også info - heftet
«Streif i Rygge naturen» som utgis av
Miljøvernavd. og Rygge kommune.
Vi gleder oss til denne!
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Info-senter for natur på Al by, S. Jeløy
Søndre Jeløy landskapsvernområde
ble opprettet i desember 1983 (se
NiØ nr. 2 1984 s. 73- 74) . På A lby er
det såka lte Stabburet ominnredet og
restaurert til utstillingsbruk for natur
og landskap, foredrag, kurs mv.
Initiativtakeren til sentret er naturverninspektøren ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, Bjørn
Strandli . Fra Miljøverndepartementet er det bevilget 500.000 kroner til
natursenteret. Restaureringen av
stabburet er nå på det nærmeste ferdig, og forhåpentligvis er natursen teret driftsklart september 1985.
Stabburet har et samlet areal på
350 m 2, fordelt på tre etasjer. l første
etasje vil det være «publikumsareal», med en fast utstilling om
landskapsvernom rådet.
Her vil vi finne modeller, plansjer
og lysbildeprogram . Informasjon om
hvordan området kan brukes, blir
viktig, ikke minst for å unngå at økt
publikumstilstrømning fører til for
stor belastning på området. l publikumshallen skal det også være plass
for utskiftbare utstillinger, som også
kan bli sendt til andre steder.

***

At det skal bli liv og røre i det gamle stabburet
kan det ikke herske tvil om: Informasjon. mø tevirksomhet og gruppeaktiviteter. skoleklasser, studier, forskning og base for feltarbeid.

l stabburets andre etasje skal det
gjøres plass for skoleklasser og andre
grupper som ønsker å holde møter
eller seminarer. På loftet blir det bib·
liotek og studierom , ved siden av
kontor for Natursenterets faste oppsynsman, Asmund Fjellbakk (tlf. 032

- 74247) .
Red.

l

* **

OLA AM:UNDSEN
UR lo OPTISK FORRETNING
STORGT. 9 -

TELEFON: 81 278

1750 Halden
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Haraldsøn A/S, Postboks 12, 1751 Halden. Tlf. (031) 83 700

Riktige klær og
fottøy til friluftsfolk
finner du på Terningen.

Leit
S tene ~..._"._"
Johansen
TERNINGEN KJØPESENTER
Stabburveien 10, Råbekken, Fredrikstad
Telefon: (032) 98 300
108

Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD NATURVERN (ØN)

ØSTFOLD ORNITOLOGISKE FORENING (ØOF)

Postboks 1151,
1601 Fredrikstad. Postgiro: 5 36 47 40
Formann: PA/ Bugge,
D)pedal, 1674 Vesteroy
032-77746

Postboks 1145
1601 Fredrikstad. Po <tgiro: 3 47 29 90
Formann: Arne Bjørgan
Lyngstien 13, KrJkerøy, 1600 Fredrikstad
032-41120

LOKALLAG:

LOKALLAG

Moss og Omegn Naturvern

Moss

Edmund Ree
Bassengveien 18A, }eloy
1500 Moss
032- 70574
Postgiro: 3 408218

Postboks 29
1580 Rygge
Formann: Dan Bendixen
Tromikalle~n

3, 1500 M oss

Fredrikstad og Omegn Natu rvern

Fred rikstad

Postboks 872, KrJkerør
1601 Fredrikstad. Postgiro: 21184 61
Thorger llenriksen
lla1eien 4 1
1600 Fredrikstad
032- 10218

Postboks 1505, C/ombo
1601 Fredrikstad. Postgiro 5 14 40 16
Richard Viker
C)teskjær 15, KrJkerøy
1600 Fredrikstad 032- 40 231

Indre Østfold
Atle Haga
7810 Slitu
02-894439

Ha lden Natur· og Miljøvern
Postboks 149
1751 Halden. Postgiro: 5 89 5016
}an Chr. Pel/ersPn
RAdyrlaretB
1750 Halden
031- 82 731

LRSK · Lokal rapport og sjeldenhetskomite:
Leder: Morten l iker
Postboks 1520, C/ombo
1600 Fredrikstad
032- 4023 1

Sarpsbo rg og Omegn Naturvern

FeltutvalgeUAkerøya Ornitologiske Stasjon (AO S)

Grete Trondsen
Lindesnesgt. 28A
1700 Sarpsbo rg
031-50 588

Ole J"rgen Hanssen
Nordre Closli, Torsne<, 1600 Fredrikstad
032- 49497
.<\OS: Postboks 686, Lisleby
1601 Fredrikstad
Postgiro: 3 96 33 94
M anuell mobiltelefon: 097 - 27 33 91

NATURKONTORET l ØSTFOLD
Postadr.: Postboks 11>1
1601 Fredrikstad

Rapport-serien •Østfold-Natur>

Postg" o: 4 03 90 04
Kontoret ligger i B')ggeriveien 35, Fredrikstad
og er felles for (ON og ØOF.

Ole Jørgen Hanssen (adr., se over)
Postgiro: 3 58 3218

Natur i Østfold nr. 2, 1985:
Redaktør: Geir Hardeng, Solåsen 12, Kråkerøy,
1600 Fredrikstad. Tlf. 032- 42 443
Annonser (ØN ): Sidsel Halvorsen. Brisingaveien 8, 1650 Sellebakk.
Tlf. 032 - 45 221
Lay-out/montering: Sidsel Halvorsen (ØN), adr. se over
M orten Viker (ØOF), adr. se over
Økonomi/ regnskap: Tor Sørlie, Mølleveien 20, 1600 Fredrikstad. Tlf. 032- 13 495
Utsendelse (ØN): Olaf G. Clausen, Knipleveien 22. 1600 Fredrikstad . Tlf. 032 - 11 572.
Postgironr. 5 70 76 90

Bankgironr. 1000.31 .38289

109

MASSEKORSBÅND

BLADETS RETURADRESSE:
NATUR l ØSTFOLD, P.boks 1151, 1601 Fredrikstad

SPAREBANKENE
FØRST l NORGE

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

BORGE • FREDR IKSTA D • HVALER • KRÅKERØY • ONSØY • RÅDE

