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Natur i Østfold -redaksjonelt:
Natur i Østfold er et tidsskrift som innholdsmessig favner ganske vidt. Som organ for to
foreninger er det naturlig at tidsskriftet søker
å tilfredsstille medlemmene i begge disse, men
det er ikke så lett agjøre alle til lags. Redaktøren har fått visse signaler om at det er for lite
fuglestoff i bladet. Ved å bla litt i 85-årgangen
finner en at nr. l faktisk inneholder mer spesielt om fugl enn generelt om natur, naturvern,
forurensning osv.- I nr. 2/85 er forholdet
omvendt, andelen fuglestoff er pa vel 40 %. 1
dette nr. er det enda mindre om fugl, bare vel
1/3 av plassen er viet dette emnet.
Dette er ikke et resultat av bevisst politikk
fra redaktørens side. Det er sjelden at artikler
som kommer inn blir refusert. Stofftilgangen
har vært slik at tidsskriftet i stor grad reflekterer skriveaktiviteten rundt om i fylket. Dersom noen føler at det emne de er spesielt opptatt av er blitt forfordelt kan de lett rette opp
det ved selv a skrive en artikkel, et småstykke
eller gjerne flere. Det er tidsskriftets lesere (les:
forfattere) som bestemmer hvordan innholdet

skal være. Det foreligger ikke styrevedtak el. l.
for hvordan fordelingen av stoff skal være. Et
slikt vedtak ville etter min mening være unaturlig og ville dessuten føre til uenighet om
fordelingen av naturvern/fugl skal 'ære 50/50
eller basert pa de respektive foreningers medlemstall eller noe midt i mellom. Uansett ville
ikke tidsskriftet lenger kunne reflektere aktiviteten rundt om i fylket slik det har gjort hittil.
Dette heftet har en god del stoff om forurensning. Aksjoner ved Titan og Unger har
vært godt dekket av andre medier, i dette bladet vil du også finne mer bakgrunnsstoff om
dette. Nar nyhetshungrige medier med løsssalgsantall i blikket slar opp pipeklatring og
oppgravingsaksjoner ligger det nærmere for
oss å konsentrere oss litt mer om hvorfor dette
er nødvendig og virkningene av de giftstoffene
vi utsettes for i vårt nærmiljø.
Det er mange som har meninger om dette
tidsskriftet. La din mening komme til uttrykk
også ved at du bidrar med litt stoff om hva du
er opptatt av til neste nummer.
Ole Petter

Red. takker!
Universitetsforlaget Oslo. for gratis bruk av fargeseparasjoner til omslagsbildet.
- Annonsørene, som indirekte bidrar til å deke deler av trykningsomkostninge ·
ne.
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ØN
har
ordet:

«Nu går det meget bedre».
Eller som vi sier på skikkelig Fredrikstadmål: ((det bynnær å hjælpe!»
l det siste året har vi påny fatt en grønn bølge, ikke bare i Østfold, men også i resten av landet.
Avsløringen av nedgravde gifttønner på Unger fabrikker bidro sterkt til å bringe miljøverndebatten
inn i norsk politikk igjen.
For oss her i fylket medførte Ungersaken et skikkelig oppsving. I løpet av høsten har vi fatt 150
nye medlemmer og pengestøtte fra alle kanter. Kronen på verket var støtten til ØNs fiskeriundersøkelse. SFT bevilget hele 20 000 kroner for vår spørre- og intervjuundersøkelse blant fiskerne. Dette er
penger som vil komme yodt med når vi ser fremover inn i 1986.
Miljøødeleggelsene stopper dessverre ikke bare ved at en ny grønn bølge oppstår. Her må det jobbes
aktivt og resultatorientert. For å nå resultater må vi legge vekt på en del viktige momenter: Skolering
av de aktive, både når det gjelder organisasjonsdrift og forurensningssaker, etablering av en dialog
med de politiske partier i fylket, og sist men ikke minst en bedre markedsføring av naturvern budskapet overfor publikum.
Av naturvernsaker som vi måjobbe med i -86 kan jeg nevne: Borregaard A/S (luft- og vannforurensning), Kommunale renseanlegg (Sarpsborg, Moss og Fredrikstad), Øra industriområde (Luft og
vannforurensning), Peterson og Søn (vannforurensning) og Saugbruks (vannforurensning). Forholdene i det gamle industrifylket er faktisk så bedrøvelig at vi ikke har kapasitet til å drive med
opplysningsarbeid om den største trusselen mot vårt felles miljø, nemlig sur nedbør. Det forteller litt
om hvor forurenset vårt livsmiljø i dag er. Tilslutt en oppfordring til alle støttemedlemmer: Bli med
aktivt i naturvernarbeidet, erfaringene fra 1985 viste at det nytter å kjempe på barrikadene!
Vennlig hilsen
Pål Bugge
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ØOF
har

ordet:
ØOF har i de senere årene hatt stadig mindre å tilby sine medlemmer. Noe av årsaken var jeg inne
på i forrige leder. Dette vil vi rette på i dette året. Medlemmene trenger et puff og en oppmuntring
nå og da. Dette håper jeg at vårt nye informasjons-skriv «ØOF-nytt» skal rette på. Her skal det være
plass for stoff som ikke passer i dette bladet du nå leser. Dessuten skal det komme ut oftere, 4 ganger
pr. år. Det betyr at vi kan komme med meddelelser om arrangementer o.l. Her vil også tidligere
LRSK -nytt/ Akerøya-nytt inngå. Robert Houtman vil være ansvarlig utgiver med støtte av Morten
Viker.
ØOF feiret 15 år i dette året. Dette håper vi å markere bl.a. med en bok som kan kjøpes. En redaksjonskomite er nedsatt, og noen av dere har allerede fått forespørsel om å bidra med stoff. Dersom
du har meninger om dette, ta kontakt med oss via postboks 1145. NB! Boka skal inneholde stoff som
ikke passer i tidsskriftet!
Fuglene vil vi også gjøre noe for. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gått ut med høringsbrev hvor bl.a. jakt på ærfugl blir foreslått. Her har foreningen uttalt seg overfor NOF som samordner forslagene og sender resultatet til DN. Høringsfristen er pa dette tidspunkt gått ut. ØOF mener
at ærfuglene bør være fredet fortsatt. Bl.a. er det ikke noe overskudd å høste av, og jakta vil særlig
gå utover hunnene i bestanden, siden hannene og ungfuglene vesentlig er på noe sørligere breddegra
der på den tiden jakta er tenkt. Dersom 5 %av båtfolket er jegere, noe som er tilfellet ellers i samfunnet, så vil det si at hver jeger kan skyte i gjennomsnitt l /1 Oærfugl! ØOF satser også på å ta et møte
om ærfugl i nær framtid.
«Bli årets kråkejegem står det pa et avisinnleggjeg·har tatt tilsendt fra Indre. Innlegget stod i Indre
Smaalenenes Avis 30/ 12-85. Her lokkes det med penger, pokal og tittel. Det er Hærland Grunneierlag
som går ut med denne innbydelsen. Alle kan være med og verken du eller kråka behøver være fra
Hærland. Kråka kan skytes eller fanges i store knikefeller. Lenger nede i artikkelen blir formannen i
laget spurt om kråka er et problem. Svaret er da: Egentlig ikke. (understrekning gjort av meg).
.Bekymring er imidlertid til stede for at den røver reir til skogsfuglene. La meg da tilføye at en lignen. de konkurranse ble utlyst et sted i Sverige i 1984. Fra SOF ble det da understreket at kråka påviselig
ikke gjør noen skade. La oss stoppe en slik forfølgelse av en art. Det er vel heller ikke rilftig at vi
mennesker skal være dommere over hvem som har livets rett!
Hilsen Arne
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Kulturlandskapets siste naturoaser
DAVI D VOGT

De store bøketrærne i Telemark lunden er hvileplass for ringduene. Foto David Vogt.
.Den ildrøde solen forsvinner motvillig ned
bak den hakkete granskogsilhuetten langt ute
i vest. De siste biene kryper fram fra smørblomstene og engfiolene som lukker seg mot
kvelden. Prestekragene får et blålig skjær over
de hvite kronbladene og den svale sommervinden stilner av mot kvelden. En enslig hare
kommer ut av skogbrynet med lette elegante
hopp, midt ute i blomsterengen stopper den
opp og lytter til løvsangerens silkefine konsert. Den vrir ørene for å høre bedre, ser
drømmende mot vest der aftenskyene har fått
et snev av dyp purpur og orange. Noen sekunder står den ubevegelig som en bronse-statue
før tiden med et rykk begynner a tikke igjen.
Haren forsvinner i et bekkefar og jeg vet jeg
aldri vil få se den igjen.
Det er ikke mye uberørt natur igjen i Rygge, nesten hele landskapet består av jorder,
avgrenset av grøfter og alleer. Enkelte klatter
med uberørt skog er det eneste som er igjen
6

etter generasjoner av bønder som har skapt
utmark om til innmark. De små, men sjarmerende skogene er like viktige for Rygges dyreliv som oasene for Saharas beduiner. Carlbergskogen, Strandbakkskogen/Husebyskogen, Telemarklunden og Vardåsen er noen
eksempler på små og store skogholt som utgjør dyrenes fristeder. Her gjemmer nidyrene
seg bort om dagen og reven jakter her i månelyse netter. Fuglene bygger rede her og grevlingen graver de lange og mørke gangene sine
mellom eiketrærnes dype røtter. Rovfugler
som vandrefalk og hubro streifer innom deløvkledde åsene pa tidlige høstdager.
Dyrelivet blir som resultat av de sma arealene uberørt natur svært rikt og konsentrert i
begrensede områder. Faunaen i slike områder
vil bli svært sarbar og hogst og for mye ferdsel
vil på lengre sikt kunne ødelegge det fine dyrelivet. Carlbergskogen i Rygge er et populært
rekreasjonsområde, i helgene går folk tur og

ettermiddagene benyttes ofte til en løpetur
gjennom skogen. Dette ser ikke ut til å forstyrre verken fugler eller rådyr særlig mye, hvis
folk går på stien står ofte rådyrene bare et
steinkast unna og venter til faren er over. Det
virker som om dyrene har lært at menneskene
som beveger seg på stien ikke er interessert i
dem og dermed ufarlige. Men løshunder som
svinser hit og dit med snuten langt ned i lyngen på leting etter nye og spennende lukter,
får rådyrpelsen til å stritte av redsel nar de får
været av hunden. Spesielt vinterstid er nl.dyrene utsatt, om ikke hunden tar direkte los av
dyret og følger etter, kan likevel noen bjeff og
en rask spurt pii 15- 20 meter få dyret til å løpe
flere kilometer. I dyp snø og - 20 grader vil
·dette bety døden for et svakt dyr. Om sommeren er ikke voksne rådyr særlig utsatt for
hunder, de løper med letthet fra selv den raskeste hund. Men en liten hvitprikket kalv som
trykker i gresset kan utløse hundens jaktinstinkter samme hvor lydig og dressert den enn
er. Klapp aldri en forsvarsløs rådyrkalv og la
ikke hunden snuse for mye på den. Er det fremmede lukter på kalven når råa kommer tilbake
går hun instinktivt fra avkommet.

Vedhogst og plukkhogst har liten innvirkning på dyrelivet, en dag med en knattrende
motorsag og duringen fra en traktor får de sky
og ·forsiktige dyrene til a trekke unna, men
etter noen dager når alt er stille igjen er sagen
forlengst glemt. Verre er det med grov flatehogst i de små skogteigene vi har i Rygge,
dette betyr som regel slutten på dyrelivet.
Strandbakkskogen i Rygge ble for en tid siden
totalt snauhogge! for modent tømmer. Resullatet er at selve skogen ble omdannet til en
stygg og unaturlig kvisthaug som griner mot
en som et sår i landskapet. Flatehogst er utvinning av investert kapital, kostnadene for å
kappe og trekke ut tømmer av skogen er sikkert store. For å oppnå maksimalt utbytte må
skogeieren sette igang tiltak for å få ny skog
til å vokse opp på kortest mulig tid. Den beste
måten å gjøre dette på er å sprøyte hogstflaten
med glyfosat allerede første sommeren og
plante nye granplanter. Glyfosat er en giftsort
som sprøytes ut i veskeform og dreper gress
og løvtrær. Med denne framgangsmåten i et
hogstfelt vil grana komme til å dominere en
hogstflate etter ca. l Oår.
En naturlig syklus i skogen vil være vold-

~~--~--~v.~--~-

flaren er en av de vanligste ~rrene i Ryggenafllren. Foto: David Vogt.
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som vekst av løvkratt og annen vegetasjon de
første årene etter hogsten. Løvtrærne som
vokser fort i ungdommen vil relativt raskt bli
store, grantrærne vokser langsommere men
kan til gjengjeld klare seg i skyggen av løvkronene. Granene vil etterhvert ta igjen løvtrærne og ta så mye lys og næring at løvskogen
vil dø og falle ned, dette kan ta opp til en
mannsalder. Med moderne skogsdrift vil skogen ta en unaturlig struktur og en unaturlig
rytme som kun er beregnet for å gi kroner og
øre. Det skader ikke dyrelivet vesen tlig om
man hugger ut 12- 13 mål i et skogsområde
på 600, tvert imot hjelper det elgen med beite-

***

områder. Men i et lite område med balansert
fauna omkranset av jorder og bebyggelse vil
snauhogst ødelegge dyrelivet på en effektiv
måte.
Å verne all uberørt natur i Rygge er nok
langt fram, og det er dessuten en politisk avgjørelse. Men hvis alle begynte med seg selv:
Hundeeierne tar hunden i bånd, naturfotografene holder seg unna fugleredene, turgåerne
tar med seg søplet hjem og skogeierne planlegger skogsdriften på en mer naturvennlig
måte, er vi kommet et godt stykke på vei mot
et felles mål: Hold Ryggenaturen intakt.

***

Høyrente i Kreditkassen.
Nå med 11% rente og ett gebY-rfritt uttak i året.

V

ar det noen som sa at det ikke lønner seg å spare?!! For tiden får du hele 11%
rente på Kreditkassens Høyrente-konto, nesten det dobbelte av dagens inflasjon.
Dessuten har vi lyttet til våre kunder . .. og fjernet uttaksgebyret på 4%for alle
som nøyer seg med ett uttak i året. Nå kan du altså både ta ut siste års renter - og
ett fritt uttak til - uten å betale noen form for gebyr.
Først ved andre og eventuelle senere uttak i samme år, trekker vi fra et uttaksgebyr på 4%.
Dette betyr at Høyrente-konto under disse forhold gir en effektiv avkastning
på 11% - og uten at du må binde pengene for en bestemt tid. Du står helt fritt til å
ta dem ut - når det måtte passe deg. Et bedre, sikrere og mer fleksibelt høyrentetilbud tror vi du skallete lenge etter.

-en enklere og bedre bank
Il ICREDITICASSEN
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Ungeravsløringen, Østfold Naturverns
hittil største seier
PAL BuGGE

Foto: Fredriksstad Blad.

Avsløringen av de nedgravde gifttønnene ved
Unger fabri kker er vår hittil største seier. Den
betyr ikke bare mye for ØN, men også for hele
miljøvernbevegelsen i Norge og ikke minst for
publikum. I denne saken ble det bevist at ogsa
«vanlige» folk kan gjøre noe for å stoppe miljøødeleggelsen.
Saken begynte egentlig i våres, da Fredrikstad Blad fikk en henvendelse fra en privatperson som klaget over at barn lekte inne på
Unger fabrikkers omrade, blant lekkende kjemikalietønner. Administrerende direktør Halvard J. Kvisgaard rykket med en gang ut for
å berolige publikum med at stoffet på fatene
ikke var farlig, dessuten hadde ikke barn fra
omegnen noe å gjøre inne på bedriftens område!
ØN fikk ikke gjort noe med saken da, men
et par måneder senere ble vi kontaktet av en
tidligere ansatt som syntes at «nedgraving av

gift var for jævlig» og ville tipse oss om dette.
Etterforskningen ble satt igang og vi samarbeidet bade med var kilde og folk inne på
bedriften. For a forsikre oss om at tønnene
virkelig var nedgravd på bedriftens område,
snek vi oss ned på tomta en natt og gravde
fram et fat som vi tok prøver av. Samtidig med
dette sjekket vi i samarbeid med Natur og
Ungdom (ungdomsorganisasjonen av Norges
Naturvernforbund) stoffets egenskaper og giftighet med fagfolk i inn- og utland.
Etterhvert som alvoret i saken gikk opp for
oss fant vi ut at datoen for aksjonen måtte
justeres. Det ble bestemt at avsløringen av de
nedgravde gifttønnene skulle brukes rett før
valget, for a ta miljøvernsaken påny inn i
norsk politikk. Dette førte igjen til at vi fikk
ytterligere tidspress pa oss i forberedelsene til
aksjonen. På kort tid gjorde vi ferdig et gruppekorsbånd for verving, et «pressekit» til
massemedia og la de siste planene for aksjonen. Tirsdag 3. september slo vi til med et
haleheng av journalister, reportere og Odd
Einar Dørum som representant for politikerne. I kortesje kjørte vi inn på tomta og gravde
fram et par tønner. Generalsekretær Torbjørn
Paule leste opp en resolusjon og dermed var
avsløringen av Østfolds største miljøskandale
et faktum.
Ledelsen ved bedriften som på daværende
tidspunkt begynte a ta panikk, innkalte til et
orienteringsmøte for å fortelle at det bare lå
l0- 20 flatklemte fat i det utfylte omnidet.
Restene på fatene var i følge teknisk sjef Dals
uttalelser råstoffer som kunne brukes på nytt
igjen i produksjonen, og var overhodet ikke
farlige. Dette viste seg senere naturligvis å
være en løgn. Mange av fatene var fulle med
det giftige stoffet filtersyre og sluttresultatet
av gravingen ble hele 337 tønner.
I løpet av dagene som fulgte var Ungersaken hovednyheter i norske medier.
Dette medførte blant annet at Theo Koritzinsky (SV) kansellerte alle sine avtaler pa 9

aksjonsdagen og dro sporenstreks ned for å se
på saken. Statens forurensningstilsyn var nå
kommet i siget og kom med representanter for
å ta prøver av filtersyren i tønnene. Anmeldelsen fra SFT lot da heller ikke ven te på seg, og
dermed var saken lost vel i havn for oss naturvernere.
Det offentlige naturvern tok deretter over i
samarbeid med politikammeret og den offisielle etterforskningen skjøt fart. Imens hadde
saken fått den virkning vi hadde håpet på. Fra
statssekretærhold i Miljøverndepartementet
kom det beskjed om at SFT skulle rustes opp.
Hele 14 nye stillinger ble enden på visa, og det
var ikke minst SFT meget glad for. To uker
tidligere hadde Bergmann-Paulsen i samtale
med ØN stilt seg sterkt tvilende til muligheten
for at SFT skulle bli styrket med 2- 3 nye stillinger. Med andre ord full uttelling for våre
arbeidsmetoder.
Pil tips fra ØN ble nå ogsa andre kritikkverdige forhold ved bedriften rullet opp. SFT
anmeldte bedriften for brudd pa konsesjonsbestemmelsene også når det gjaldt utsli pp av
filtersyrc fra produksjonen. Syren ble sluppet
ut langs bryggekanten istedenfor ii bli sluppet
ut i den mest strømførende delen i elveløpet.
Ungers direktør var na, i følge hans egne

Svalesrjerr. Foto: 0 /e Pefter Skallebakke.
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uttalelser i sjokktilstand, og han så det somen
æressak å ra ryddet opp i forholdene omgående.
Saken begynte også å bli pinlig for Borregaardkonsernet som hadde kjøpt bedriften
aret før. Mange karakteriserte bedriften som
en kalket grav for Borregaardkonsernet, og
ledelsen var tydeligvis lite fornøyd med sakens
ut vikling.
Det viste seg også at bedriften hadde flere
kalkete graver enn bare ved anlegget pa Nabbetorp. Pa Sellebakk-anlegget ble det funnet
1200 tønner lagret pa uforsvarlig vis. I følge
bedriften skulle man uka etter aksjonen ha satt
igang tapping av denne syren over på andre
nye tønner.
Etter tønnenes tilstand a dømme var dette
5- lOår for sent. Tønnene var gjennomrustne
og flere lekket syre ut i grunnen. Prøvene fra
NJV A viste ved forsøk pa fisk i laboratorium
at filtersyren var fra middels til sterk giftig.
Likevel ble det gjort forsøk fra bedriftsledelsen sin side på abagatellisere virkningene,
og ikke minst det prinsippielt alvorlige ved
saken. Dette lyktes ikke da politikammeret og
SFT nå var kommet godt igang med etterforskningen og ville avslutte saken i løpet av
november måned med en sluttrapport.

Foto: Fredrikssrad Blad.

Siste om Ungersaken:
Anmeldelsen opprettholdes og ØNfår dekket sine utgifter med
aksjonen.
Statens Forurensningstilsyn opprettholdt sin
anmeldelse av Unger Fabrikker. Det er hovedinnholdet av rapporten SFT utga etter at
undersøkelsene ved bedriften ble offentliggjort like før jul. SFT mente at de prinsipielle
sidene ved det å grave ned giftig kjemisk avfall
var så alvorlig at de opprettholdt anmeldelsen.
Når det gjaldt skadevirkningene av den filtersyren som hadde rent ut, anså SFT at de var
små og lokalt begrenset. Men SFT fikk også
en tankevekker da NJV A (Norsk institutt for
vannforsking) foretok prøver med filtersyren
på ett år gammel ørret. Så små mengder som
IOppm* virket dødelig på fisken i laboratorieforsøk. ØN har derfor også sendt en henvendelse til SFT hvor vi påpeker nødvendigheten
av å stoppe utslippene av de 9000 kg filtersyre
som de nå har konsesjon for.
Like etter at rapporten kom fikk ØN den
gledelige meldingen om at SFT hadde bevilget
6000 kroner til dekning av ØNs andel av aksjonsutgiftene. Et kjærkomment tilskudd til
kassa, som vi vurderer å la gå uavkortet til
vårt nyopprettete Etterforskings- og aksjonsfond.
• ( = parts per million)

Foto: Demokraten.

PÅL BUGGE

Tips-telefon er installert!
P ER-ERIK SAND

Vi har nå gått til anskaffelse av en tips-telefon
for å ta imot tips om forurensning fra publikum.
I vårt kontorlokale i Fredrikstad er det
koblet en automatisk telefonsvarer til telefonen som muliggjør innlesing av beskjeder,
innmeldelser i foreningen og ikke minst innrapportering av forurensning.
Telefonnummeret er 032/14 980.
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Isbilders lys
ROLF SØR ENS EN

Foto: Rolf Sørensen.

Flere døgn etter hverandre har vært knakende
kalde. I bekkedrag og elvestryk har naturen
sin vinterutstilling av isskulpturer. Innover
vannene i skogen ligger blanke isflater. På
himmelen henger den røde, livgivende gasskulen vi alle ti lber.
Med vinteren forandres landskapet. Og aller mest synlig er kanskje forandringen i vannmiljøene.
Vann er nemlig det eneste stoffet som finnes
rikelig i naturen i tre forskjellige tilstander.
Det kan være som flytende væske, gass eller i
fast form. Det er denne faste formen vi kaller
for is.
Vannet forandres totalt nar det går fra
væske til fast form, og akkurat denne forandringen er kanskje det mest iøynefallende ute i
naturen. Det som ~kjer når vannet fryser til is,
er at frie svevende molekyler i uorden ordner
seg i bestemte mønstre og blir til en komplisert, forunderlig orden som ikke er til å begripe ...
12

Heldigvis presenterer isen seg ikke bare som
fysikk og kjemi. Den er noe mer - den er form,
struktur, mønster, farver og lyd. Hvert år når
de lange, mørke frostnettene kommer snikende
og legger gjennomsiktige islokk over svarte
skogstjern, skjer denne isens forunderlige skapelse av mønstre og former. I bekker og elvedrag lager vannet isskulpturer med former
som om de var skapt av høyerestående vesener
med fantasi og kunstneriske anlegg. Og finner
du ditt lille isslott i vannskyene fra en vinterfoss, så vær snar med å fastholde inntrykket,
for slottet der inne er i konstant forvandling.
Neste dag er kanskje åpne isporter lukket for
godt, og bla saler skjult av istapper, farvet
grønne av lyset som siles gjennom granhenget
over hodet ditt.
Om du har ligget med en båt sommerstid i
rolige skogsvann, har du sikkert sett store
luftbobler som noen ganger kommer seilende
opp mot båten fra bunnen under deg.
Med en svak lyd brister boblene i overfla-

Foto: Rolf Sørensen.

Foto: Rolf SørÆnsen.
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Foto: Rolf Sørensen.

ten, og gassen i dem forsvinner usynlig til luften rundt deg. Tilbake ligger blanke flaten.
Etter at isen har lagt seg, hindres boblene i
anå overflaten og forsvinne. Etterhvert som
istykkelsen øker, konserveres usymmetriske
boblemønstre for lagring i is helt til vårvarmen kommer - synlig for dem som våger seg
utpå.
Og når du forsiktig, med prøvende, glatte
skritt gir deg utover denne merkelige flaten ,
vil du kanskje oppleve en følelse av at det er
selveste himmeltaket du går på. For i solskinn
og med en bestemt vinkel mellom deg, boblene
og solen. begynner de innefrosne boblene å
lyse i alle regnbuens farver. Forandrer du
kroppsvinkelen bare ørlite, kan du få oppleve
gult, lys blått, så rødt, grønt ...

14
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Forandrer du vinkelen litt for mye mellom
deg og boblene, slutter ~stjernene» i isen å
lyse, og tilbake blir bare bobler og kald is.
Det er det hvite lyset fra solen som bærer
med seg alle disse farvene - og hvor utrolig
det enn høres, kan vi ikke se dette lyset. Det
vi ser, er lys som er reflektert av veggene i
utkanten av boblene. Både reflektert lys og
direkte lys gir farver til islandskapet, samtidig
som isoverflaten virker somet speil, der vi kan
se bilder fra landskapet rundt oss. Det er denne speilvirkningen som gjør at vi får oppleve
blå himmel. skog og fjell sammen med innefrosne insekter, barnåler, pinner, rusk og
rask ...
Og går du ekstra nær, får du se et menneske.
Et stort menneske i et lite landskap ...

Kronos Titan-saken:

Ulovlige utslipp ved Kronos Titan?

Foto: Bohusldnningen.

I hele år har ØN arbeidet med et tips fra en
tidligere ansatt ved Kronos Titan om brudd
'på konsesjonen.
SFT og Miljøverndepartementet har blitt
informert om denne etterforskningen og SFT
vil i løpet av vinteren ta opp dette med bedriften, i forbindelse med sin gjennomgang av den
nye konsesjonen.
Det mest interessante ved vår kildes uttalelser er det som gjelder klaretankene. Stemmer
disse opplysningene med det SFT finner ut, er
det snakk om enorme overskridelser som må
politietterforskes.
Det gjenstår å se hvor langt SFT våger aga
i sine undersøkelser av gamle synder ved «Titan».
Nedenfor følger redegjørelsen fra vår kilde:
Angående manglende innrapportering ved
Kronos Titan
Østfold Naturvern har tatt bekreftet var mistanke om manglende innrapportering av stør-

re utslipp. Vår kilde er en tidligere arbeider
ved bedriften som arbeider der i tiden
1977-80. Opplysningene som er sendt oss er
kontrollert av en annen tidligere arbeider ved
bedriften som var ansatt som reparatør inntil
1984. Det er således all grunn til å feste lit til
disse opplysningene.
Som tidligere ansatt ved Kronos Titan
gjennom flere år var det interessant å lese i
Fredrikstad Blads portrettintervju med adm.
dir. T. Tandberg lørdag 30. mars.
I intervjuet setter Tandberg spørsmålstegn
ved troverdigheten lokalbefolkningen har til
kritikken som i den senere tiden er blitt rettet
mot Kronos Titans forurensning av Glomma
og områdene rundt bedriften. Muligens kan
kritikken, slik Tandberg· hevder, virke overdreven. Derfor tror jeg noen betraktninger/konkrete eksempler angående bedriftens miljøpolitikk fra personer som kjenner bedriften
som sin arbeidsplass kan ha almen interesse.
Jeg kan ikke komme inn pa de forskjellige
15

sidene ved den kjemiske prosessen i fabrikken
da denne er svært komplisert. Derimot vil jeg
understreke at det daglig blir brukt store
mengder syrer, nitrater og andre kjemikalier.
Under normale omstendigheter forarsaker
mest sannsynlig disse ingen skade utover de
«kjente» store mengder med syreholdig ilmenitt som fortynnes, ikke renses før de slippes
ut i Glomma.
Det er når det skjer uforutsette feil i produksjonsapparatet, at større utslipp blir
uunngaelige. De feilene som oftest førte til slike utslipp, var lekkasje/skade på kloakkledningen og sammenbrudd pa tørkeovnene (stener i brennerne som raste ned). l slike situasjoner matte produksionen stanses. Da den kjemiske prosessen i fabrikken ikke kan reverse-res, ble man sittende med flere hundre tusen
liter fortynnet syre-, også kalt «Titanlut», i
tillegg til oppløst ilmenittmalm inneholdende.
tungmetaller i to store klaretanker. Denne
blandingen størkner ved 13 ·c. Temperaturen

falt ganske raskt til dette kritiske punkt. Den
eneste muligheten for bedriften til aunngå en
lengre produksjonsstans, var å åpne bunnventilene i karene og la blandingen gå i Glomma.
Da ovennevnte situasjon skjedde opptil flere
ganger årlig er mitt spørsmål
- Blir slike ekstraordinære utslipp rapportert?
- Har ikke lokalbefolkningen krav på informasjon om slike hendelser som berører
nærmiljøet deres?
- Hva med fiskernes situasjon i nærheten av
bedriften?
l og med at minimumsutslippet ved en oppslutning er på opptil 135 000 liter via klaretankene er det klart at det gjennom de siste ti
årene kan ha blitt sluppet flere millioner liter.
Dette rna nødvendigvis ha hatt en ekstra negativ virkning på naturen i området på toppen
av alt det bedriften har lov til å slippe ut.

Kronos Titan reduserer utslippene:
Kronos Titan vil som sikkert mange leste i
«Titanavisa» i høst innstallere et syregjenvinningsanlegg. Dessverre har denne reduksjonen
av utslipp blitt framstilt som en såkalt «fullrensing». Dette er naturligvis ikke tilfelle. Til
tross for investeringer på over l 00 millioner
kroner vil bedriften fortsatt være en av hovedbidragsyterne til forurensningssituasjonen i
Glomma. Det forteller mye om hvor store utslippene er i dag og vil være fram til 1990.
Av nedenstående skjema kan man se at det
"ikke er snakk om fullrensing med en sterk
reduksjon av utslippene:
På ett enkelt punkt i utslippssøknaden er
det også snakk om en økning av utslippene.
Det gjelder det sure slammet som kommer ut
av prosessen etter at malmen har reagert med
syren. Slammet har en surhetsgrad på 2 og det
er fullt mulig å nøytralisere dette og land16

Foto: Erik Sandersen.

deponere slammet for eks. på Øra-fyllingen.
Dette slammet er til stor sjenanse for fiskerne da slammet blir fjernet med mudderapparater ved jevne mellomrom og dumpet lenger ute

i elva. Østfold Naturvern har derfor i et brev
til SFT bemerket at mudring og dumping av
slam bør opphøre, da det finnes tekniske løsninger for alandeponere slammet.

Utslipp til Glomma
Foreløpige tall

H2S04
TPD
))
FeS04
))
Ti02
))
Slam
kg/dag
Cr
))
V
*)Filter-saltene tatt hånd om.

1986
25 OOOTPÅ
med
slamfilter

1990
30000TPÅ
med
syrereg.
*)

100
70
6
17
85
200

30
lO
3
25
6
15
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La det bli lys!
Den hellige befaling
FIAT LUX

står på første side
i den første av alle milliontalls trykte bøker
som har opplyst og beriket menneskenes sinn
gjennom mer enn fem hundre år.
Ordene står der som en forutsigelse
av boktrykkerkunstens enorme betydning
for kulturens vekst og utvikling i den tid som kom.
Det mangfoldiggjorte skrevne ord

loe der bli lys i uvi renhetens mørke.
Fortidens visdom. og samtidens kunnskap
i religion og filosofi. vitenskap og oppdagelser.
politiske ideer og sosiale teorier. trengte ut til folkets brede lag.
I dette lys fant den alminnelige kvinne og mann veien
til frihet og selvbestemmelse.

~
l den teknologiske vidunderverden vi lever i
kan også det talte ord bli bevart og uendelig mangfoldiggjort.
Men så lenge vår sivilisasjon består
vil bøkene fortsatt bestå som hovedinngang til viten
og ny erkjennelse for stadig fl er~
av jordens folk.

4fALFABETAr., fototypografiskindustria.s

Trekkfuglenes ankomst om våren til
Indre Østfold 1985
ATLE HAGA

Vipe. Foto: Pål Bugge.

Indre Østfold lokallag er godt fornøyd med
den respons vi har fatt på «vårfuglbarometeret» som har stått i Indre Smaalenenes Avis.
Totalt har vi mottatt 25 utfylte skjemaer, og
det er mer enn vi regnet med. Men dessverre
har vi ingen rapporter fra Hærland og bare
melding om gjøk fra Rømskog. Dette gjør
totaloversikten vår noe mangelfull. Men fra
de andre stedene har vi god dekning, da mange
skjemaer har vært svært fullstendige.
Først blant trekkfuglene var i år som tidligere stær, vipe, lerke, svarttrost, ringdue og
bokfink, som alle returnerte til Indre Østfold
i mars. l. april kom så rødstrupe, storspove,
måltrost, gråtrost og linerle. Og til slutt i mai
ankom svart-hvit fluesnapper, gjøk, taksvale,
låvesvale og tårnseiler. Ankomstdatoene har
bl.a. sammenheng med når det er mat å finne.
De som lever av mark, frø m.m. som de finner
på bakken, kan komme så snart snøen begyn-

ner å forsvinne. Dersom det faller mye snø
etter at disse tidlig-trekkerne kommer, kan de
snu og sette kursen sørover igjen. Dette skjedde med de første vipene som kom i år. Insekteterne som fluesnappere, svaler og gjøk må
vente til mai før de finner nok å spise.
Det er vanskelig å si noe helt entydig om
hvor i Indre Østfold trekkfuglene ankommer
tidligst. Til det er nok variasjoner i temperatur, snøforhold m.m. de ulike steder for små.
Men noen hovedtrekk i ankomsttidene synes
klare. Trømborg var først ute med flest arter
(strær, vipe, storspove og ringdue). Til Rødenes og Ørje kom også trekkfuglene gjennomgående tidlig. På Slitu og i Båstad lå snøen
lenge, og fra disse to stedene er det mange sene
førstegangsobservasjoner, (rødstrupe, lerke,
ringdue, måltrost, bokfink og linerle). Enkelte observasjoner er spesielt tidlige, som rødstrupe på Mysen 31.3., vipe i Trømborg 12.3
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lerke i Eidsberg 6.3. og bokfink i Rødenes
11 .3. Imidlertid kan noen av disse ha overvintret i Østfold. I alle fall pleier en del troster å
bli igjen hos oss i den kalde årstid.
Indre Østfold lokallag tar sikte på å fortsette trekkfuglundersøkelsene i noen år framover. I det vi retter en stor takk til alle som
har bidratt i år, håper vi derfor pa like stor
respons neste var. Følgende har gitt opplysnmger:
Anna Moe, Tore Berger, Bjørn Aksel Bjerke, Raymond Herland, Jon Klmesti og Per
Kristiansen, Mysen.

Kari Bunes, Grete Mysen, Johanne Kirkeby
og Olav Mjelde, Eidsberg.
Brit Bjørnerud, Nils Orderud og Knut
Klever, Slitu.
Kai Tønsberg, Trømborg.
Ellen Aubert, Gunnar Barlund, John Aaser,
Chr. Hogstad og Oddbjørn Rosendal, Trøgstad.
Kristoffer Sæves, Båstad.
Magna Bratås, Ragnhild Nygaard, Margit
Sukken, Ottar Andersen, Arne Skogheim og
Steen M. Sleviken, Ørje.

Vårfuglbarometer 1985
.4nkommet til
Mysen
Jlugleart

Eidsberg

Slitu

Trøm- Hærborg land

Trøgstail

Båstad

Rødenes

Ørje

Rømskog

Tidlig_ste
observasJon

Rødstrupe

31.3.

7.4.

26.4.

9.4.

28.4.

13.4

31.3.

Stær

19.3.

12 3.

28.3.

12.3.

13.3.

12.4.

13.3.

17.3.

12.3.

20.3.

17.3.

12.3.

23.4.

18.3

4.4.

14.4.

12.3.

6.3.

16.4.

15.3.

14.3.

14.3.

13.3.

21.3.

6.3.

18.4.

16.4.

11.4.

26.4.

21.4.

16.4.

26.4.

11.4.

16.3.

11.3.

15.2.

2.4.

20.3.

Vipe
Lerke

15.3.

Storspove
Svarttrost

19.3.

8.3.

15.2.

24.3.

8.3.

Ringdue

22.3.

23.3.

14.4.

20.3.

30.3.

15.4.

15.4.

18.4.

18.4.

17.4.

30.4.

30.4.

5.4.

5.4.

Bokfink

24.3.

17.3.

2.4.

1.4.

2.4.

15.4.

11.3.

31.3.

17.3.

Linerle

8.4.

11.4.

12.4.

10.4.

3.4.

6.4.

8.4.

6.4.

19.5.

27.5.

12.5.

17.5.

16.5.

15.5.

12.5.

12.5.

11.5.

9.5.

13.5.

13.5.

10.5.

10.5.

7.5.

4.5.

12.5.

Måltrost

Gjøk
Svale: tak

9.5.

18.5.

Svale: låve

10.5.

27.4.

14.5.

3.4.
11.5.

11.5
9.5.

14.5.

l 0.5.

Svart-hvit
nuesnapper

11.5.

4.5.

11.5.

Grå trost

20.4.

14.4.

14.4.

Tårnseiler

20

24.5.

8.5.
25.5.

*

11.5.

4.5.

8.4.

24.4.

8.4.

24.5.

24.4.

24.5.

«Forurensningen av Glomma og
H valerområdet»
H ANS H. UTGÅR O

I mai -85 utga Østfold Naturvern en rapport:
«Intervju/spørreskjema-undersøkelse blant
fiskere som drifter på Østerelva og i området
Hvaler/Singlefjordbassenget». Bakgrunnen
for dette arbeidet er å finne i konklusjonsrapporten til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) over basisundersøkelse av samme
område.
NIV As hovedkonklusjon, i det minste i følgende media, var at forurensningssituasjonen
i området ikke var endret eller forverret de
siste lO år.
Umiddelbart kom det reaksjoner fra fiskerhold, som påpekte at forholdene tvert i mot
hadde endret seg til det katastrofale! Vi fattet
derfor straks interesse for saken og fant snart
ut at NIVA ikke hadde rådført seg med fiskerne i området i denne basisundersøkelsen sin.
Etter endel forespørsler og rådføring med
NIVA og SFT (Statens forurensningstilsyn),
samt andre fagfolk på området, bestemte vi oss
for å gjennomføre en undersøkelse blant fiskerne. Undersøkelsen skulle således bli et
supplement til NIV As rapport og derved tilføre debatten om forurensningen av Glomma
nye argumenter.
Vi kontaktet alle de fiskerne i området som
vi klarte å oppspore, 17 yrkesfiskere og et par
hobbyfiskere, ga dem skjemaer og kart, hvor
de ble bedt om å besvare endel spørsmål og
anvise steder for f.eks. fangst av syk fisk.
Det ble etter hvert mye arbeid med dette,
da ikke alle fiskerne var like raske til å svare.
Det var derfor nødvendig med mye telefonering og personkontakt.
Til slutt kom arbeidet med å presentere en
rapport på grunnlag av det innsamlede materiale.
Dette materialet tegner et meget dystert og
for mange uventet drastisk bilde av fiskernes
situasjon og den senere tids utvikling.
Fiskerne beretter om sin daglige befatning
med resultatene av mange års enorme for-

Resultatet etter at JO ruser er trukket.
Fiskerne Ragnar og Helge. R. Olsen.
Foto: Tore Skaar.

urensning av Glomma:, med minkende fangst,
to- og tredobling av redskap og arbeid for å
kunne oppnå halvparten av fangstkvantumet
som for lOår siden.
Tener, ruser og garn blir tilgriset av slam.
Oftere og oftere påtreffes syk og skadet fisk.
Fisken dør i redskapen.
Dette er noen av de tingene fiskerne opplever som direkte går på arbeidssituasjonen,
men undersøkelsen avdekket også et annet
forhold som vel har større illustrerende virkning. Vegetasjonen i Glomma, Øra-~mrådet
og i området innenfor Hvaler forsvinner hurtig og er tildels borte!
På overflaten ser det kanskje bra ut, - men
nede i vannet klarer ikke lenger planter som
ålegress, tang, tare o.a. å stå imot en kraftig
nedslamming av fiber og alger, samt påvirkninger av rent kjemisk karakter. De store ålegressengene som kjennetegnet de mange grun21

ne kiler og bukter i området ER BORTE!
Derved er den naturlige biotop for et mangeartet dyreliv, - oppvekstomradet for yngel
av de fleste stedbundne fiskearter, - spiskam
meret for et mangeartet fugleliv osv. ødelagt.
Fiskere og alle andre brukere av sjøen stiller
naturlig nok spørsmal ved «ansvarligheten» til
de myndigheter som tillater en slik utvikling.
Vi i ØN har ved denne rapporten satt dette
problemet på sakskartet til diverse myndigheter og offentlige organer, men fremfor alt
klart å gjøre allmenheten mer oppmerksom på
situasjonen. Vi bør innse at vi som naturvernere og «ambassadører» for naturen oppnår

varige og tellende resultater først når vi har
vekket en opinion for saken. Vi mii lede an,
men også bevirke at befolkningw følger opp
våre krav overfor myndigheter og bedrifter.
Ikke minst blir det viktig i fremtiden afå politisk gjennomslag for at rensing koster penger,
også for det offentlige. Vi må anskueliggjøre
overfor folk hva disse pengene og denne innsatsen vil bety av renere og levende natur!
Rapporten kan bestilles ved å tilskrive
Østfold Naturvern
postboks 1151
160 l Fr.stad

ØN mottar 20 000 kroner fra SFT for gjennomført undersøkelse blant
fiskere i Hvaler/Singlefjordbassenget.
ØN mottok i høst hele 20 000 kroner for den
gjennomførte undersøkelsen blant fiskere i
Hvaler/Singlefjorden. SFT hadde en del kritikk til rapporten med hensyn til spørsmålstillingene, men anså at det arbeidet vi hadde
utført var et viktig bidrag til å få et mer nyansert bilde av situasjonen i havbassenget.
Undersøkelsen ble gjennomført i vares da
vi oppdaget at NIVA ikke hadde «husket» a
gjennomføre sin egen planlagte undersøkelse.
Undersøkelsen vi gjennomførte viste seg å

være meget viktig da fiskernes observasjoner
av forholdene var helt annerledes enn det
NIVA hadde kommet fram til. Mens NJV A
holdt på at det ikke hadde skjedd en forverring
av forholdene de siste årene, var fiskerne i den
situasjon at de en etter en vurderte å slutte å
fiske i det indre bassenget på grunn av den
økende forurensningen.
Rapporten har derfor ogsa vekket berettiget oppsikt langt inn i Miljøverndepartementet.

Status for truete og sårbare
hekkefugler i Østfold-skjærgården
OLE JØRGEN HANSSEN

Tyvjo. Foto: Pål Bugge

INNLEDNING
Forekomsten av hekkefugler på viktige sjøfugllokaliteter i Østfold-skjærgården ble undersøkt i 197 4 (Hardeng & Andersen 1975)
og 1977 (Hanssen 1980). Registreringene viste at det blant andefugler, vade-, måke- og
alkefugler og rovfugler var 9 arter med beregnet hekkebestand lavere enn 25 par, som er
klassifisert som akutt truet/sårbar/sjelden på
regionalt nivå i tabellen nedenfor.
Som et ledd i Miljøverndepartementets innsamling av data om truete arter, ble hekkebestanden av myrsnipe, brushane, tyvjo og tårnfalk registrert i Østfold-skjærgården i 1984.
Samtidig ble det samlet inn data om andre
arter i tabellen fra store deler av Østfoldskjærgården.
Materiale og metoder
Materialet til undersøkelsen omfatter tilnær-

met totalregistreringer av hekkefugl i
Østfold-skjærgården i 1974 (Hardeng & Andersen 1975) og 1977 (Hanssen 1980). I tillegg er det benyttet materiale fra registreringer i sjøfuglreservatene og en del utvalgte
andre øyer i årene 1979-1983 (se Hanssen
1985).
Bortsett fra teist er de fleste artene som er
behandlet, relativt enkle å taksere, siden det
sjelden er mer enn 1- 2 par på hver øy. Antall
hekkende par er beregnet som antall varslende
par/enkeltindivider. For teist er kun antall
individer opptalt ved hver koloni.
Resultater og diskusjon
I det følgende er det for hver art gitt et anslag
for bestandsstørrelsen i skjærgården i 1984,
bestandsutviklingen 1974-84, habitatkrav,
viktigste trusler mot arten i Østfold og mulige
forvaltningstiltak.
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Sandlo
Hekkebestanden i 1984 anslås til ca. 20 par. Bestanden i
Østfold viste svak synkende tendens fra 1974 til 1979. men
har senere vært stabil eller noe økende. Arten finnes sAve!
på store som små øyer i midt-og utskjærgården. Sandloen
er knyttet til vegetasjonsløse. åpne øyer, der reiret gjerne
legges på sand - eller skjellsandstrender. Arten er derfor
svært utsatt for menneskelig forstyrrelse. Første kull legges gjerne tidlig i mai. og ungene er klekket før ferdselen
på øyene blir for intens. Annet kull som legges i juni,
mislykkes ofte pga. forstyrrelser.
Eneste alvorlige truse! mot den sparsomme bestanden i
Østfold er utvilsomt menneskelig forstyrrelse. l og med
opp rettelsen av sjøfuglreservater i 1978 og foreslått utvidelse med 19 nye reservater, synes artens eksistens å være
sikret.
Bestanden i reservatene steg med 90 ·~ i perioden
1979- 1983 (Hanssen 1985). Forvaltningstiltak utover
utvidelse av sjøfuglreservatplanen synes derfor ikke nødvendig.

Tårnfalk
Hekkebestanden i 1984 anslås till- 2 par. Antall hekkende par har trolig sunket en god del siden 1974, siden flere
hekkelokaliteter er forlatt siden den gang. Arten finnes i
første rekke på større øyer i midt- og utskjærgården. der
den er avhengig av steile bergskrenter eller trær for å
hekke. Den tar gjerne til takke med 4-5 mhøye skrenter,
og er således mindre kravfull i sitt reirplassvalg enn f.eks.
vandrefalken.
Viktigste årsaker til tilbakegang i tårnfalkbestanden
synes å være:
- hekkeplassen er forlatt. fordi den er ødelagt eller pga.
sterk forstyrrelse.
- næringstilgangen er redusert (vånd er forsvunnet fra
enkelte øyer).
I tillegg er tårnfa lken trolig svært utsatt for forgiftning
i sitt overvintringskvarter i Mellom-Europa.
Det viktigste forvaltningstiltak er Abeskytte hekkeplassene mot ødeleggelse/forstyrrelse. I og med at de fleste
hekkeplassene er sikret som reservater, er det hil p om at
arten vil overleve i Østfold. Det er viktig Afølge bestandsutviklingen i årene framover og iverksette tiltak som f.eks.
bygging av nye reirplasser innenfor reservatene, hvis arten
går ytterligere tilbake.

Vipe
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Hekkebestanden i 1984 anslås til ca. 15 par. Vipebestanden i skjærgården sank med 30-40 'lo i perioden 1974 til
1980, men var i årene 1980 til l984 tilnærmet stabil. Vipa
bekker kun på større øyer med et visst sammenhengende
areal gressmark. Arten er avhengig av kortvokst gress, og
favoriseres av beiting. Viktigste årsak til tilbakegangen i
skjærgården er nok menneskelig forstyrrelse, der arten
har lav toleranse. Predasjon fra en økende revebestand

kan ogsA ha viss betydning.
Opprettelse av sjøfuglreservater på øyer med gode hek
kemuligheter for vipe, er viktigste forvaltningstiltak for å
bevare bestanden, siden antall hekkende par i reservatene
steg med 150~. i perioden 1978- 1983. (Hanssen 1985).
Med eksisterende og nye foreslåtte reservater er de viktigste hekkelokalitetene i skjærgården sikret. Det bør søkes
opprettholdt en viss beiteaktivitet på øyene.

Steinvender
Hekkebestanden i 1984 anslås til ca. 12 par. Bestanden i
Østfold sank med ca. 30'1 i perioden 1974-1977, men
har siden steget noe, slik at bestanden nå er tilnærmet som
i 1974. Steinvenderen hekker kun i den ytre delen av
skjærgården, på større og mindre holmer. Svært ofte
hekker den i ternekolonier, der den foretrekker partier
med åpent terreng og lite vegetasjon.
Bestanden i Østfold synes å ha vært på samme lave nivå
helt tilbake til midten av forrige århundre. Selv om hekkebestanden er liten, er det neppe fare for at arten skal forsvinne som rugefugl i fylket.
Årsaken til artens tilbakegang 1974-1977 er vanskelig
Afastslå. men ølet menneskelig forstyrrelse er mest nærliggende fo rklaring. Steinvenderen starter rugingen seint,
og ungene klekkes i slutten av juni. Beskyttelse av hekkeplasser mot forstyrrelse synes å være det viktigste forvaltningstiltaket. Bestanden i reservatene steg med ca. 25%
1979- 1983 (Hanssen 1985).

Storspove
Hekkebestanden i 1984 ble ansl~tt til ca. 13 par. Bestanden synes Aha vært stabil 1974-1984. Materialet er for
lite til A kunne si noe sikkert om bestandsutviklingen.
Storspovas viktigste hekkeplasser er store, gresskledte
øyer i innerste og midtre skjærgård. Rekken av lave, vulkanske øyer fra Revlingen til Søndre Sletter utgjør artens
kjerneområde i Østfold -skj ærg~rden.
Storspova er meget var for forstyrrelse, og bestanden i
reservatene har trolig økt med ca. 60 ~. 1979- 1983
(Hanssen 1985).
Arten er utsatt for predasjon fra f.eks. rev, i tillegg
tråkkes reir i stykker av beitedyr. Opprettelsen av reservater i artens kjerneområde, effektivt oppsyn og fjerning av
eventuelle predatorer før hekkesesongen starter, utgjør
de viktigste forvaltningstiltakene.

Myrsnipe
Hekkebestanden ble i 1984 anslått til 1- 2 par. Bestanden
i Østfold har vært stabil de seneste 30 årene. Helt siden
1950- A·rene har arten hekket på samme lokaliteten, en
større gresskledt øy med store fuktenger utenfor Fredrikstad. Da bestanden er så liten, er det akutt fare for at arten
kan dø ut. Hekkeplassen er sikret som naturreservat, men
det er behov for aktivskjøtsel av biotopen for Asikre arteneksistensmuligheter. l tillegg bør det p~ses at rev ikke får
etablere seg på øya i hekkesesongen. Utover denne lokaliteten kan det være aktuelle hekkeplasser også i andre
områder. Nyetableringer er imidlertid trolig avhengig av

Tårnfalk hann. Foto: Morten Viker.
aktiv skjøtsel (vegetasjonsrydding, restaurering av smådammer, slatt m.m.).

Rødnebbterne
Hekkebestanden ble i 1984 anslatt til ca. 25 par. Rødnebbterna etablerte seg som hekkefugl i Østfold først
omkring 1970 (Fredriksen & Johansen 1974), og bestanden har økt noe siste l Oår. Koloniene har vekslet en del
i.størrelse og plassering i perioden. Arten er sterkt knyttet
Ill ytre kystsone, og fo retrekker sma, nakne rullesteinsskjær. Området omkring Akerøya har i alle ar vært kjerneområdet i Østfold.
Menneskelig forstyrrelse synes å være største trussel
mot arten, i tillegg til predasjon fra mink . Etler at sjøfuglreservatene ble opprettet, har det skjedd en viss nyetablering innenfor reservatene. l forslaget til supplerende
sjøfuglreservatplan er de viktigste hekkeplassene med.
Artens eksistens bør derfor være sikret.

Teist
Hekkebestanden ble i 1984 anslått til ca. 34 individer.
hvilket innebærer at bestanden har gått noe tilbake i
1974-1984. Heia og Søster er de eneste lokalitetene hvor
arten i dag hekker fast, men henholdsvis ca. 27 og 7 individer. l forhold til i forrige arhundre er teisten forsvunnet
fra mange lokaliteter, og bestanden har gått vesentlig tilbake. Som na var teisten i forrige århundre knyttet til
større, åpne øyer i den helt ytterste kystsonen.

Olje[orurensning, menneskelig forstyrrelse og minkpredasJon synes å være viktigste negati>e faktorer for
bestanden.
Da begge benyttede hekkelokaliteter og enkelte potensielle/gamle hekkeplasser er vernet/foreslått vernet, burde
arten ha rimelige muligheter for å overleve i Østfold.
Oljeforurensning og minkpredasjon er vanskeligere å
kontrollere, og kan under visse omstendigheter føre til at
bestanden dør ut. Et viktig forvaltningstiltak er a holde
minken borte fra potensielle hekkeplasser utenfor minkens
normale rekkevidde.

Tyvjo
Kun etl par ble funnet hekkende i 1984, hvilket innebærer
at bestanden \ar klart lavere enn i 1974, da ca. 3 par
hekket: 1984 var imidlertid et dårlig år for makrellterna
i ytre Hvaler-området, og en skal ikke se bort fra at tyvjoens næringsgrunnlag av den grunn ble spesielt dårlig. I
forhold til forrige århundre har bestanden gått vesentlig
tilbake. Tyvjoen hekket da relativt vanlig i de ytre de ler
av Østfold-skjærgården. Siden 1974 har arten kun hekket
på 3-4 større øyer i ytre deler ay skjærgården.
Tyvjoens egglegging starter først i juni, og arten er
derfor meget utsatt for forstyrrelser. Bare en av artens
faste hekkeplasser de siste år er fredet/foreslått fredet som
sjøfuglreservat. Dersom tyvjoen ikke finner forholdene
akseptable pa øyer som er reservater, er det stor fare for
at arten vil forsvinne fra Østfold i løpet av ta år.
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Konklusjoner
Undersøkelser av hekkebiologien til truetejsårbare fuglearter i Østfold-skjærgården har
vist at menneskelig forstyrrelse generelt sett er
den alvorligste trusselen mot artene. Dersom
nye foreslatte sjøfuglreservater blir opprettet,
og det opprettholdes et effektivt oppsyn, vil
sjansene øke for at artene overlever i Østfold.
Predasjon av rev og mink er et annet alvorlig problem. Bortsett fra på de mest isolerte
øyene, er det små muligheter for å begrense
minkbestanden i skjærgården. Reven er det

lettere å gjøre noe med. Ved å fjerne eventuelle
rever fra øyene før hekke sesongen starter, kan
hekkesuksessen i mange tilfeller økes betydelig.
For tårnfalk og teist kan hekkebestanden
muligens sikres ved å anlegge kunstige reirplasser. I Danmark har man positiv erfaring
med a legge ut kasser som teisten benytter til
rugeplass, da mangelen på hekkeplasser i
mange områder synes å virke begrensende
(Asbirk 1978). Tilsvarende erfaringer er også
gjort for tårnfalk.

Tabell:
Status for en del regionalt truete/sarbare hekkefugler i Østfold-skjærgarden 1984 .
..;. :Tilbakegang, (' :Status quo, + :fremgang.

Antall
hekkende par
1984
Tårnfalk
Sandlo
Vipe
Steinvendcr
Storspove
Myrsnipe
Rødnebbterne
Teist
Tyvjo

l 2
20
15
12
13
l 2
25
33ex
l

Bcstandsutvikling
1974-84

Truet hetskategori

+

Akutt truet
Sjelden
Sårbar
Sjelden
Sårbar
Akutt truet
Sjelden

(•

Akutt truet

0
\.J

0

o
0
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Dyr og landskap i Moss Kunstgalleri

Edmund og Viggo Ree, far og sønn, sto i
november for en felles utstilling i Moss Kunstgalleri. Edmund Ree stilte ut landskap og
portretter innen olje, akvarell og tegninger.
Viggo Ree stilte ut tegninger av dyr og fugler.
Edmund Ree som tok initiativet til utstillingen begynte i 13-årsalderen med aillustrere
sin fars noveller. Han gikk på det illegale
kunstakademi under krigen og har siden livnært seg som yrkesmaler.
Viggo Ree har sin kunstneriske utdannelse

fra Statens håndverks- og kunstindustriskole.
Han har reist mye både i Arktis, Europa og
Afrika. Han har også forfattet over "I 00 artikler, særlig om våtmark, rovdyr og moderne
skogsdrift. Hans tegninger har vært hyppig
brukt både i Natur i Østfold og den tidligere
Østfold-ornitologen. Viggo Ree er nå dyretegner av yrke.
Ole Petter Skallebakke
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Svartspett. Tegning: Viggo Ree.
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Litt om hornuglen og gulpeboller hos ugler
ROBERT HOUTMAN

Tegning: Rein Stuurmann
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Hvis noen forteller deg at han eller hun har
sett en ugle med ører, da blir det ikke vanskelig å fastslå at det gjelder en hornugle, særlig
hvis man også opplyser at den var mindre enn
en kråke. Det er lurt å la folk sammenligne
større fugler med kråker. Hadde uglen i dette
tilfelle vært større enn en kråke, da var det
sannsynligvis en hubro.
De to fjærtufsene hos noen av ugleartene

har ingenting å gjøre med ører, selv om folk i
lange tider har trodd at de hadde en eller
annen funksjon i forbindelse med hørselen.
Ørene består hos fuglene av åpninger på hodets sider. Hos uglen ligger disse bak de stive
fjærene som danner sløret, uglenes karaktertrekk.
Hornuglen er en sparsom hekkefugl i Østfold. Utenfor hekkesesongen streifer den rundt

i små grupper. Ofte havner slike småflokker i
parker eller store hager, der de tilbringer den
lyse delen av døgnet. Om kvelden, når jakten
på smågnagerne begynner, fortsetter de vandringen. Som for de fleste andre ugleartene er
det i skumringen at hornuglen jakter mest,
selv om den en gang iblant også tar bytte på
lyse dagen. Vanligvis sitter den om dagen tett
inntil stammen av et tre, der de gode kamuflasjefargene gjør den nesten usynlig. Men selv
om man ikke ser dem, så er det andre ting som
viser at det er eller har vært ugler i treet. Ofte
kan man nemlig finne ugleboller, som fuglene
har gulpet opp i hvileperioden. Disse bollene
kan være et interessant studiemateriale, fordi
de består av ufordøyelige matrester, slik som
musehår og tallrike bein fra smågnagere. Ved
å telle antallet kranier i gulpeboller kan man
få et inntrykk av hvor mange mus uglene spiser. Det høye antallet man ofte vil komme til,
viser at uglene begrenser smågnagerbestanden. F.eks. kan det finnes skaller etter markmus, andre ganger også spissmus, som er lett
å kjenne igjen på de spisse tennene, siden disse
tilhører insekteterne. Smagnagerne har flatere
jeksler, mens spissmusenes tenner er skarpe og
egner seg godt til å knuse insektenes kiniserte
skall.
Undersøkelse av gulpeboller skatTer oss ikke
bare opplysninger om uglenes matseddel, men
gir oss også et inntrykk av hvilke musearter
som forekommer i et bestemt område og om
disse artene er vanlige eller ikke. Slik hjelper
uglene zoologene som undersøker forekomster
av mus i et område. Ingen er vel flinkere til a
fange mus enn uglen!
Man rna imidlertid huske på at en ugleart
kan foretrekke bestemte musearter, slik at
gulpebollenes sammensetning ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av smågnagerforekomstene i et omnide.
Hornugler spiser forresten ikke bare mus.
Ofte finner man skaller etter småfugler i bollene, og rester av store insekter.
I løpet av våren etablerer hornuglen seg i
hekkeomradet igjen. Vanligvis finner den seg
et gammelt kråkereir og legger der tre til seks

runde, hvite egg. Hunnen ruger alene i fire
uker, mens hannen oppholder seg i nærheten.
Lik andre uglearter og dagrovfugler starter
rugingen straks det første egget er lagt. Dette
medfører at ungene blir født med en dag aldersforskjell, hvilket sees tydelig de første
ukene i ungenes liv. Om det er seks unger i
reiret kan den sist fødte fortsatt være dunkledd, mens den eldste kan ha antydninger til
voksen fjærdrakt.
Etter om lag fire uker forlater ungene reiret
og begynner selv å lære å skaffe seg mat. Da
begynner også de å fylle sin funksjon i naturen.
Som nevnt i begynnelsen, er hornuglen en
sparsom hekkefugl i Østfold. Riktignok blir
den regelmessig sett på trekk (Østfold-Natur
nr. 2, 13, 23, og Østfold-Ornitologen nr. l og
3/4- 1979.)
Robert Collett skriver om hornuglen i Østfold: «Skovuglen ruger spredt i de sydøstlige
skovtrakter, og er ofte skutt i den sydøstlige
del afSmaalenene, saavel tidlig om vaaren som
senhøstes.>> (Østfold-Natur nr. 16).
Om hekking av denne arten i Østfold i den
nyere tiden fiimes disse opplysningene: Atlasprosjektet, status per 31.12.83.: «I 4 av de
59 rutene (på l Oganger l O km) er hekking
konstatert, og i l rute sannsynlig. I '5 andre
ruter er det snakk om mulig hekking.>> (Østfold-Natur nr. 20).
Plante- og dyreliv i Trømborgfjella, Eidsberg: «Spredte observasjoner i traktene nedmot jordbruksområdene, hvor den hekker.
(Østfold-Natur nr. 8).
Fuglelivet i Vansjø-Hobølvassdraget: «Arten ble funnet hekkende på Kvern øya i 1971
(Hoell 1974), og det er ikke utenkelig at den
fortsatt hekker på et par av de ,store øyene
enkelte år.» (Østfold-Natur nr. 12).
Heravassdraget i Trøgstad: «ijornuglen er
påvist hekkende» (Østfold-Ornitologen nr. 41974).
Videre blir det nevnt i en del rapporter at
arten er «en fåtallig hekkefugl» (Heggen og
Frøland - 1978; Liste over registrerte fuglearter i Østfold-fylke - Østfold-Ornitologen
nr.3/4- 1975).
31

Så ille er det

Undersøkelse om luftforurensning i Nedre Glomma!
PER-ER IK SAND

I perioden 1981- 83 foretok NILU (N9rsk
institutt for luftforskning) en undersøkelse av
luftkvaliteten i Sarpsborg - Fredrikstadområdet. I høst ble rapporten ferdig, og en
kan slå fast at det er et meget dystert lesestoff.
Undersøkelsen omfatter stoffene svoveldioksyd (S02), sot, nitrogendioksyd (N02) , karbonmonoksyd (CO), og bly. Bly er det eneste
stoffet som ikke oversteg den anbefalte grenseverdien. Konsentrasjonen av de andre stoffene
overskred altså de anbefalte grenseverdier.
Med grenseverdi mener man den mengden av
forurensning som man antar mennesker kan
utsettes for uten innvirkning på helsa.
For å ta det verste først, svoveldioksyd
(S0 2), så viser undersøkelsen at grenseverdienfor so2 ble overskredet mest i byområdene,
men også overskridelser langs hele elva mellom byene, slik det framgår av figuren.
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Over 50 000 mennesker bor i dette området.
Lav i Sarpsborg-området er tidligere til dels
utslettet på grunn av S02 -utslippene. Man
kan tilføye at grenseverdien for so2 som er
fastslått ut fra skadevirkninger på vegetasjonen, ligger på ca. 50 J.lg/m3 . I 1981 bidro
industrien med vel 90% av alt S0 2-utslipp i
området. Borregaard alene sto for 60 % av
dette, (4,5% av Norges totale S02-utslipp).
Utslipp fra lave piper, hovedsakelig ved Borregaard, utgjorde bare l O% av de totale utslippene, men var likevel hovedkilden til de
høye S02 -målingene i Sarpsborg. I Fredrikstad var hovedsynderne boligoppvarming og
småindustri. En mager trøst er det at forurensningskonsentrasjonen er vesentlig lavere om
sommeren enn om vinteren, grunnet større
utslipp og dårligere spredningsforhold om
vinteren.

Det er høy forurensning av S02, sammen
med sot over store deler av regionen. Helsevirkninger av de to stoffene so2 og sot forsterker hverandre, det vil si forurensningsstyrken
forsterkes. Undersøkelsen viser at rundt
17 000 mennesker bor i området hvor det
samtidig forekom overskridelser av grenseverdiene for S02 og sot. I disse områdene kan man
forvente økt sykelighet hos utsatte grupper
som eldre og mennesker med hjerte- eller lungeproblemer. Det verste området er Fredrikstad sentrum. Hovedkilden til sot er fyringsanlegg og veitrafikk.
Angående karbonmonoksyd (SO) og nitrogendioksyd (N02), er bilen den store synderen,
og overskridelsene forekommer i byenes sentrum, da spesielt ved målestasjonen i
Brochsgt., midt i Fredrikstad.
Konklusjonen på rapporten er at nye under-

søkelser må til for videre kartlegging av forurensningene i et så hardt belastet område som
Nedre Glomma-regionen.
Det vi i Østfold Naturvern reagerer på i
denne undersøkelsen, er det enormt store utslippet av S0 2 som Borregaard bidrar med.
Bedriften driver med ett hasardiøst spill med
folks helse og livsmiljø som innsats.
Vi mener bedriften snarest må legge fram
planer på hvordan de vil drastisk redusere sine
S02-utslipp. Man må kunne forlange at Statens forurensningstilsyn (SFT) nå tar i bruk
harde virkemidler for å stoppe de store utslipp
ved Borregaard. SFT må snarest gi Borregaard en tidsfrist for å redusere utslippet ned
til et akseptabelt nivå, og samtidig gi varsel
om høye dagsbøter hvis bedriften ikke følger
opp påleggene fra SFT.
Det er vårt livsmiljø det gjelder.

~ \

\\
\ \

""' ;

Høyeste døgnmiddelverdier av S02 vinteren 1981/82. ( Enhet Jlgfm3 .} Grenseverdien for døgnmiddel er
intervallet l 00-150.
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Bli med på markvandringer i 1986!

Fra markvandring på Jeløy 1985.

I -86 satser Østfold Naturvern ved sine lokallag sterkt på markvandringer. Som du sikkert
har sett av det vedlagte programmet 'lil alle
naturinteresserte friluft&mennesker fa ·nok å
velge i.
I motsetning til -85-sesongen håper vi at
årets markvandringssesong vil bli velsignet
med godt vær.
Alle lokallagene har i år et program ferdig
for våren, høstprogrammet får vi komme tilbake til senere.
Tidligst ute er FOON, Fredrikstad og
Omegn Naturvern. Allerede 13. april går turen til Øra Naturreservat. Et særegent våtmarksområde ved Fredrikstad. Videre har
FOON en tur i mai og juni som går henholdsvis til en ferskvannsdam for å se på livet der,
dessuten en tur til Mærrapanna for å se pa
stedets flora. Moss og Omegn Naturvern,
MOON, vil avholde to markvandringer i tidsrommet mai- j:mi. Den første turen vil gå til
Værne Kloster og vil ta for seg både lokal
kulturhistorie og floraen i området. Blant
annet vil man besøke den spesielle Telemarkslunden.

SOON, Sarpsborg og Omegn Naturvern,
satser i vår på to markvandringer. Henholdsvis til Høgnipa og Ågårdselva. Her vil det
både bli anledning til kulturhistorie såvel som
naturstudier.
Til slutt har vi Halden og Omegn Naturvern som vil avholde to markvandringer denne
våren. Den første vil gå til Rødsparken hvor
man vil studere trekkfuglene som har kommet
tilbake, dessuten fortelle om nyttevekster.
Avslutningen på vårsesongen vil være en
markvandring langs Berbyelva.
Som nevnt tidligere vil vi komme iilbake til
høstprogrammet. Allerede i løpet av vårens
markvandringer vil de fleste lokallagene ha
berammet høstens turer og man kan få informasjon om disse ved å ta kontakt med styrene i lokallagene eller ved å møte opp pa vårens
markvandringer. Som vanlig gjelder det å følge med i avisene på forhåndsomtale og annonser.
Arrangementene er som vanlig gratis og
åpne for alle naturinteresserte mennesker som
måtte ha lyst til å være med.

Metoder for våtmarksregistreringer
ATLE H AGA

Skogsnipe. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

Registreringsarbeid
Et registreringsarbeid omfatter følgende forhold
- målsetting og planer for arbeidet
- forarbeid
- feltarbeid
- bearbeidelse, sammenstilling
- analyser, tolking, rapportskriving
Rekkefølgen på arbeidsoppgavene er viktig.
Feltarbeidet er f.eks. avhengig av målsettingen. Formålet med undersøkelsen må styre de
metoder vi skal bruke.
Målsetting
Målsettingen med våtmarksregistreringsprosjektet i Østfold er angitt som å
- skaffe til veie materiale som i størst mulig
grad viser relativ betydning av Østfolds
våtmarksområder under trekket,

- vise forskjellige artssammensetninger i Østfolds våtmarksområder,
- gi informasjon om våtmarksområder som
vil/kan bli foreslått vernet i våtmarksplanen
for Østfold.
Formålet tar følgende konsekvenser for
metodikken: Vi må ha metoder som:
- dekker alle arter av våtmarksfugler,
- gjør det mulig å sammenlikne områdene
med hverandre og et område fra år til år.
Forarbeid
An&e forhold som påvirker metodevalget må
vurderes. Slike forhold er bl.a.
- ambisjonsnivå
- disponible ressurser
- områdets størrelse
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- forstyrrelseselementer.

Hettemåke. Foto: Kjell Nilsen.

Et meget høyt ambisjonsnivå vil være å ta
korrekte tetthetsangivelser, mens et lavt ambisjonsnivå vil være kun å ta oversikt over
antall arter. I vårt tilfelle må man søke å ta
tallfestet en representativ del av fuglefaunaen
((eks. 80 %). Denne andelen må væ!e den
samme fra område til område og fra år til år:
I trekktidene anbefales generelt l taksenng
.pr. uke, dvs. fra isløsning ~il. midten a~ ~ai,
og fra midten av august til 1sleggmg 1 mnlandet.
For å redusere arbeidsmengden har vi valgt
ut 4 telledatoer om våren og 4 om høsten,
kombinert med 2 vintertellinger.
Det er selvsagt ønskelig at feltmedarbeiderne registrerer mer enn detre. Men for at månedene skal kunne sammenlignes med hverandre,
må de undersøkes på omtrent samme datoer.
Tidspunktet på døgnet må tilpasses feltarbeidernes øvrige gjøremål. Men de klart beste
tidspunkter for tellinger er
- fra 1 time før soloppgang og fram mot 2
timer etter for lydregistreringer,
- fra l time etter soloppgang og fram mot
middag for visuelle registreringer.
Takseringene bør kun utføres under gode
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værforhold, dvs. god sikt, relativt lite vind og
lite nedbør.
Et viktig spørsmål er hvorvidt man skal
søke å dekke hele lokaliteten eller en prøveflate. Som tommelfingerregel vil jeg sette at_ ma_x
100 haa (l 000 mål) bør dekkes ved kvantitative trekkundersøkelser.
Dette avhenger selvsagt av oversiktligheten.
Men særlig mer enn dette er det vanskelig å
dekke for en person.
Det er viktig å bestemme seg for hvor stort
areal man skal dekke, og passe på at dette blirdekket. Her syndes det meget. Man angir kun
f.eks. Øra eller Kurefjorden som observasjonssted, selv om man bare har stått et par steder
og dekket kanskje t avområdene.
.
Slike data blir verdiløse i tetthetsangmlser.
De kan ikke nyttes til å angi relativ betydning
avområdene. Små lokaliteter blir da som regel
overvurdert i forhold til store.
Til forarbeidet hører også å gjøre seg kjent
i området, finne egnete observasjonskoller
m.m., samt sette seg inn i eldre litteratur/hva
som kan forventes å være på lokaliteten.

Feltarbeid
Oet bør først foretas punkttakseringer, dvs.
observasjoner/tellinger fra faste punkter. Det
bør søkes angitt hvor stort felt som dekkes fra
punktet. Man bør telle fra så mange faste
punkter at hele lokaliteten dekkes av disse. Det
er hensiktsmessig først å sveipe over med en
vanlig kikkert (8- 10 x forstørrelse) og dernest bruke teleskop. Man kan gjerne telle med
vanlig kikkert og dernest detalj bestemme fl okker (art, kjønn, alder m.m.) med teleskopet.
Ved bruk av tripteller for den ene arten er det
greit å telle to arter samtidig. Man bør se
40-50 sek. på samme sted ute på vannet, slik
at eventuelle dykkende fugler kommer opp til
vannoverflaten. Gressender og vadere kan
være vanskelig å oppdage. De sitter gjerne på
land inntil drivtømmer eller rett nedenfor
brinken.
Totalantallet for hver art må angis med en
gang. For ender bør om mulig kjønnsfor?eling angis. For svaner bør aldersfordeling
angis.

Kvinand. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

Etter punkttakseringene er det tid for en
rundtaksering, dvs. man går rundt området.
Dette er særlig viktig under dårlige værforhold. Det som observeres i tillegg til punkt!akseringene, noteres ned. Eventuelt kan alt
·noteres på ny, og ved sammenstilling av materialet etterpå benyttes maksimumstallet for en
art ved en type telling.
Punkt- og rundetakseringene kan kombineres ved at man foretar punkttakseringer fra en
kolle, går rundetaksering til neste kolle, foretar punkttaksering herfra, osv. Man må ikke
gå nærmere fuglene enn det som er nødvendig
for telling og artsbestemmelse. Man må alltid
unngå å skremme opp og forstyrre fuglene
unødig. Større vegetasjonssumper må man gå
over for å få talt opp antall bekkasiner.
Man må passe på å få full oversikt på nedsiden av brinken. Bruk god tid, stopp opp og
forsøk å få med alle fugler.
I områder med høy vannvegetasjon er det
nødvendig/ønskelig å foreta rundetaksering
fra vannsiden ved bruk av båt, såkalt bål/aksering. Båt anbefales også hvis det er vanskelig å

ta seg fram på land (bratt strandsone eller tett·
buskvegetasjon).
For utdyping vises til artikkel i Vår Fuglefauna 5, 176-188.
Angivelser
Alt som observeres bør noteres underveis. Som
nevnt skal det telles nøyaktig, men det må ikke
angis tall med større nøyaktighet enn det er
grunnlag for.
Det er forskjell på
14
stokkand
14 + stokkand
ca. 15
stokkand
10- 20
stokkand
x
stokkand.
Videre bør fugler angis, selv om arts bestemmelsen er usikker. F.eks. kan man angi
14 sanns. stokkand
14 store gressand
14 gressand sp.
14 and sp.
14 andefugler sp.
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Når det gjelder tallangivelser blir store arter lett overestimert, mens små arter lett blir
underestimert.
For øvrig må angis dato og tidspunkt for
tellingene, vær- og isforhold, samt eventuelle
forstyrrelser som kan ha innvirket på resultatet (f.eks. jegere, folk i båt, traktor på jordet
m.m.).

Materialet bør gjennomgås og sammenfattes i en tabell så snart som mulig. Og liksom
for de gamle erverdige zoologer (R. Collett,
J. Thome, Schanning m.fl.) bør det være en
selvfølge også i dag å skrive utfyllende opplysninger i en feltnotabok.

Symbolforklaring:

+:
0:

Meget anvendbar, mer enn 2/3 av bestanden kartlegges.
Anvendbar, mellom 1/3 og 2/3 a~· bestanden kartlegges.
Lite anvendbar, under 1/3 av bestanden kartlegges.

Arter/
artsgrupper
Lommer
Toppdykker
Knoppsvane
Gressender
Dykk ender

Fjernobservasjoner

Rundetakseringer

Båttakseringer

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

+

+

+

+

+

+

Sivhøne
Sothøne

o

+

Vadefugler
Makefugler

o

+

+

o
o

+

+

+

o
+

Linerle

+

Acrocephalussangere

+

o

Reirleting

+

o
o
o

Sivspurv
Figur l : Vurderinger av ulike takseringsmetoders anvendbarhet for ulike arter/artsgrupper, ut fra ønsket
om å kartlegge den stasjonære bestanden.

38

Natu~vern

Har du lyst til å bli aktiv?

Østf?ld
med sine _fire l?kallag er
stad1g på utkikk etter nye aktive. VI håper og
tror at det er ma~ge so~ sitt~r rund~ i bu~kene
og venter på en SJanse til å gJøre en Jobb mnen
naturvernet. Vi har bruk for alle som vil arheide for saken. Bare for å ha sagt det med en
gang, du må ikke være kjemiingeniør, biologilærer eller garvet miljø_ver~aktivist fo~ å bidra
med et verdifullt arbe1de 1 vår forenmg. Det
viktigste er at du er engasjert i saken og er hva
man kan kalle en samfunnsinteressert person.
Naturvernet har mer behov for folk som har
generell innsikt i samfunnslivet enn hypersnevre fagspesialister. Fagspesialistene bruker vi
nemlig som bakmenn og konsulenter for å
underbygge vårt arbeid på en solid måte.
Kanskje lurer du litt på om du kan for lite om
organisasjonsarbeid innen naturvernet? Det er
ikke noe problem, da du far opplæring i styret.
Så hvis du er en samfunnsinteressert person
som synes at det gjøres alt for lite på naturvernfronten, slå på tråden, eller send oss noen
ord om at du har lyst til å bli aktiv.
Følgende personer kan kontaktes:

*

ø ferrik/or

.A

c
~
~: ">
~

__.._:"5, ~
~~ ......
·..,
~
.
.::-}~· ~ ;
-.P-~0 "'v.-

~ .·

"

\

J

/

Pål Bugge, tlf.: 032/77 746 Østfold Natur
vern.
Hans H. Utgård, tlf.: 032/77 504 Østfold
Naturvern.
Tor Schmedling, tlf.: 032/51 538 Moss.
Eivind Løvås, tlf.: 031 /97 927 Halden.
Grete Trondsen, tlf. : 031 /50 588 Sarpsborg.
Thorger Henri~sen, tlf.: 032/10 218 Fredrikstad .

•

NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT l!

ET FIRMA l MILJØVERNETS TJENESTE

A l S Ferriklor produserer fell ingskjemikaliet Ferriklor 12 som anvendes på kommunale- og industrielle renseanlegg. Produksjonen er basert på gjenvinning av avf allsproduktene jernsulfat og beisevæske.

A

l S Ferriklor leverer også: Fell ingskjemikaliet AVR.

0

ferrik/or

Postbo ks 11n. 1601 Fredri kstad
Tlf. 032122395- 21860

39

Øra-området trues av forurensning!
PAL BUGGE

Øra-området.

Øra-omddet, et av Norges mest verdifulle
våtmarksområder trues nå av forurensningen
i Glomma. Våtmarksområdet som ble fredet
på slutten av sytti-tallet er mest kjent for sin
fuglefauna, men området har også en spesiell
verdi med tanke på de mange artene som finnes
av både ferskvanns- og saltvannsfisk. I et brev
til Direktoratet for naturforvaltning henstiller Miljøvernavdelingen i Fylket om at det må
utføres tester med de aktuelle forurensende
stoffene for å kartlegge effekter på fisk.
Miljøvernavdelingen konstaterer at forurensningssituasjonen har medført at Øraområdet må ansees som tapt som oppvekstområde for flere arter ferskvannsfisk .
Artene det gjelder er abbor, gullbust, hork
og vederbuk. Det er også sannsynlig at arter
40

som gjørs og gjedde nytter det samme området
som er forurenset.
Miljøvernavdelingen konkluderer også med
at det sannsynligvis er Borregaard og Kronos
Titan som er skyld i de akutt giftige forholdene ved Glommas munning.
For oss naturvernere må det også være et
tankekors at det å ikke lenger er utbyggingsinteresser som truer Øra-området, men den lokale industrien. Denne kjensgjerningen blir ikke
mindre alvorlig når vi vet at området nylig har
kommet inn under den såkalte «Ramsarkonvensjonen». Det innebærer at reservatet
har fått en høy internasjonal status som våtmarksområde. Våtmarksområdene produserer
som kjent store mengder mat bl.a. for fugl og
fisk, og er særdeles viktige gyte- og oppvekstområder for flere verdifulle fiskearter.

Etterforsknings- og aksjonskonto
Østfold Naturvern har nå opprettet en etterforskning- og aksjonskonto for å styrke arbeidet med forurensningssaker.
De siste par årenes intense arbeid frem tvinger en ny måte å arbeide på, og det vil igjen
bety at vi må tilføre mer midler til den mest
kostbare delen av arbeidet vårt.
Etterforskningen som utføres over lange
perioder er kostbar i den forstand at man må
ha flere saker på gang på samme tid. Hovedutgiftene utgjøres av telefon og portoutgifter. I
tillegg kommer utgifter til kopiering, fotografiske artikler og kontorutstyr.
Når det gjelder aksjonsvirksomheten så har
den en annen mer kortvarig karakter, men den

er meget kostbar. I løpet av noen ta dager kan
utleggene fort komme opp i mange tusen kroner og da er det godt å ha en avsatt konto til
disposisjon som gir en økonomisk handlefrihet. Som sikkert mange av medlemmene våre
forstår så er den arbeidsformen ØN gjennomfører nå meget krevende på alle plan. Vi er
derfor svært takknemlige om alle medlemmene
på toppen av å betale medlemskontingenten er
villige til å gi et bidrag til denne kontoen.
Vi kan garantere at vi skal ta mye resultatorientert natur:vern ut av hver krone.
For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom
på at pengene på kontoen også skal kunne
benyttes av lokallagene rundt i Østfold
Kontonummeret er: l 000.43.82529

NATURMEDISINSK INSTITUTT
HOMEOPAT MNHL

ERIK JUNKER SÆVOLD
1600 Fredrikstad Tlf 032/ 104 76
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Østfold Entomologiske Forening
Program våren 1986
25.- 27. april -

16.-19. mai SØNDAG 7. juni -

TUR til speiderhytta i Skjebergdalen, bak gamle Skjebergdalen skole.
Fremmøte fra fredag kl. 18.00. Lørdag vil Geir HARDENG ta oss med på
en «markvandring» langs Buerbekken, og fortelle om «vanninsekten>. Tema:
Rennende vann - miljø og dyreliv i elver og bekker.
PINSESAMLING - fra fredag kl. 18.00 pa Tredalen, Spjærøy på Hvaler.
Samling for NEF.
Ekskursjonsdag. Vi besøker en spennende lokalitet i Østfold, nærmere om
dette vil bli sendt ut senere.

Det er styrets håp og store ønske at medlemmene møter opp på arrangementene, selv om emnene
ikke dekker ens eget studieområde. Det vil dessuten alltid være mulighet til å få tips og hjelp på
samlingene, til bestemmelser av fangst, utstyr osv. Vi ønsker alle medlemmene et spennende og utbytterikt år!
Bjørn Sagvolden

Styret
Harald Frantzen

Thor Jan Olsen

Det henvises til Natur i Østfold nr. 2, 1985, s. l 04, der også foreningsadr. er anført.
Red.

VELKOMMEN TIL

DOMUS
CITY
HANDLEBYEN
ØSTFOLD'S FLOnESTE CITY VAREHUS
14 SPESIAL-BUTIKKER UNDER
SAMME TAK

DOMUS
CITY·
HANDLEBVEN

Østfold Entomologiske Forening
har gleden av å kunne invitere til

Pinsesamling 1986
for alle insektinteresserte!

STEDET er TREDALEN på Spjærøy, en av
øyene i Hvaler kommune, utenfor Fredrikstad. (Veiforbindelse!)
Vi er klar over at pinseaften i år faller på
17. mai, men vi håper og tror at dette ikke
hindrer deg i å benytte anledningen til å besøke skjærgården i Østfold. 17. mai kan feires
på stedet eller i Fredrikstad, og det er selvsagt
mulighet til å ankomme på søndag for overnatting til mandag 2. pinsedag, eller andre
kombinasjoner. Arrangementet regnes fra fredag kveld 16. mai og avsluttes mandag kveld
(19. mai).
Vi har betalt en del leie for stedet, sa vi må
ta et lite overnattingsgebyr - kr. 30,- pr. natt
(kr. 15,- for barn under 16 år.) Vi har to hus
til disposisjon, og masse plass til telt, så vi har
plass nok! La det gjerne bli en familietur!
Vi vil be om en påmelding, helst innen l.
mai, slik at vi· tar sendt deg nærmere opplysninger.
Vel møtt!
hilsen
Østfold Entomologiske Forening
Påmelding
r -- -- -- - - - - - - - - - - -- --- --- - -- Navn:

~

Adresse:
Sendes: Thor Jan Olsen
Borggata 15
innen l. mai 1986.
PS: Regner med åovernatte:
: fredag- lørdag

O

l
l
1

lørdag- søndag O
: søndag- mandag O

1

... - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - _, 43

Moss og Omegn Naturvern
Styret for Moss og Omegn Naturvern fungerte
i 1985 med redusert medlemstall, men likevel
beslutningsdyktig. Vi hadde høsten -84 engasjert oss mot utbyggingsplanen på Rambergbråten med en underskriftskampanje som ga
2016 underskrifter. Fylkesmannens miljøvernavdeling gikk mot denne planen, likeså
skogbruksetaten og fylkesfriluftsnemnda, og
da Moss kommune .selv på nyåret -85 trakk
søknaden om utbygging tilbake falt planen
bort.
Neste sak var Varden-prosjektet som vi
reagerte mot fordi denne utbyggingsplanen
med 12 terasseboliger i sørskråningen på Varden var i strid med såvel gjeldende reguleringsplan som generalplan. Det har vært en
vanskelig sak å behandle fordi reguleringsråd,
bygningsråd og fylkesmannens miljøvernavdeling sa ja til planen.
Det kom imidlertid fram så mange opplysninger ved nærmere vurdering av saken, den
sterke begrensning av terasselegemet, den
skjemmende nedkjørsel i terassens vestre del

HORESEN SPOR

og dertil en klar og oppriktig redegjørelse fra
bygningssjefEirik Borg om boligens manglende utsikt, at flere innen administrasjonen har
vært betenkt over hele byggeprosjektet. Naturvernet fastholdt imidlertid sin klage, støttet av ØN's formann Pål Bugge. Den ligger
nå hos fylkesmannen til avgjørelse, men Moss
og Omegn Naturvern er bestemt på å anke
saken til miljøverndepartementet om det blir
nødvendig. Det ble holdt flere møter om denne
sak sommeren -85.
Vi har hatt en markvandring i slutten av
mai med heller liten deltagelse. På årsmøtet i
oktober ble Tor Schmedling valgt til ny formann. Professor Steinar Skjeseth holdt et
underholdende og fengslende foredrag om Jeløyas geologi, et emne som fenget forsamlingen. Det var meget godt frammøte. Vi samles
nå på Celtey's stabbur den første onsdag i hver
måned.
Edmund Ree

@J• ROlf MARTINSfN

.. GAMLEBYEN
TLF. 20 665 ·1600 FREDRIKSTAD
S YKLER- SKI . JAKT & FISKE

TLF . NYGAARDSGT. 16:13 680
TLF. FARMANNSG. 2 :
12 530
1600 FREDRIKSTAD

VI ANSTRENGER OSS LITT EKSTRA
FOR KVALITETENS SKYLD
DU KAN STOLE

LYS & VARME
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Sarpsborg og Omegn N aturvernlagSOON
Laget har som mange vet gjenoppstått etter å
ha ligget nede tre-fire år. Det har derfor vært
mye arbeid for det nye styret å få markert for
kommuner og allmenheten at det igjen eksisterer et Sarpsborg og omegn naturvernlag. Styret har hatt liten kontakt med medlemmene i
SOON og vi håper at vi ved hjelp av økt aktivitet kan få flere av medlemmene til å jobbe med
naturvern sammen med oss. Alle er hjertelig
velkomne til .å gjøre en innsats.
Resyme for vår Qg høst -85
Styret har hatt ordinære styremøter en gang i
måneden, samt en del arbeids- og planleggingsmøter.
2. mars.

Uke 17.
22. april.
5.juni.

Multimedia show i kinoen
med Jørn Bøhmer Olsen og
Rolf Sørensen m/stand i gågaten.
Stand i kinoen m/utstilling.
Møte med Verne- og Miljøledelsen i Borregaard.
Miljøverndagen markert med
et innlegg i lokalavisene.

22. september. Markvandring sammen med
FOON.
Studiesirkel med vann- og
15., 22. og
29. oktober. vannforurensning som tema.
14. november. Nytt møte med Borregaard
Verne- og miljøavd.

Av konkrete saker som laget har arbeidet med
kan nevnes gang- og sykkelsti rundt GJengshølen.
En rekke uttalelser og kommentarer til
kommunene i forbindelse med vei- og byggeprosjekter.
Borregaard er det arbeidet en god del med,
m.h.p. forurensingssituasjonen i Sarpsborg
spesielt .samt hele nedre Glomma regionen
generelt.

Styrets planer for våren 1986
Årsmøte i slutten av januar
Studiesirkel
i mars måned med Luft og
luftforurensninger som tema. (4., Il. og 18. mars).
Markvandringer. 4/5- Høgnipa.
13/4- Aagaardselva.
Arbeidet med forurensningsproblematikken vil fortsette. Vi håper at det ut fra de to
studiesirklene skal kunne dannes en gruppe
som kan gjøre en kartlegging av forurensningskilder og arbeide med disse sakene. Videre vil det arbeides med kloakkrenseanlegg for
kommunene kommende år.
for- styret
Guri Lindmark Sandøy

~INJEGODS~
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Halden Natur- og Miljøvern
Siden sist har vi i Halden vært mest opptatt
av forurensningssituasjonen i Iddefjorden.
Strømstad naturgrupp hadde et møte om dette
i slutten av juli, hvor vi var medarrangør.
Dette resulterte bl.a. i et møte i miljøverndepartementet, masse oppmerksomhet i media
og ikke minst fokusering på problematikken
når Gro H. Brundtland og OlofPalme var her
på valgarrangement i august. I høst har vi hatt
møte med Saugbrugs og vært en av innlederne
på et nytt møte i Strømstad.
Forurensningen i Iddefjorden er en sak som
en må ha både kort- og langsiktige mål med,
- en sak som hele tiden må holdes varm.
Vi har hatt 3 programmer i nærradioen og
vi har sendt ut et nytt nr. av «Medlemskontakt». Denne gangen med en julegave, i form
av NNV's klebemerke. ·

Berbydagene hadde i år ca. l 000 besøkende
hver dag. Halden natur- og miljøvern var
medarrangør og tok med flere hundre på
markvandring langs Berbyelva.
Rett i S02-røyken fra Saugbrugs står det en
glissen, pjuskete gran. Denne har vi sendt inn
barprøver fra til NILU. Resultatet av analysen
var ganske betegnende for det vi også ellers
hører fra den kanten når det gjelder luftforurensningsproblematikken. På NILU kunne
de nemlig tenke seg en masse forskjellige grunner til at grana åpenbart ikke var helt pigg,
men at det kunne ha noe med forurensning å
gjøre det hadde de svært vaoskelig for å tenke
seg. - Siste ord er ikke sagt i sakens anledning.
Eivind Løvås

·øvNE_NE OPP
FOR ALT SOM TRUER NATURENVART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvernforbund

Fredrikstad og Omegn Naturvern
FOON har også sist høst fulgt opp suksessen
med markvandringer. Spesielt var turen til
Linnekleppen 22/9 en fin opplevelse for mange. Gledelig var det også at en del nye medlemmer ble vervet.
Programmet for markvandringer 1986 er
allerede utarbeidet. Programmet sendes medlemmer av FOON.
FOA (Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg) blir fremdeles viet oppmerksomhet. Styret hadde i høst møte med Kjell Johnsen,
driftsleder ved FOA. Der ble spørsmålet om
problemavfall spesielt tatt opp og diskutert.
Etter hvert som dagene ble kaldere økte
aktiviteten innendørs. 21. november holdt
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Erling Johansen et interessant foredrag om
«Hvalers natur og historie» i FOON's regi.
Mange flere burde ha møtt opp i Donkejongarden den kvelden.
FOON har også arrangert seminar for naturvernforbundets medlemmer. Seminaret ble
holdt 3 kvelder og hadde som mål å skolere
naturvernere. Den første kvelden foreleste
Øivind Weholt om kjemi. 2. kveld var satt av
til egenstudier og diskusjon, og den 3. kvelden
var John Jerre fra SFr til stede.

Wenche Hardeng

Opprop til vinterfugltelling
Siden vinteren 79/80 har det blitt gjennomført
vinterfugltellinger i Norge, koordinert av
Zoologisk museum i Bergen. Gjennom tre tellinger hver vinter har man fulgt forløpet av
invasjoner og andre forflytninger. Dessuten
tar man mål på vinterdødeligheten.
Tellingene er oppdelt i en hovedtelleperiode
omkring jul/nyttår samt to andre telleperioder. Alt etter tid og interesse kan deltakerne
bestemme selv om de enten (a) teller kun i
hovedtelleperioden eller (b) alle tre periodene.
Det tar for mye plass å gå inn på tellingenes
detaljer. Kort sagt: deltakeren bestemmer selv
sin(e) rute(r). Denne.(disse) blir inventert påti
punkter, verken mer eller mindre. Disse
punktene må ligge minst 300m fra hverandre,
avhengig av måten man ønsker å forflytte s~g.
Kjører man bil kan punktene gjerne ligge 1- 3
km fra hverandre. Avstanden mellom punktene behøver ikke avære den samme hele tiden.
På hvert punkt teller man i eksakt fem
minutter (men naturligvis må man ikke bare
stå å stirre på klokka mot slutten av perioden).
Observasjoner før eller etter den femminutters
perioden må ikke telles med.

Alt i alt tar en slik rute ikke mer enn 50
minutter pluss forflytningstiden fra et punkt
til det neste. Tidspunkt på dagen bestemmer
deltakeren også selv. Den beste tiden er imidlertid om morgenen (formiddagen).
Ingen kan altså ha noen innvendinger mot
å være med på dette prosjektet. Østfold har i
sesongen 84/85 hatt 7 deltakere. Men det er
nødvendig at flere melder seg på! Vårt nabofylke Vestfold hadde vinteren 82/83 hele 34
deltakere.
Derfor:
Meld deg på for disse en eller tre usle turene
denne vinteren! Ring eller skriv meg eller
henvend deg til lokallaget ditt.
Utførlig rettledning/prøveskjema blir sendt
til lokallagene og selvfølgelig til dem som
melder seg pa.

Robert Houtman
Frøysveg l O, 1800 Askim
Telefon: (02) 883 743

Atlasinventera i Varmland!
Fiiltarbetet for såviil den svenska som den
norska tagelatlasen iir nu avslutat. I landskapet Viirmla~d, som ju till en betydande del
griinser till Ostfold, kommer dock atlasundersØkningarna att fortsiitta i omkring fem år
til!. Inventeringsenheten i Sverige iir 5 x 5
km-rutor. 943 sådana iir helt eller delvis beIligna i Viirmland. Av dessa iir 690 fårdiginventerade, vilket innebar att 73 % av ytorna
ar klara. Min målsiittning iir att inventera
samtliga viirmlandsytor, varefter en bok om
landskapets taglar kom~er att utges.
Flera griinsytor mot Ostfold iir iinnu ej klara, varf<ir det iir min f<irhoppning att norska
tagelintresserade kan delta i slutspurten pa
atlasen. En reseersiittning på maximalt 500
svenska kronor utgår per yta. Jag tillhanda-

håller kartmaterial, som får behållas av inventeraren.
Den som iir intresserad ombedes kontakta
mig snarast miijligt fOr att ta reda på vilka
ytor som iir aktuella.
UlfT. Carlsson
Ålvsborgsviigen 6
S-681 00 KRISTINEHAMN
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Oriental Bird Club

Mangrovhegre (Ardeola grayii) Bharatphur, India, desember 1982. Foto: Per Richard Viker.

The Oriental Bird Club, som ble stiftet i begynnelsen av 1985, vil appellere både til arnatører og til profesjonelle med interesse for
orientens fugleliv. Foreningen har til hensikt
å ta for seg hele den orientalske region, fra det
Indiske kontinent, øst til Kina og syd til Indonesia. Store deler av området er svært lite
kjent, og mange fuglearter er truet, primært
på grunn av ødeleggelser av egnede lokaliteter.
Foreningens formål er:
l. Å fremme interessen for Orientens fugleliv
og dets bevaring.
2. Å opptre som et forum for fuglekikkere
med interesse for orientens fugleliv, som
ønsker å korrespondere eller å møtes for å
utveksle erfaringer og resultater.
3. Å_publisere to årlige bulletiner og et tidsskrift, The Forktail. Bulletinene vil holde
medlemmene informert om pågående utviklinger i orientalsk ornitologi, og tidsskriftet vil publisere originalmanuskripter over
alle sider av orientalsk fugleliv.
4. Å etablere en ajourført informasjonsutveksling om regionen, dets fugleliv og fug-
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lelokaliteter, samt å fremme nyttig arbeid
for medlemmer som besøker orienten.
5. Å samarbeide med andre orientalske ornitologiske foreninger.
Et nettverk av korrespondenter i utlandet,
alle eksperter på sitt felt, har blitt etablert for
å hjelpe foreningen. Mange enkeltpersoner og
organisasjoner over hele verden har lovet å gi
sin støtte. Den første bulletinen er allerede
utgitt våren 1985. Den inneholdt nyheter og
informasjoner, rapporter om ferske ekspedisjoner og turer, aktuelle bevaringsresultater,
bokanmeldelser og en artikkel om ef godt
ornitologisk område.
Medlemskapet koster 6 dollar i året for
vanlige medlemmer, men foreningen er også
på jakt etter 50 stiftelsesmedlemmer, som hver
betaler minst 20 dollar for å hjelpe foreningen
i sitt første leveår. Ytterligere detaljer og innmeldingsskjema er tilgjengelige fra The Membership Secretary, Oriental Bird Club, cfo The
Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG 19 2DL,
United Kingdom, eller fra foreningens norske
representant, Terje Axelsen, Ravnøveien 5,
3160 Stokke.

BOKOMTALE
Vansjø-boka
ERIK SANDERSEN

Like før jul kom det nok en bok om vår kjære
Østfold-natur, nemlig boka om Vansjø. Sammen med «Vandringer i Østfold-naturen» og
«Glomma», begge utgitt på Universitetsforlaget, vil «Vansjø-boka» forhåpentligvis være
med på å styrke forståelsen for vår gjenværende natur i pressfylket lengst sørøst i landet.
«Vansjø-boka>> er utstyrt som de to andre,
og må derfor klassifiseres som et praktverk.
Men, «skinnet bedrar» heter det jo, og man
må først gå inn i boka for å oppdage at vi her
har foran oss en litt annerledes bok. Nemlig
en fagorientert bok i praktverkham. Uten å
bli oppfattet for snevert, føler jeg meg fristet
til å si at boka kanskje mer enn de to andre
appellerer til folk med litt forkunnskaper om
natur og miljø. Flere faguttrykk er brukt som
en selvfølge, og en del av illustrasjonene er
beregnet for menigheten - de allerede «frelste». Greit nok, men det spørs om forfatterne,
som jo er fagfolk, burde latt den mer deskriptive skriveformen ligge og heller lagt seg på
den mer prosaiske stilen. Det har man til en
viss grad klart i fiskeomtalen som blant annet
er krydret med fiskeoppskrifter (bra!}, men
når man kommer til kapitlet om miljøforholdene blir det mye tall og terminologi som
menigmann neppe har stort utbytte av.
Men for all del, la oss ikke fortape i sure
oppstøt. Mange av fotoene er meget gode og
enkelte av illustrasjonene er rett ut fremragende. Derfor er nettopp boka om Vansjø et godt

bidrag til den somsøker viten, og som allerede
vet en del om naturen fra før av. Ja det er mer
et oppslagsverk enn en kosebok hvor teksten
preges av prat om svart kaffekjele og skjørtegraner. En kombinasjon av dette er slett ikke
galt, og særlig dersom siktemålet er å få «nyfrelste i menigheten».
Boken dekker et meget vidt felt. Ikke bare
naturen i tilknytning til Vansjø, men også
historien, kulturen og næringslivet i distriktet.
«Vansjø-boka» er som nevnt innlednings'vis
mer fagorientert enn det man vanligvis finner
innenfor praktverkgenren, og det kan kanskje
være lurt å ha dette i tankene dersom man for
første gang gir seg i kast med uttrykk som
konduktivitet, bikarbonat, ionebalanse eller
eksempelvis en illustrasjon som skjematisk viser renseprosessen i Vansjø Vannverk med
3M-filter.
Uansett: Boka er et viktig bidrag til å øke
forståelsen for verdien av et rikt, intakt naturmiljø i Østfold fylke.

Vansjø-boka
Forfatter: Torodd Hauger,
Knut Bjørnedalen,
Hilde Warendorph.
Utgiver: Samarbeidsutvalget for Vansjø- og
Hobølvassdraget.
Pris: kr. 180,- .
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Swin~serien.

Blanli eleganse.

S

ti/ren og vakker utmerker Swingserien seg ved sin bevegelighet. Swingarmene
apner muligheter for fleksibilitet i lysmøbleringen av rommet. enten det stilles
krav til hygge ef/er arbeidSlys.
Det beste eksempel på Swingseriens anvendelse i praks1s. se1 du pa takpendelen.
Swingarmen festes i taket. og lampen kan sentreres selv om du trekker ut platen 1
spisebordet.
Serien leveres i høyglanspolert messing eller forkrommet. Det s/ore utvalget 1
skjermer tilfredstiller de fleste interiører Velg mellom shmtz. tha1 og monstrede
bomullstofler.
La din Høvik Lys-forhandler vise deg Swing i praksis. Dessuten vil han gjerne vise
deg var nyeste katalog.

Høvik ~vs - hos utvalgte.forltandlere.

Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD NATURVERN (ØNJ

ØSTFOLD ORNITOLOGISKE FORENING (ØOFJ

Postboks 1151.
1601 Fredrikstad. Postguo: 5 36 47 40
(or mann: PJI Bugge,
Oypeda/, 1674 V~stemy

Postbok< 1145
1601 Ftl'dnkstad. Postgiro: J 47 29 90
( orm()nn: Arm~ Bjørgan
L> ngslien 13, Krakemy, 1600 Fredrikstad
032 - 41120

032 - 77 1·16

LOKALLAG:

LOKALLAG

Moss og Omegn Naturvern
Arnar Bakken
Elias Blixgt. 23
1500 Moss
032- 73 581
Postgiro 3 40 82 18

Fredrikstad
Postboks 1505, Glombo
1601 Fredrikstad. Postgiro 5 14 40 16
Morten Viker
Sundlia 6, Kråkerøy
1600 Fredrikstad
Jobb 032 - 42388

Sarpsborg og Omegn Naturvern1ag
Grete Trondsen
Lindesnesgt. 28A
1700 Sarpsborg
031 - 50 588

Moss
Lennart Fløseth
Sofielunden 54
1500 Moss

Halden Natur- og Miljøvern
Postboks 149
1751 Halden. Postgiro: 5 89 50 16
Eivind Løvås
1780 Kornsjø

Indre Østfold
Atle Haga
1810 Slitu
02- 894439

Fredrikstad og Omegn Naturvern
Post bo~< 872, KrJkemy
1601 Fredrikstad. Postguo: 21]1!4 61
Thorger llcnrik; Pn
1/aH>ie n 41
1600 Fredrikstad
Ol2- 10211!

NATURKONTORET l ØSTFOLD
Postadr .. Postboks 1151
1601 FrednkstJd
Po; tguo: 4 OJ 9004
Kontorer ligger i Br) ggerileien 35. Frednks!ad
OJl ~r felles for ØN og ØOI.

LRSK - Lokal rapport og sje1denhetskomite:
Sekretær Morten Viker
Postboks 1520, Glombo
1600 Fredrikstad
Akerøya Ornitologiske Stasjon (AOS)
Postboks 1145
1601 Fredrikstad
Postgiro: 3 96 33 94
Rapport-serien «Østfold-Natur»
Ole Jørgen Hanssen
Nordre Glosli, Torsnes
1600 Fredrikstad
032 - 49497
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