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OMSLAGSBILDET:
Høststemning v/Botnertjern i nærheten av Larkollen i Rygge. Tjernet er omkranset av
starr-bremmer, svartor, vier og bjørk. Det er et av de meget få fersk vannene utenfor Raet
gjennom Østfold. Foto: PålE. Bugge.
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Natur i Østfold -redaksjonelt:
For et år siden startet en ny, «grønn» redaktør av «Natur i Østfold» (nr.2 1985). Som antydet den gang, skulle den «grønne>> redaktør forlate grunnfjellsfylket her sørøst. -Men nei,
«granitt og lere-lukta» fra Østfold -jorda ble for sterk, så redaktøren bor fortsatt i smaalenene. I mellomtiden er det kommet nok et nr. av tidsskriftet, som O. P. Skallebakke redigerte.
Tilgangen på aktuelt stoff og artikler til dette nr. har vært god. Ikke så å forstå at bra
stoff kommer dalende ned i redaktørens postkasse sånn uten videre, nei så lett går det ikke.
Ideer om artikler og ressurspersoner/skribenter må ofte modnes og bearbeides over lengre
tid, men etter diverse kontakt og vennlige purringer, kommer det stoff, godt stofftil et fylkestidsskrift, som forsøker å favne vidt i Østfold-naturen.
Deretter følger en redaksjonell bearbeiding av innkommet materiale, med tilhørende
«språkvask», før setteriet overtar. Senere følger korrekturer og fremskaffing av illustrasjoner, før montering og trykking.
- Jo det tar tid å drive tidsskrift, og alle ledd
unntatt selve trykkingen, utføres ideelt.
.
Er det saker og ting du er misfornøyd med, så husk at «skyteskiven» ikke er en profesjonell, lønnet stab. Men konstruktive forslag til forbedring mottas med takk!
Forskjellen på «Natur i Østfold» og komersielle tidsskrifter, er at her er det leserne selv
som er med på å skape resultatet. Den beste måten du bidrar til at bestemte emner og interessefelt blir dekket, er derfor at du selv lager et utkast, eventuelt gjør red. oppmerksom på
aktuelle skribenter, fotografer, illustratører mv.
Selv om det mest av arbeidet er gratis, koster selvsagt trykking og utsendelse. Annonser
er påkrevet for å redusere utgiftene, og her svikter leserne totalt! Dersom du er interssert i
at «Natur i Østfold» fortsatt skal eksistere, må flere bistå med å skaffe annonser, i alle fall
gi oss et hint om en næringsdrivende, der vi har mulighet til å fa et «napp». Indre Østfold
og Sarpsborg er meget dårlig dekket vedrørende annonser, så vil du ha tidsskrift, så heng
.

r

l. ...

Geir Hardeng
Red. takker!
Universitetsforlaget, Oslo for gratis bruk av kostbare fargeseparasjoner til omlsagsbildet. Fargebildene her er tidligere benyttet i
ØNJØOF's praktverk «Vandringer i Østfold-naturen».
Alfabeta A/S , fototypografisk
industri, Halden, for bistand med
fotosats.
Annonsørene, som indirekte bidrar med å redusere utgiftene.

o

STØTT VARE
ANNONSØRER!
DE STØTTER
OSS!
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ØN
har

ordet:
Så er vi igang med en ny høstsesong for naturvernarbeidet. 1986 har hittil vært preget
av ad varselsignaler om hvordan det går når vi mennesker leker med naturens krefter,
uten å ha full kontroll og kunnskap om hva vi driver med. Katastrofen i Tsjernobyl har
fortalt oss at atomkraft ikke er noen energikilde å satse på for fremtidige generasjoner.
Likevel er det viktig å understreke at også vi har atomreaktorer som lokat kanskje kan
være en trussel, hvis noe går galt? På Kjeller og i Halden har vi såkallte forsøksreaktorer,
som nå begynner å bli gamle. Vi kan bare tenke oss hva som vil skje i nærmiljøet dersom
en lekkasje oppstår. Man skal vite at selv ved små reaktorer arbeides det med de samme
livsfarlige radioaktive stoffene som i de større anleggene. For noen år tilbake ble en
arbeider ved Kjeller-reaktoren ved et uhell utsatt for sterk stråling. Han døde etter 6
dager på sykehus. Vi bør derfor ta opp til diskusjon om hvordan disse to reaktorene kan
avvikles.
Tsjernobyl- katastrofen har lært oss at selv det umulige kan skje, derfor må også små
forsøksreaktorer fjernes.
·
Det er ikke bare i Halden man har «tidsinnstillte bomber». Våren - 86 flkk vi bekreftet det vi lenge har ant, dioksinutslippene fra FOA's søppelforbrenningsanlegg i Fredrikstad var betraktelig høyere enn tidligere antatt. Samtidig gikk det en såkalt «Dioksin. alarm» i Sverige, der man fant at morsmelk inneholdt ekstremt høye verdier av stoffet. I
lys av dette må vi nå kreve at et renseanlegg blir innstallert så snart som mulig ved FOA's
anlegg. Politikere og fagfolk på området må nå for en gang skyld forstå at publikum som
bor ved et slikt anlegg blir lei av å være «forsøkskaninen>.
Samtidig med disse trusslene mot vår helse, vet vi at vannforurensningssituasjonen
fortsatt er bekymringsfull langsmed hele Østfoldkysten. På toppen av det hele kan vi
nesten daglig lese om ødeleggende utbyggingsplaner på dyrket mark, i friluftsområder,
verneverdige områder osv. Med andre ord er arbeidsoppgavene tor oss naturvernere
mange og store. Vi har derfor sariunen med dette heftet vedlagt en postgiroblankett som
vi regner med at de fleste vil benytte, og sende oss et bidrag til vårt arbeid.
Siden ifjor høst har Østfold Naturvern øket sitt medlemstall dramatisk, takket være
god innstats fra tillitsvalgte over hele fylket. Dette betyr igjen at vi kan bli en økonomisk
mer resurssterk gruppe, med muligheter til å drive enda
bedre, hvis vi alle trår til
for felles sak! Vi regner derfor med at du som medlem forstår at aktivt naturvernarbeid
koster penger, og at du er villig til å hjelpe oss med å ta ytterligere fart på naturvernet
i Østfold!
Vi regner med din støtte!
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Pål Bugge

ØOF
har

ordet:
Så er en sommer igjen slutt, og jeg håper den har gitt mange fine opplevelser i naturen. -det
er vel et spørsmål om ikke vi er blant de siste generasjoner som kan ta oppleve en natur i
tilnærmet blanse ....
Høringsfristen for vårmarksreservat-planen for Østfold går ut i disse dager (l. oktober).
Bakgrunnstoffet til fredning~forslagene skyldes ornitologers innsats med kikkert og notisbok. Områder foreslås nå vernet for framtide; slik at de nyeste generasjoner også kan ta
oppleve et mangfold av arter. Slike fredningsforlag blir møtt av protester pga. kryssende
interesser.
Arbeid vi ornitologer driver, må «selges». Folk må bli klar over at-en gutt eller jente med
kikkert kan bli en ressursperson. Her er det ikke bare snakk om å drive en snever hobby,
men også å gjøre andre mennesker oppmerksom på den samfunnsnyttige innsats vi gjør.
Vi ornitologer har ofte noe andre interesser i naturen enn f.eks. jegere og grunneiere. For
framtida vil vi antageligvis måtte kjempe mer sammen mot de farer som truer med å ødelegge
hele naturen. Her tenker jeg selvfølgelig på sur nedbør som bl.a. truer skog og vann, ikke
minst i Østfold.
En lørdag i juni hadde jeg gleden av å stå på stand på messa «Hage og miljø» i Askim.
Fulgeforeningen i Indre Østfold hadde her gjort et strot arbeid med en stand som fortalte
om vårt arbeid. Folk stoppet opp og brukte noen minutter på oss. De spurte, fortalte og ble
informert, og jeg hadde inntrykk at de syntes vi var et positivt innslag på messa. Fugleforeningen skaffet seg økt popularitet. Slik utadrettet virksomhet må vi drive mer med. Vi må
kunne «ofre» en ornitologisk godbit for å ta tid til å gjøre andre mennesker oppmerksom
på oss, og om mulig skaffe flere medlemmer.
ØOF består av ta aktive medlemmer, og det forekommer også at det er kryssende interesser
innen foreningen. Alle aktive gjør en verdifull innsats, men noen ganger må vi .dele oss litt.
Vi blir f.eks. stadig spurt om å gjøre en innsats for bl.a. speidere og ofte må vi si neL Ingen
vil eller kan stille opp. To somre har vi også hatt kontakt med fylkeskulturstyret og Storedalsanlegget i Skjeberg for blinde og svaksynte. Sist sviktet vi i siste liten, og i skrivende
stund er vi ikke spurt. Det er synd vi svikter i slike sammenhenger. Dersom noen kan hjelpe
til i situasjoner så si fra!
Medlemmene bør også tenke gjennom at ornitologiske nyheter bør kunne komme til
avisene og gjerne kommenteres.
I Indre Østfold er de flinke her. Gi gjerne melding til meg dersom du har en nyhet, og så
tar vi vurdere hvem som skal gjøre hva. Du bør også kunne gå direkte til avisa.
Hilsen Arne Bjørgan
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Østfold Naturvern øker presset
mot Borregaard
Våren 1986 ble Borregaard Industrier og
Orkla Industrier sammenslått til en industrigigant. I anledning fusjoneringen og
Boregaardsgeneralforsam1ing, foretok
Østfold Naturvern, sammen med folk fra
Sarpsborg og Moss lokallag, en markering av sin misnøye med utslippene fra
Borregaard. En ·transparent dannet
en portal som generalforsamlingsdeltakerene måtte gå under for å
komme inn i møtelokalet. Sammen med
den visuelle markeringen ble det delt ut et
flygeblad med flg. tekst:
«Gjennom flere mannsaldere har Borregaard brukt Glomma som sin egen private
søppelfylling. Tusenvis av tonn med forurensede stoffer har gått rett ut i elven.
Til tross for at miljøvernmyndighetenes
påless om rensetiltak har ført til mindre
utslipp de siste årene, står det fortsatt mye
ugjort igjen. I løpet av -86 skal Borregaard ha stoppet sitt overutslipp på
20. 000 tonn, som bedriften av bekvemmelighetsgrunner har latt _gå i elven. Da
står--vi tilbake med de 15. 000 tonnene
bedriften har i sin opprinnelige utslippstillatelse.
Slik vi ser det, er det helt klart at miljøvernarbeidet ved Borregaard nå står ved
en skillevei. Hittil har bedriften tjent penger på mye av sine miljøverntiltak, men
heretter e'r det sannsynlig at bedriftens
videre miljøverninvesteringer ikke vil kaste noe av seg i form av kroner og ører.
Borregaard må nå velge om de vil fortsette med å investere i rensetiltak som
utelukkende er til fordel for folks livsmilJØ.
Borregaard må nå ta en avgjørelse om
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Det hjelper ikke bare å bygge høyere fabrikk-piper! Bildet er fra Borregaard i
Sarpsborg. Foto: PålE. Bugge.

hvorvidt de anser at et rent naturmiljø har
en så stor egenverdi, at de er villig til å
betale det rensetiltakene koster, uten samtidig å tjene penger på de samme tiltakene.
I den nærmeste fremtid vil Borregaards
renomme som en bedrift med eventuelle
seriøse holdninger overfor de miljøproblemer de selv forårsaker, bli avgjort på
en klar og utvetydig måte.
Publikum, miljøvernmyndigheter og de
ideelle naturvernorganisasjoner forventer
nå ytterligere reduksjoner i årene som
kommer. Tålmodigheten er som dere forstår slutt.

Bedriftens utslipp har de siste tiårene,
sammen med forurensning fra jordbruk,
befolkning og annen industru, tilført
Nedre Glommaregionens miljø et banesår.
I tillegg er det ikke bare vår region som
blir utsatt for denne forurensningen.
Svenskene har nå også for alvor begynt å
merke effekten av utslippene langs med
Glomma på sin vestkyst. På denne måten
er faktisk nå forurensningen i fred med å
bli en politisk belastning i forholdet mellom Sverige og Norge.
Likevel er det først og frenist vår egen
region vi er mest opptatt av. Nedre Glomma-regionen og Hvaier/Single§lrdbassenget er nå urovekkende forurenset. Så forurenset at det ikke er regningssvarende for
yrkesfiskere å fiske i elven og på innsiden
av Hvaler. Det er ikke bare fangstresultatene som er små, men det fiskes nå også
oftere fisk med store skader. Disse fangstene av syk og skadet fisk går hånd i hånd
med en fiskedød av dimensjoner. Senest
sommeren -85 døde det tilsammen 8 tonn
ål, eller ca. 16. 000 individer ål, til
verdi 200. 000 tusen kroner.

Grunnen til denne åledøden vet vi ikke
sikkert. Den sannsynlige forklaringen er
at kombinasjonen av en generelt sterkt
forurenset elv, sammen med et støtutslipp
fra en bedrift, har fatt økosystemet i elven
til «å vippe over» og forårsake massedød
av fisk.
Borregaard er delaktig i denne situasjonen og må finne seg i å bære et tungt ansvar for det nåværende forurensningsnivået. Vi håper og tror at bedriftene er villig
til å ta sin del av ansvaret og ikke bare
forsøke å velte skylden over på andre som
f.eks. jordbruket.
Vi i Østfold Naturvern oppfordrer derfor generalforsamlingen om å fatte et vedtak om å drastisk redusere utslippene med
utgangspunkt i utslippstillatlesen på
15. 000 tonn.
Vi ber generalforsamlingen om å vise
den nødvendige handlekraften som må til
for å hindre de miljø-ødeleggelser vi nå er
vitne til. Vi oppfordrer generalforsamlingen om å overføre de nødvendige midler
fra andre deler av konsernet som går med
solide oversktrdd, for å finansiere Borregaards videre miljøverntiltak.

*
VI ANSTRENGER OSS LITT EKSTRA
FOR KVALITETENS SKYLD
DU KAN STOLE

LYS & VARME

PA

II<!~OX
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Ornitologiske observasjoner i Østfold: Hytt
fraDen lokale rapport og sjeldenhetskomiteen
Morten Viker og Sebastian Ludvigsen

Åkerrikse, Slettevold, Borge 30/8- 85. Foto Tore Hunn.

Foreliggende rapport inneholder for det meste obervasjoner 1983-85. Endel
observasjoner som ble gjort i 1983 er publisert i den forrige LRSK-rapporten
(Natur i Østfold 1/84).
Endel eldre observasjoner som tidligere ikke er publisert er også tatt med.
Hvis du har rettelser eller tilføyelser til rapporten, vil vi gjemen høre fra deg.
Og som vanlig oppfordrer vi folk til å notere ned sin observasjoner og sende
oss rapporter. Dette gjelder ikke båre medlemmene i ØOF, vi savner rapporter fra medlemmene i ØN. For dere ser vel også noen interessante fugler! Send
inn rapport om det du synes er interessant.
Rapporten er satt opp årvis,og obervasjoner merket med * er godkjent med belegg
(foto, lydbånd, fjær etc).
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GULNEBBLOM (Ga via adamsii)
1983: r ind. Brattestø, Hvaler 12/3 og
l ind. AkerøyajHvaler 13/3
(MGV m.fl),Fredrikstad Blad
15/3 s. 21. Observasjonene gjelder høyst sansynlig samme individ. 4. obervasjon i fylket.

1984: l ind. Jeløy Radio, Moss 29/4
(RBO). l ind. Løperen, Hvaler
30/5 (RBG). 5. og 6. observasjoner i fylket.
DVERGDYKKER (Tachybaptus ruficollis)
1984: l. ind. Fuglevikbukta 23/3 - 3/4
(SLU, PHP, LOI). lind. Akerøya, Hvaler 18/4 og 29/4 (SLU
m.fl). NB observasjonene fra
Akerøya er saltvannsobservasjoner.
TOPPDYKKER ( Podiceps cristatus)
1983: 36 ind. Marikova, Borge 19/6
(KHE).
1984: 63 ind. Kurefjord, Rygge 22/4
(MGV).
1985: l ind. Asmaslund, Hvaler 1/3
(ESH). 2 ind. Stokken Hvaler 1517/3 (SLU, RTO).
GRÅSTRUPEDYKKER ( Podiceps grisegena)
1983: 2 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge
10/10 (ESH). l ind. Tisler, Hvaler 8/11. (MGV, GST).
1984: l ind. Søndre Asmaløy, Hvaler
23/4 (RGB). 5 ind. Vikertangen,
Hvaler 28/4 (RGB). l ind. Akerøya, Hvaler 3/5 (MGV). 2 ind.
Vikerkilen, Hvaler 29/10 (ESH).
1985: l ind. Brattestø, Hvaler 19/1
(RGB, NBR). 2 ind. N. Søster,
Onsøy 23/3 (GST, SLU m.fl). l
ind. Vikerkilen, Hvaler 18/5
(RGB, MPE, THA, ROL). l ind.
Teneskjær, Hvaler 8/11 (RGB).

HORNDYKKER ( Podiceps auritus)
1983: 2. ind. Gjølsjøen, Marker 24/4
(GHA, ESH). l ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 8 og 21/9
(KHE).

1984: 2 ind. Akerøya, Hvaler 18/4
(MGV, OTE). 2 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 15 og 18/9
(ESH).
1985: l ind. Indre Iddefjord, Halden
17/4 (TFS, PCO). 2 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 17/5 (MPE,
THA).
HAVHEST ( Fulmarus glacialis)
1983: l ind. Langøya, Vannsjø, Rygge
oktober (RFR). l ind. Refshall
Borge 20/1 O(SÅS).
1984: l ind. Høysand, Skjeberg 15/1
(THU). Alle observasjonene var
stormdrevne og avkreftede fugler.
STORLIRE/GULNEBBLIRE ( Puffinus
gravisfCalonectris diomedea)
1984: l ind. Jeløy, Moss 5/5 (ATH,
RBO, MNI).
GRÅLIRE ( Puffinus griseus)
1983: l ind. Vikertangen, Hvaler 16/8
(RGB). Første funn i fylket.
1985: lind. Vikertangen, Hvaler 15/9.
l ind. sa1:11me sted 22/12 (MPE,
THA). Funn nr. 2 og 3 i fylket.
HAVLIRE (P u!fin us puffinus)
1981: l ind. EldøyajRygge 15/8
(KHE). 2. ob.servasjoner i fylket.
1983: l ind. Vikertangen, Hvaler 16/8
(RGB). 4. funn i fylket.
1984: l ind. Lille Råholmen, Kråkerøy
11/8 * (YNI). 5. funn i fylket.
HAVSULE (Sula bassana)
1983: l juvenil fugl Halden Havn, Halden 24-27/10 (TFS, OHS).
1984: l adult fugl Skinnerflo, Onsøy
13/7 (GST).
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STORSKARV ( Phalacrocorax carbo)
1984: 472 ind. Jeløy, Moss 13/4 (JGR).
1985: 3 ind. Tollboden, Fredrikstad l
og 2/3 (ESH m.fl). 2 ind. S.
Boksjø, Halsen 14/9 (JBO).
TOPPSKARV ( Phalacrocorax aristotelis)
1984: l adult fugl Vikertangen, Hvaler
18/2 (SLU).
EGRETTHEGRE (Egretta alba)
1978: l ind. Akerøya, Hvaler 16/4
(RGB, ROL). l. funn i fylket, se
artikkel i Natur i Østfold 1/85 s.
48--49.
GRÅHEGRE (Ardea cinerea)
1984: 82 + ind. Kurefjorden/Rygge
15/9 (ESH).
DVERGSVANE ( Cygnus columbians)
1971: lind. Gjølsjø, Marker 24-3f/10
(GHA).
1984: l ind. Rødsvann, Halden 9/12
(RNO). l ind. Endetjern, Halden
11- 25/12 (JER, JBO, TFS m.fl).
1985: l ind. Rødsvann, Halden 5/1
(TSN). Observasjonene i 1984 og
1985 var av samme fugl, som
forøvrig var adult.

58

STRIPEGÅS (Anser indicus)
1981: l ind. Øra, Fredrikstad 11 og
13/6 (MPE). 2. funn i fylket,
obervasjonene gjelder høyst sannsynlig en fugl som er rømt fra
fangeskap.
HVITKINNGÅS ( Branta leucopsis)
1985: I ind. Øra Fredrikstad
I4/10-7/ Il *(SLU, MPE, MTO,
SEN).
RINGG ÅS (Branta bernicla)
1983: l ind. Jeløy Radio, Moss 9/10
(RWI m.fl). l ind. Søndre Asmaløy, Hvaler 21/10 (PGY).
1984: l ind. Akerøya, Hvaler 29/4
(MGVm.fl).
1985: l ind. Øra, Fredrikstad
14/10-29/10 * _(SLU, MPE,
MTO, SEN). 2. ind. Missingskjæra, Onsøy 29/10 * (medd. til
MGV). Alle funnene er av deri
østlige rasen, bernicla, unntatt
funnet fra Akerøya som var en
vestlig fugl, hrota.
BRUNNAKKE ( Anas penelope)
1984: l hunn Landfastbukta, Hvaler
16/1 (RGB).

SANGSVANE ( Cygnus cygnus)
1983: I juvenil fugl Folkenborgbukta,
Marker4/6 (MGV, GHA).
1985: l ind. Ørsjøen, Halden 11/S_(TFS
m.fl). I ind. oversomret Visterflo,
Tune/Rolvsøy (FBL).

SNADDERAND ( Anas strepera)
1983: l hunn Jeløy Radio, Moss 30/4
(RBO).
1985: 2 ind. Øra, Fredrikstad 22 og
28/4 (MPE, ALA m.fl).

TUNDRA GÅS (Anser albifrons)
1983: l ind. Øra, Fredrikstad 9/4
(HLA, REI, OTE).

KRIKKAND (An as crecca)
1984: l hunn Huthholmene, Onsøy januar og februar (MGV m.fl).

STOKKAND (Anas platyrhynchos)
1984: 700 + Øra, Fredrikstad/Borge
18/9 (ESH).
KNEKKAND ( Anas querquedula)
1984: 2 ind. Akerøya, Hvaler 3/5
(MGV). 6 ind. Øra, Fredrikstad
11/5 (RGB). l ind. Augeberghølen, Råde 26/5 (ESH). 2. ind.
Øra, Fredrikstad 29/5-3/6
(MGV, HFR m.fl).
1985: 2. ind. Øra, Fredrikstad 12- 13/5
(SLU, MPE, ALA, RGB). lind.
Øra, Fredrikstad 1/9 (SLU,
SEN).
RØDHODEAND (Netta ruffina)
1983: l hunn Fuglevikbukta, Kråkerøy
og S. Grav, Fredrikstad 6-28/9 *
(SLU, PHP, LOI, PGY m.fl).
Funn nr. 5 i Norge og nr. 3 i
Østfold.
TAFFELAND ( Aythyaferina)
1983: 5 hanner Fuglevikbukta, Kråkerøy 4/12 (SLU). 5 ind. (3 hanner,
2 hunner) 27/12. Samme sted
(SLU).
1984: 3 hanner Fuglevikbukta, Kråkerøy l og 2/1 (SLU). 26 ind. Gjølsjøen, Marker 1/5 (TFS, MOL).
TOPPAND ( Aythyafuligula)
1984: 17 ind. Fuglevikbukta 2/1
(SLU).
BERGAND ( Aythya mari/a)
1985: 56 ind. Øra, Fredrikstad 7/11
(SLU, MPE, ALA).
PRAKTÆRFUGL (Somateria spectabilis)
1982: l hann Sletter, Råde medio august(DNÆ).

Hvitkinngås og ringgås Øra, Fredrikstad
16/19-85. Foto: Sebastian Ludvigsen.

1984: l hunn Asmalsund, Hvaler 18/2medio mars (THE). Funn nr. l
og 4 i nyere tid i fylket.

STELLERAND ( Po/ysticta stelleri)
1983: l hunnfarget Asmalsund, Hvaler
16/8 (RGB). Første funn i fylket.
SVARTAND ( Me/anitta nigra)
1984: 25 +
Haugsholmen, Vansjø,
Rygge. 5-8/1O(RFR).
1985: l par. Gressøya, Vansjø, Våler
16/5 (RFR).
LAKSAND (Mergus·merganser)
1985: Hekking Kløsa, Rakkestad 17/5
(PBE).
LAPPFISKAND (Mergus a/bel/us)
1983: 1 hunnfarget Fuglevikbukta,
Kråkerøy 30 og 31/12 *(SLU). l
hunnfarget Øra, Fredrikstad
21/12. (PGY).
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1984: Opptil 3 hunnfargede Fuglevikbukta, Kråkerøy og Øra, Fredrikstad 5/2- 19/4 *(SLU, ESH,
MPE m.fl). l hunnfarget Øra,
Fredrikstad 22/11 (SLU). l
hunnfarget Neskilen, Borge 2/12
(ALA).
1985: Opptil l hann og3 hunnfargede
Fuglevikbukta, Kråkerøy primo
februar - 19/4 (SLU, ESH m.fl).
Opptil 2 hunnfargede ind. Øra,
Fredrikstad 9-28/4 (SLU, RGB,
MPE). l hunnfarget Øra, Fredrikstad 8/10---2/11 (MPE, SLU).
11 hunnfargede Øra, Fredrikstad
27/10 (MGV, RTO, PRV, ALA).
6 hunnfargede Stokken, Hvaler
13/3 (RTO, RFR, PRV, SLU).
1- 3 hunnfargede Stokken. Hvaler l ~20/3 (ESH m.tl).
4 hunnfargede Ribba, Hvaier
18/3(RGB).
Vårfunnene på Øra og i Fuglevikbukta dreier seg høyst sansynlig om
de samme fuglene.
SVARTGLENTE ( Milvus migrans)
1980: l ind. ,Bredsand, Rygge 16/4
(ATH, RER). Første funn i fylket, og nr. 11 i Norge.

GLENTE ( Milvus milvus)
1979: l ind. Rygge sentrum, Rygge
21/4 (EAN, RER).
1983: l ind. Akerøya, Hvaler 27/4
(RGB). Funn nr. 19 i Norge i ny
tid.
1984: l ind. Hakelund og Prestebakke,
Halden 18 og 21/5 (PCO). l ind.
Øra, Fredrikstad 9/9 (ALA,
SEN).
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SVARTGLENTE/GLENTE (Milvus sp.)
1983: l ind. Kirkøy, Hvaler 20/5
(VAB).
HAVØRN (Haliaetus albicilla)
1983: l juvenil fugl Pernes, Øra, Fredrikstad 18/12 (MGV m.fl).
1985: l ind. Store Erte, Halden 24/9
(JBO).
SIVHA UK (Circus aeruginosus)
1984: l hann Skinnerflo, Onsøy 22/4
(ESH). l hunn Jeløy, Moss 1/5
(JGR). l hunn Akerøya, Hvaler
2/5 (MGV). l hunn Moum, Borge 16/5 (ALA). l hunn Kjennetjern, Onsøy 24/5 (ESH). Opptil
2 hunner Øra, Fredrikstad
25/8- 11/9 (ALA, SEN, ESH).
MYRHAUK (Circus cyaneus)
1985: l ungfugl Øra, Fredrikstad 15/12
(SLU,MPE).
KONGEØRN (Aquila chrysaetos)
1982: l juvenil fugl Berby, Halden og
Halden by 19 og 20/3 (RPE). l
juvenil fugl Klippenes, Jeløy,
Moss 6/12 (PLA).
1984: l juvenil fugl Berby, Halden 3/1
(RNO). 2 juvenile fugler N. Boksjø, Halden 28/1 (TSN, TFS). 2r
adult og juvenil,
Bliksøya, Vansjø, Våler 27/6-4/7
(TPE, ALA, SEN). l juvenil fulg.
Iddesletta,Halden 9/12 (TFS, JER).
l juvenil fugl Prestebakke, Halden 16/12 (ELØ).
1985: l juvenil fugl Berby, Halden 3/1
(RNO).
Observasjonene fra Haldensområdet kan dreie seg om de samme
fuglene.

AFTENFALK (Pa/co vespertinus)
1981: l adult hunn, Skårakilen, Onsøy
7/6 * (B. Rydin, S. Koht). Første
observasjon i Østfold.
LERKEFALK (Pa/co subbuteo)
1983: lind. Onsøy stasjon 17/6 (HFR).
1984: l ind. Iddesletta, Halden 21/4
(TSV). l ind. Torsnes krk., Borge
24/8 (SEN, TPE).
1985: l ind. Tangen, Kråkerøy 8/6
(MPE, THA).
VANDREFALK ( Faleo pereginus)
1983: l hann Øra, Fredrikstad 2/9
(RGB).
1984: l ind. Kurefjorden, Råde/Rygge
15/9(ESH).
1985: l ind. Sellebakk, Borge 9/7
(SEN).
JAKTFALK (Pa/co rusticolus)
1985: l ind. Øra, Fredrikstad 12 og
13/11 (SLU, ALA).
JERPE (Bonasa bonasa)
1983: Hekkefunn Paulsbo, Halden
(TFO).
1984: lind. Stafsengkilen, Hvaler 18/4
(RLA).
1985: l ind. Karlshus, Råde 24/4
(RFR).

ø ferrik/or

VAKTEL ( Cutornix cutornix)
1984: l spillende hann Råde st, Råde
28/6-6/7 (RGB, ROL).
VANNRIKSE (Ra/lus aquaticus)
1984: l ind. Sellebakk, Borge 17/4hele juni (KHE, SEN). l ind.
Auberghølen, Råde 20/5 (ESH).
l ind. Kjølberg bro, Onsøy 31/5
· (ESH). 2 ind. Ørmenneset, Onsøy
31/5.,6 og 7/6 (ESH). l ind. Isesjø, Skjeberg 7/6 (ESH).
1985: l ind. Sellebakk, Borge mai (SEN
m.fl). l ind Skårakilen, Onsøy
15/6 (SEN):
MYRRIKSE ( Porzana porzana)
1983: l ind. Kjølstad, Borge 19/6
(KHE). l ind. Skårakilen, Onsøy
6/11 (GST).
1984: l ind. Hesteholmen, Øra, Fredrikstad 30 og 31/5. 2 ind. Hesteholmen, Øra, Fredrikstad 4 og
5/6 (MGV).
Begge funri gjaldt spillende hanner.

ÅKERRIKSE (Crex erex)
1981: l ind. Råde st., Råde 16/6 (RGB,
ROL).

ET FIRMA l MILJØVERNETS TJENESTE

A l S Ferriklor produserer fellingskjemikaliet Ferriklor 12 som anvendes på kommunale- og industrielle renseanlegg. Produksjonen er basert på gjenvinning av avfallsproduktene jernsulfat og beisevæske.
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1982: l ind. Hæravassdraget, Trøgstad
5/6. (TBI, Jll). l ind. Auberghølen, Råde 16-25/6 * (MPE, JRA,
ØLÅ,ESH).
1983: l ind. Buer, Idd, Halden hele juli.
(ELØ, JBO). l ind. Huser, Hvaler
1S/9(THE).
1984: l ind. Slettevold, Torp, Borge
30/8-2/9 * (THU).
SIVHØNE ( Gallinula chloropus)
1985: l ind. Bommen og Fosseløkka,
Halden 5- 19/2 (TFS, ASC).

TUNDRALO (Charadrius squatarola)
1984: 4 ind. Skogholmen, Kråkerøy
27/5 (OJH). l ind. Øra, Fredrikstad 22/6 (ALA, SEN).
POLARSNIPE ( Calidris canutus)
1981; 3 ind. Øra, Fredrikstad 28/5
(MPE).
1983: 2 ind. Akerøya, Hvaler 13/5
(MGVm.fl)
1984: 2 ind. Krokstadfjorden, Råde 6
og 8/5 (OKR). l ind. sammnted
13/5 (OKR).

TJELD ( Haematopus ostraelgus)
1985: l ind. S. Boksjø, Halden 15/5
(JBO).
AVOSETT ( Recurvirostra avosetta)
1984: l ind. Øra, Fredrikstad 11/5
(RGB). 4 ind. Huser, Asmalø~.
Hvaler 15/7 (THE).
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DVERGLO ( Charadrius dubius)
1981: 2 par hekket på en lokalitet i
Fredrikstad kommune (MPE).
1982: 2 par hekket på en lokalitet i
Fredrikstad kommune (MPE).
1984: Hekkirrg på to lokaliteter i Fredrikstad kommune, 4 par på den
ene og 2 på den andre (RGB,
MPE, ROL). l par hekket på en
lokalitet i Borge kommune
(RGB).
1985: 5 par hekket på en lokalit-et i
Fredrikstad kommune * (THA,
SLU, MPE, SEN, ALA). 2 par
hekket på en lokalitet i Borge
kommune* (SEN, ALA).

TEMMINCKSNIPE ( Calidris temmincii)
1984: 45 ind. Øra, Fredrikstad
18- 19/5 (MPE).

SANDLO (Charadrius hiaticula)
1984: l par hekket Horningen, Trømborgfjella, Rakkestad, mai
(ALA).

TUNDRASNIPE ( Calidrisferruginea)
1985: l ind. Øra, Fredrikstad 13/6
(ALA).

Svømmesnipe hunn Øra, Fredriksta~ J/6--!14.
Foto: Sebastian Ludvigsen.

SANDLØPER (Calidris alba)
1984: l ind. Fjøsken, Asmaløy, Hvaler
4/9. 2 ind. samme sted 6/9 (ESH).

FJÆREPLYTI ( Calidris maritima)
1984: 41 ind. Skjærsribba, Hvaler 21 /1
(GST, RGB, MGV).
1985: 77 ind. Heia-Torbjørnskjær,
Hvaler 19/1 (SLU, GST, ESH).
70 ind. Kolleribba, Hvaler 7/12
(GST, SLU, ALA, SEN).

1984: l ind. Dillingøy, Moss 22/4
(SRU). Opptil 3 ind. Landfasten,
Asmaløy, Hvaler 17 og 18/9
(MGV).

LAPPSPOVE (Limosa lapponica)
1985: l ind. oversomret Rosenesstranda, Rygge (RFR).

MYRSNIPE ( Calidris a/pina)
1984: l par hekket Øra, Fredrikstad
(MGV). 450 ind. Sletterøyene,
Råde 1/6 (RLA,KJØ).

SVARTHALESPOVE ( Limosa, limost1)
1984: l ind. Jeløy Radio, Moss 20j4
(ATH).

FJELLMYRLØPER ( Limico/a falcinellus)
1985: 2 ind. (l adult, l juvenil) Øra,
Fredrikstad 22- 25/8 • (MPE,
SEN, THA, SLU).

RØDSTJLK (Tringa totanus)
1983/84: l ind. overvintret søndre Asmaløy, Hvaler (RGB, MGV). 3 ind.
overvintret Akerøya, Hvaler
(RGB,MGV).

KV ARTBEKKASIN ( Lymnocryptes minimus)
1983: l ind. Øra, Fredrikstad 18/8
(RGB).
1984: l ind. Jeløy Radio, Moss 15/4
(RBO). l ind. Landfasten, Asmaløy, Hvaler 20/4 (RGB). l ind.
Jeløy Radio, Moss 22/4 (RBO). l
ind. Brekkemoa, Rakkestad l/12
(POS).
1985: l ind. Akerøya, Hvaler 1/4
(RGB).

SOTSNIPE (Tringa erythropus)
1984: 71 ind. Øra, Fredrikstad 11/5
(RGB). Høyeste noterte antall i
fylket.

ENKELTBEKKASIN ( Gallinago ga/linaga)
1984: 60 ind. Vestvannet, Tune 2/8
(RLA).
DOBBELTBEKKASIN ( Gallinago media)
1983: l ind. Jeløy Radio, Moss 24/9
(RBO). 3 ind. Rokkevannet Halden 22/10 (JER).

SVØMMESNIPE (Phalaropus lobatus)
1984: l hunn Øra, Fredrikstad 3/6 *
(ringmerket). (PHP, SLU, THA,
. RGB). l ind. samme sted 19 og
20/7 • (THA m.fl).
POLARJO ( Stercorariusppmarnus)
1985: l juv funnet død S. Asmaløy,
Hvaler 25/12 * (HKO). Dette er
eneste mottatte observasjon fra
fylket under den store invasjonen
høsten/vinteren 85.
FJELLJO (Stercorarius /ongicaudus)
1982: l juvenil skutt Søsterøyene, Onsøy medio okt. (Medd. til MGV).
1983: l adult Jeløy Radio, Moss 13/5
(mørk fase) (RBO).
1984: l adult Søsterøyene, Onsøy 5/9

(Ram.

~

1985: l adult Gyteskjær, Kråkerøy
26/10 (MGV, RTO).
STORJO (Stercorarius skua)
1981: l ind. S. Jeløy, Moss 23/4 *
(MRE).

1984: l død ind. Tisler, Hvaler 18/11 *
(SLU, GST). lind. Øra, Fredrikstad 30/ 11 (MPE; SEN, TPE).
DVERG MÅKE ( Larus minutus)
1982: l adult Krokstadfjorden, Råde
21/7 (SMA).
1984: I adult Kråkerøybroa, Kråkerøy/Fredrikstad 19/ 12 (ESH).
1985: l adult Øra, Fredrikstad 11/5
ESH).
SABINEMÅKE ( Larus sabini)
1982: l juvenil Akerøy, Hvaler 19/11
(RGB). Funn nr. 28 i Norge og
nr. 2 i Østfold.
GRÅMÅKE ( Larus argentatus)
1982: l par hekket i Hølvann, Rømskog
mai(AHA).

GRØNLANDSMÅKE ( Larus glaucoides)
1981: l ind. Guldholmen, Moss 24/9
(ATH).
1984: l juv. Øra, Fredrikstad
28/1- 16/2 * (MPE, RGB, MGV,
ROL), Fredrikstad Blad 20/2. l
juv. samme sted 4/5 (ESH). Og l
ad. også samme sted 22/5 (RGB).
1985: l juvenil, Papperhavn, Hvaler
19/1 (SLU, ESH).

POLARMÅKE ( Larus hyperboreus)
1982: l juvenil Guldholmen, Moss 2/5
s4
(MNI, ATH).

1984: 9 ind. Øra, Fredrikstad 15/1-2/4
* (MPE, RGB, PGY, SLU m.fl).
5 ind. Fuglevikbukta, Kråkerøy
20/2-21/3 (SLU). l ind. Tollbodbrygga, Fredrikstad 11/3
(SLU).
Aldersfordeling på overnevnte
1984-fugler: 7 ind. i første vinterdrakt og 2 ind. i andre vinderdrakt. Vi går ut fra at disse fuglene er de samme da observasjonsstedene ligge såpass nær hverandre.
l ind. Fiskebrygga, Fredrikstad
24/2 * (PAJ, ESA). l ind, Øra,
Fredrikstad 8/5 og 17/5 (SLU,
PHP, MPE). Førstnevnte i første
vinterdrakt og sistnevnte i andre
sommerdrakt. l ind. Øra, Fredrikstad 15 og 16/12 (RGB,
SLU). Denne fuglen var i første
vinderdrakt.
1985: l ind. Øra, Fredrikstad ll /4
(SLU, MPE). Første vinderdrakt. l ind. samme sted 4/12
(SLU). Første vinterdrakt.
KRYKKJE (Rissa tridactyla)
1985: 350 + ind. Vikertangen, Hvaler
22/12 (MPE, THA).
ROVTERNE (Sterna caspia)
1983: l ind. Skipstadkilen, Hvaler 5/8
(REI,HLA).

SPLITIERNE (Sterna sandvicensis)
1983: l ind. Papperhavn, Hvaler juli
(LMN).
1984: I·ind. Skipstadkilen, Hvaler 3/7
(MGV, PRV). 2 ind. Guldholmen, Moss 9/7 (ATH, MIN, PLA,
RWI). l ind. Øra, Fredrikstad
18/7 (RGB). 2 ind. Gimle, Jeløy,

Moss 25/7 (RWI). l ind. Landfasten, Asmaløy, Hvaler 18/8
(MG V).
ROSENTERNE (Sterna dougalii)
1984: l adult Tisler, Hvaler 2/6 (RGB).
Dette er første funn av arten i
Norge.
DVERGTERNE (Sterna a/bifrons)
1977: l ind. Brattestø, Hvaler 27/8
(RBO, ATH). l ind. Trestein,
Hvaler ca. l 0/7 (RGB, ROL).
1984: 2 ind. Lauer, Hvaler ca. 20/7
(SJH).
SVARTIERNE ( Chlidonias niger)
1980: l ind. Rosnesstranda, Rygge 11
og 12/1 O(ØLÅ, KHE m.fl).
1981: l ind. Guldholmen, Moss 17/5
(ATH, MIN). l ind. Gjølsjø,
Marker 4/6 (HHO).
1984: lind. Skipstadkilen, Hvaler 19/6
(OKR). l ind. Skinnerflo, Råde
19/8 (ADY).
1985: lind. Rosensstranda, Rygge 25/6
(RFR).
LOMVI (Uria aa/ge)
1985: l ind. Missingene, Onsøy 22/6
(ALA).
ALKEKONGE (Alle alle)
1984: 52 + ind. Jeløy, Moss 30/11

Fjellmyrløper, Øra, Fredrikstad 25/8-85. Foto:
Magne Pettersen.

SKOGDUE (Columba oenas)
1984: 30 ind. Thorsmøa, Borge 19/4
(MHU, YHU).
1985: 30 ind. Dramstad, Rygge 29/3
(OKR). 60 ind. Rygge 31/3
(VHO).
RINGDUE (Columbapa/umbus)
1985: Il ind. Fuglevikbukta, Kråkerøy
18/1 (SLU).
LATTERDUE (Streptopelia risoria)
1984: l ind. Kurefjor~en, Råde 18/9
(ESH), Det dreier seg her sikkert
om en rømt burfugl.

(JGR).
1985: l ind. Hunnebunn, Borge 2/11
(THU). l ind. Fjeldberg, Fredrikstad 10/11 (ALA). 450 +
ind. Hvaler 14/ll (GST).

TYRKEDUE (Streptopelia decaocto)
1984: 73 ind. Øraveien, Fredrikstad
26/12 (SLU).

LUNDE ( Fratercu/a arctica)
1984: l ind. Jeløy, Moss. 4/11 (EAN).
Il ind. samme sted 30/11 (JGR).

TURTELDUE (Streptopelia turtur)
1984: l ind. Skipstadkilen, Hvaler 24/5
(RGB). l ind. Øra, Fredrikstad
4/6 (SLU).
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HAUKUGLE (Surnia u/ula)
1985: l ind. Furuvarp, Halden 9/2
(TSV).

HÆRFUGL ( Upupa epops)
1975: l ind. Prestegården, Onsøy 4/4
(OKR).

SLAGUGLE (Strix uralensis)
1984: l ropende hann hørt i nordøst i
fylket i april (AHA). l par hørt
sørøst i fylket i april (ADY,
HFR). Dette er første gang i nyere tid at slagugle er registrert i
fylket.

HVITRYGGPETT (Dendrocopos /eucotos)
1983: l ind. Lysakermoa, Eidsberg
16/11 (OKR).

JORDUGLE (Asio jlammeus)
l 984: l ind. Øra, Fredrikstad 3 og 12/2
(SLU, MPE, REI).
ISFUGL ( Alcedo atthis)
1982: l ind. drept mot vindu, Saltnes,
Onsøy på våren (AAR).
1983: l ind. Listranda, Hvaler 21/9
(medd. til MPE). 1 ind. Isegrlj.n
8/11 (REI). l ind. Fosseløkka,
Halden 26/12 (JER).
1984: l ind. Isegran, Fredrikstad
3-10/l (REI, SLU, RGB, EJO).
l ind. Fosseløkka, Halden
11- 16/1 (JER, RUR). lind. Visterflo N, Tune 19/6 (HRY). l
ind. Elte, Kråkerøy 18/9 (PER).
l 985: 2 ind. Berbyelva, Halden 3 og 4/1

TRETÅSPETT ( Picoides triactylus)
l 984: l par hekket helt nordøst i Aremark kommune (GHA, BAN).
TOPPLERKE ( Galerida cristata)
1984: 1 ind. Vikerkilen, Hvaler 23/4
(ESH).
FJELLERKE ( Ermophila alpestris)
1983: 2 ind. Jeløy Radio, Moss 5/5
{ATH).
l 984: l ind. Vikerkilen, Hvaier l /3
(ESH).
1985: l ind. Øra, Fredrikstad 22/4 *
(MPE). l ind. samme sted 5/5
(SEN). 2 ind. samme sted 15/10
(SLU, SEN). l ind. samme sted
8/11 (ALA).
MARKPIPLERKE (Anthus campestris)
1984: l ind. Øra, Fredrikstad 4/5
(ESH). Første funn i Østfold.

(TFS, RNO, TSN).
BIETER ( Merops apiaster)
1980: l ind. Stafsengen, Kirkøy, Hvaler
20/6 (VAB). Funn nr. 13 i Norge
og det første i Østfold.
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BLÅRÅKE ( Coracias garrulus)
1983: 1 ind. Smertu, Kråkerøy 27/7
(ALE). 27 funn i Norge og det
andre i fylket.

LAPPIPLERKE ( Anthus cervinus)
1985: l ind. Øra, Fredrikstad 17/5
(THA, MPE, RGB).
GULERLE (Motacillajlava)
Engelsk gulerle (M.f.flavissima)
1984: l hann Øra, Fredrikstad 14/5
(SLU).
Gulerle sp. (M.f. flava/ thunbergi)
1984: 350 ind. Kurefjorden, Rygge
18/8 (ESH).

SVARTRØDSTJERT ( Phoenicurus ochruros
1984: l ind. Akerøya, Hvaler 15-17/4
(ringmerket 16.) * (AOS). l adult
hann Akerøya, Hvaler 22/4
(AOS). l adult hann Vikertangen, Hvaler 28/4 (RGB).
1985: l adult hann Akerøya, Hvaler 2/4
(AOS). l juvenil hann AkerøyafHvaler 2 og 3/4 * (ringmerket)
(AOS).

'I'~ndras<lipe.

Foto, Øyv.\ nd Lunde.

VINTERERLE (Motacilla cinerea)
1984: l ind. Fosseløkka, Halden 15/1
(JER, TFS, TSN). l par Buerbekken, Skjeberg 1/4 (TSØ). l
par mfutfløyne unger,Tistafossen,
Halden 29/5 (JBO). l par !ddebekken, Halden ultimo mai
(RNO).
1985: l par Elgåfossen primo april
(JBO).
FOSSEKALC(Cinc/us cinclus)
1985: 21 ind. Berbyelva, Halden 9/1
fTFS).
NATTERGAL (Luscinia luscinia)
1984: l ind. (ringmerket) Jeløy, Moss
20/5 (JGR). 2 syngende ind.
Auberghølen, Råde 26/5-6/6
(ESH). l syngende ind. Årefjordbekken, Rygge 31 /5 (GHA). 3
syngende ind. Eldøya, Rygge 1/6
(RLA). l syngende ind. Halvorsrød, Onsøy, første halvdel av ju~i
(HFA m.fl). l syngende ind. Skarakilen, Onsøy 7/6 (PGY).

RINGTROST (Turdus torquatus)
1984: 16 ind. Jeløy, Moss 15/4 (JGR).
25 ind. samme sted 16/4 (JGR).
62 ind. samme sted 19/4 (JGR).
50 + ind. samme sted 22/4
(JGR).
GRÅTROST ( Turdus pilaris)
1984: 1800 + ind. Jeløy, Moss 15/4
(JGR). 1600 + ind. samme sted
16/4(JGR).
RØDVINGETROST (Turdus iliacus)
1984: 1000 + ind. Jeløy, Moss 15/4
(JGR). 900 + ind. samme sted
16/4 (JGR). 1100 + ind. samme
sted 11/10 (JGR). 900 + ind.
sammested 16/lO(JGR).
DUETROST (Turdus visc!vorus)
1984: l ind. Sanderød, Idd, Halden
primo januar (JBO). 25 ind. Jeløy, Moss 15/4 (JGR). l syngende
Tjøstøl, Aremark 5/5 og 26/5
(GHA).
GRESSHOPPERSANGER ( Locustella
naevia)
1984: l ind. syngende Isesjø, Skjeberg
29/5 (MGV, PRV, REI, RTO). l
ind, Skårakilen, Onsøy 7/6 (PGY
m.fl).
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1985: l ind. Skårakilen, Onsøy, hele
juni (ADY, HFR, MGV, m.f.).

SIVSANGER ( Acrocephalus schoenobaenus)
1984: l ind. Øra, Fredrikstad 7/6
(GHA, MGV m.fl). 2 ind. Isesjø,
Skjeberg 7/6 (ESH). 4 ind. Skårakilen, Onsøy 9/6 (ADY). 2 ind.
Hæresetersjøen, Trøgstad 15/6
(ESH).
MYRSAN GER (Acrocephalus palustris)
1984: 20 revir ble registrert i Østfold.
1985: 21 revir ble registrert i Østfold.
Tallene er nok alt for små, men
dette er hva som er rapportert inn
tilLRSK.
TROSTESANGER ( Acrocephalus arundinaceus)
1984: l ind. sang Øra, Fredrikstad
29/5- 19/6 (MGV, MPE, RGB,
SLU, GHA). Fuglen ble ringmerket. Dette er første funn i
Østfold.

SVARTHODESANGER (Sy/via me/anocephala)
1982: l hunn ble fanget og ringmerket
Akerøya, Hvaler 3/10
den
samme fuglen ble kontrollert
24/10
(MGV, HLA, OTE,.
SLU, LOI). Dette er andre funn
av arten i Norge og det første i
Østfold.

*,

*

HAUKSANGER (Sylvianisoria)
1982: l ind. ringmerket Akerøya, Hvaler 3/10 *den samme fuglen ble
konrollert 9/10 (MGV, HLA,
OTE, SLU, LOI).
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MUNK (Sy/via atricapilla)
1984: l hunnfarget fugl Jeløy, Moss
29/1 (JGR).
FUGLEKONGESANGER ( Phylloscopus
proregu/us)
1982: l ind. Skipstadkilen, Hvaler 2/11
(RGB). Funn nr. 39 i Norge. Det
andre i Østfold.
GRANSANGER (Phylloscopus colybita)
1985: l ind. Øra, Fredrikstad l. og 2/1
(SLU, MPE). Første vinterfunn i
fylket.
GRÅFULESNAPPER(Muscicapa striata)
1984: 125 + ind. Jeløy, Moss 20/5
(JGR).
SKJEGGMEIS ( Panurus biarmicus)
1983: l ind. Skårakilen, Onsøy 29/8
(GST). Dette er det fjerde funn i
Norge. Alle de tidligere er fra
Arekilen, Hvaler.
PIROL ( Oriolus oriolus)
1965: l ind. Skjebergdalen, Skjeberg
8/5 (HCW).
1980: l syngende hann Eldøya, Rygge
7/6 (ÅFJ).

1981: l par Ekeberg gård, Åven, Råde
12- 14/6 (NJY).
1982: l hann Grayningen, Asmaløy,
Hvaler medio mai (RSØ).
1984: 2 ind. Langemarka, Tune 31/5
(HCW). l ind. Tisler, Hvaler 2/6
(RGB).
1985: l hunnfarget N. Åven bukt, Råde23/6 (RFR).

VARSLER ( Lanius excubitor)
1984: l ind. Åsgårdsleva, Tune 3fl
(SLU, LOI, PHP, RLA).

1985: l ind. Ankerfjella, Halden 13/1
(TFS, TSN).
BERGIRISK ( Carduelis flavirostris)
1984: 50 ind. Øra, Fredrikstad 5/1
(PGY). 20 ind. overvintret
Asmaløy, Hvaler (RGB).
POLARS ISIK ( Carduelis hornemanni)
1984: 5 ind. Øra, Fredrikstad 25/2
(RGB).
BÅNDKORSNEBB ( Loxia leucoptera)
1984: 2 ind. Bjørnåsen, Jeløy, Moss
31/lO(PLA).
ROSENFINK ( Carpodacus erythrinus)
l syngende hann Krokstadfjorden 21/5 (OKR).
1984: I syng. Ringstadhavna, Rolvsøy
l 0/5 (JII). l syng. Kirkeparken,
Fredrikstad 17/5 (RLA). l syng.
Huser, Hvaler 30 og 31/5 (MGV,
PRV). l syng. Tisler, Hvaler 2/6
(RGB, NBR). 3 syng. Eldøya,
Rygge 8/6 (MGV, GHA, OKR). l
syng. Valdisholm, Eidsberg 9/6
I 983:

Gresshoppesanger..

Fotoa R.Erik5en.

(POS). l syng. Hærsetersjøen,
Trøgstad 15/6 (ESH).
1985: l ad hann Havna, Borge 27/5
(THA,LKH).
KJERNEBITER (Coccothraustes coccotraustes)
1985: l ind. Kolberg, Onsøy 16/4
(SST). l ind. Mysen, Eidsberg
3/5 (JAL). 3 ind. Tindlund, Tune
14/IO(HRY).
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OBSERVATØRER
AAR = Aud Arvesen, ADY = Arve Dyresen, AHA = Atle Haga, ALA = Asgeir Larsen, ALE = Atle Lessum, AOS = Akerøya Ornitologiske Stajon, ASC = Alf Schau, ATH = Arne Thelin, BAN = Bård E. Andersen, BRE = Bjørn R. Eriksen, DNÆ = Dag Nævestad, EAN = Eivind Ansmo, EJO = Erling Johansen, ELØ
= Eivind Løvås, ESA = Erik Sandersen, ESH = Egil S. Hansen, FBL = Fredrikstad Blad, GHA = Geir
Hardeng, GST = Geir Stenmark. HFR = Harald Frantzen, HHO = Holger Holgersen, HKO = Helge
Kolbeinsen, HLA = Hilde Larsen, HCW = Hans Chr. Westgaard, HRY = Harald Ryen, JAL = John Arne
Løken, JBO = Jørn Bøhmer Olsen, JER = Johnny Eriksen, JGR = Jeløygruppa, ill = Jan Ingar Iversen, JRA
= Jo Ranke, KRE = Kai Hermansen, KJØ = Kjell Jødestøl. LKH = Lars K. Haugen, LMN = Lars Moren
Nilsen, LOI = Lasse O. lrvam, MGV = Morten G. Viker, MHU = Morten Hunn, MNI = Morten Nilsen,
MOL = Morten Olsen, MPE = Magen Pettersen, MRE = Magnus Renneflot, MTO = Morten Toran, NBR
= Nina Brigger, NJY = Nils Jarle Yttreberg, OHS = Ole H. Stensrud, OJH = Ole Jørgen Hanssen, OKR =
Ottar Krohn, OTE = Ole Tendal, PAJ = Per Arne Johansen, PBE = Per Berglund, PCO = P. C. Olsen, PER
= Petter Eriksen, PGY = Per Gylseth, PRP = Pål Henning Pettersen, PLA = Paal Laingen, POS = Per
Otto Suther, PRV = P. Richard Viker, RBO = Rune Botnemyr, REI = Roar Eilertsen, RER = Rune·Eriksen, RFR =Roar Frølandshagen, RGB = Rune G. Bosy, RLA = Runar Larsen, RNO = Roy Nordbakke,
ROL = Roar Olsen, RPE = Reinhardt Pedersen, RSØ = RolfSørensen, RTO = Rune Torgersen, RUR =
Runar Eriksen, RWI = Rune Wiggen, SEN = Stein Engebretsen, SJH = Sverre J. Hervik, SLU = Sebastian
Ludvigsen, SMA = Sven Martinsen SRU = Svein Rustad, SST = Stein Strøm, SÅS = Svein Åstrøm, TBI =
Torun B. Iversen, TFO = Terje Forstrøm, TFS = Tor Fredrik Strøm, THA = Tom Hansen, THE = Tormod
Helgesen, THU = Tore Hunn, TPE = Torgeir Pedersen, TSN = Terje Spolen Nilsen, TSV = Trond Svendsen, TSØ = Tor Sørlie, VAB = Vidar A. Brenne, VHO = Vidar Holte, YNI = Yngve Nilsen, ØLÅ =
Øyvind Lågbu, ÅER = Åshild Eriksen, ÅFJ = Åsmund Fjellbakk

*
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 uttaks'
gebyr på 4%.
Dette betyr at Høyrente-konto under disse forhold gir en effektiv avkastning
på 11% - og uten at du må bmde 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.

11 ICREDITICASSEN
-en enklere og bedre bank
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VERNEPLAN FOR VÅTMARKSOMRÅDERIØSTFOLD
OttarKrohn

Fylkesmannen la i april i år frem et forslag
til verneplan for våtmarksområder i Østfold. Planen er ute på en omfattende høring i fylket frem til l. oktober. Berørte
grunneiere, foreninger, kommuner, andre
offentlige etater m.m. skal da si sin mening om verneforslagene. Høringen er
dessuten kunngjort i Norsk Lysningsblad
og fylkets aviser, slik at enhver som ønsker
det kan si sin mening om saken til fylkesmannen.
Arbeidet med verneplanen har pågått
lenge i fylkets miljøvernetat. Allerede i
1975 ba Miljøverndepartementet fylkesmannen om å starte arbeidet med en verneplan for våtmarker.Bla har dårlig bemanning i etaten og uklarheter vedrørende organise~ing av naturvernarbeidet i
fylket, ført til at saken har tatt lang tid. I
perioden 1978- 80 pågikk et intensivt

arbeid med verneplanen i fylkesmannes
regi og siden opprettelsen av miljøvernavdelingen høsten 1982 har saken hatt høy
prioritet.
Det er et stort antall våtmarksområder
som er vurdert i forbindelse med den fremlagte verneplan, tilsammen ca. 190 - se
figur l. Mengde og kvalitet av de registreringer og data som foreligger fra områdene, varierer mye - fra helt enkle artslister
til omfattende dokumentasjon. De viktigste våtmarksområdene er best undersøkt, naturlig nok. Av de vurderte om~
råder inngår 20 i den fremlagte verneplanen. Alle foreslås fredet som naturreservater. Beliggenheten i fylket går frem av
figur . I tabell er angitt navn på lokalitetene, kommunen(e) området ligger i og
hvilken verneprioritet området er gitt.
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Oversikt over områder som foreslås vernet i verneplanen for våtmarksområder i Østfold.

-ør5 j\øi!i

- distriktets største markedsplass
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Tabell : Prioriterte områder som foreslås vernet i våtmarksplanen for
Østfold.
Nr. Lokalitet

Prioritet
l. Rambergbukta; Moss
3
2. Vestre Vansjø; Rygge, Moss
3
3. Moskjæra - Danskebukta; 3
Råde
4. Kråkstadfjorden; Råde
3
5. Skinnerflo; Råde, Rolvsøy,
Onsøy, Fredrikstad
2
6. Kjennetjern; Onsøy
3
7. Skårakilen; Onsøy, Fredrik- 3
stad
8. Goenvad; Kråkerøy
2-3
9. Fuglevikbukta; Kråkerøy
3
l O. Torsøma;Borge
3
11. Skjebergkilen, Skjeberg
3
12. Hansemakerkilen; Skjeberg
3
13. Vestvannet S; Tune
3
14. Storesand; Skiptvet
3
15. Lysakermoa; Eidsberg
2
16. Gjølsjøen;Marker
2
17. Bleiken; Rømskog
3
18. Hølvatn-Finnemosen; Røm- 3
skog
19. Kallaksjø-Skottasjø
(Hæra); Trøgstad
3
20. Kallakmosen; Trøgstad,
Aurskog-Høland (Akershus)
3
Prioritet 3 angir områder av regional verneverdi, og prioritetsgruppe 2 angir områder som er vurdert å ha nasjonal verneverdi. Det fremgår at Skinnerflo, Goenvad, Lysakermoa og Gjølsjøen er vurdert
å være av nasjonal verneinteresse. De øvrige har regional verdi.
Det viktigste utgangspunkt for vurdering av områdenes verneverdi har vært
fuglelivet. Våtmarkenes ulike funksjoner

for fuglelivet kan oppsummeres slik:
- hekkeplasser
- beiteplasser for fugl som hekker i omkringliggende områder
- oversomringsplasser for ikke
forplantningsmodne fugler
- fjærfellingsplasser for andefugler (myting)
-overnattingsplasser
- hvile- og rasteplasser i trekktidene
-overvintringsplasser.
Det er dessuten lagt vekt på en del andre
faktorer i vurderingene:
- andre naturfaglige forhold
(botanikk, ferskvannsøkologi)
- om området har sammenheng
med andre våtmarker
- hva slags våtmarkstype området representerer
- i hvilken grad området er
påvirket av ulike inngrep og
forstyrrelser
- om området har særlige landskapsmessige kvaliteter
- områdets betydning for rekreasjon, undervisning og
forskning.
De 20 områdene som foreslås vernet, omfatter et vidt spekter av våtmarkstyper,fra
fattige myrområder i det indre av fylket
til næringsrike sjøer og grunne kystbukter. Flg. viser en grov gruppering av
områdene etter miljøtype:
Næringsrike innsjøer/sjøbukter:
Vestre Vansjø, Moskjæra Danskebukta,
Kjennetjern,
Gjølsjøen, Kallaksjø - Skottasjø
Elvebukterfelvesjøer: Skinner[73

lo, Vestvannet S, Storesand,
Lysakermoa
Næringsfattige
vann/myrer:
Bleiken, Hølvatn - Finnemosen, Kallakmosen
Estuarier ( e/vemunningsområder): Fuglevikbukta, Skårakilen, Skjebergkilen, Goenvad
Marine bukterfgruntvannskiler:
Rambergbukta, Kråkstadfjorden, Torsøma, Hansemakerkilen.

Når høringsrunden i fylket er avsluttet,
vil fylkesmannen vurdere de innkomne
uttalelser og deretter selv avgi uttalelse til
Direktoratet for naturforvaltning; som vil
forestå den videre behandling av planen.
Til slutt vil Miljøverndepartementet forberede saken for vedtak i regjeringen. Det
vil således ennå gå en del tid før et endelig
vedtak foreligger om hvilke områder som
blir eventuelt vernet.
Forslaget til verneplan for våtmarksområder er et nytt bevis for den store be-

tydning frivillige organisjasjoner og deres
medlemmer har for det offentlige naturvernarbeidet. Det er helt klart at uten denne innsats, .ville det i dag ikke være mulig
å fremlegge en verneplan for våtmarksområder med det faglige innhold planen har
fått . Dette går klart frem av kilde- og referanselisten i planen og bakgrunnsmaterialet for øvrig. Dette er igjen et godt
eksempel på at ideelt og ulønnet arbeid
kan gi resultater. Utfordringene fremover
vil være å belyse betydningen for fuglelivet de områder har som ikke inngår iverneplanen, slik at også disse kan forvaltes
_ på en best mulig måte. Dessuten ligger det
store oppgaver i oppfølging av de lokaliteter som er eller blir fredet.
Litteratur:

Fylkesmannen i Østfold 1986: Utkast til
verneplan for våtmarksområder i Østfold.
Moss, mars 1986, s. 137.
Henvendelser om verneplanen kan rettes
til fylkesmannens miljøvernavdeling i
Moss, tlf. 032-54100. Kontakt-person:
Naturvern·kons. Krohn.
Red.
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VERDIFULLT KULTURLANDSKAP
OG NÆRMILJØ I ØSTFOLD TRENGER VERNETILTAK:
Hylliåsen- Hylliskogen
Olav M, Skulberg

Kulturlandskapet i Spydeberg er preget av ve/drevne gårder i grenseområdene mot skogen.
Primærnæringenes tusenårige kulturhistorie er risset inn i dette landskapsbildet. Foto:
Vidar M. Skulberg.
På bordet foran meg ligger fullt av
skrifter om arealplanlegging og naturforvaltning. Fagbøker, tidsskrifter,
stortingsmeldinger, lover, forvaltningsregler og forskningsrapporter
hauger seg opp. Jeg blir overveldet av
den kunnskap og forståelse som er
fremskaffet på dette viktige arbeidsfelt.
-Så er vel alt bra? Jeg kaster blikket
ut av vinduet mot Spydebergs nærmiljø.
Hverdagens handlinger tegner en
annerledes virkelighet. Det er som
ingen ting er hendt. Bygdas kulturlandskap og natur er kasteball mellom
markedskrefter og kortsiktige, politiske mål. Nå skal Hylli iism - Hyllisko-

gen trekkes inn i såkalt reguleringsplanarbeid. Noe nytt verdisyn er ikke
å spore. Budskapet i lover og offentlige
rundskriv er liksom ikke tatt imot.
-Hva kan så gjøres? Er allmennheten
prisgitt den fremherskende vindretning som tilfeldig blåser over bygda
vår? Hvordan kan vi møte urbaniseringspresset fra Oslo som med økende
kraft sprer seg mot Indre Østfold?
Spydeberg kommune har pekt ut Hylliåsen - Hylliskogen til et område for
boligbygging.
Noen opplysninger om det aktuelle
nærmiljø og kulturlandskap er nødvendig:
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Beliggenhet: Hylliåsen -Hylliskogen
ligger som et høydedrag mellom de
tradisjonsrike gårdene Hylli, Løvestad, Hollebøl, Igsi, Bøler, Dingstad
og Skulberg.
Feltet utgjør omlag 2 km2 • Det ligger hoved.sa~elig i Spydeberg kmpmu~
ne, men 1 sm vestlige avgrensnmg 1
Høbøl kommune. Spennvidde i høyde
erca.ll0--185mo.h.
Geologi: Harde grunnfjellsbergarter,
dominert av gneis og sterkt presset
granitt, er fremtredende elementer i
Hylliåsens geologi.
Gneisen kan stedvis være rik på
glimmer, dels temmelig grovkornet
med store feltspatkrystaller (særlig
granatoederform). Pegmatittganger er
tilstede, spesielt fint utviklet er ganger
av ortoklas. I tilknytning til bergarter
er forekomster av muskovitt og biotitt, i noen utstrekning utgjør forekomstene store plater.
Arealer i Hylliåsen er preget av karrige fururabber med grunnfjell i dagen. I forsenkninger og lave partier er
det avsatt løsmateriale. Stedvis finnes
ur og blokkmark med skredjord. Jordprofilet i skogen er vanlig lagdelt
(podsollprofil), og har øverst et torvaktig råhumuslag som er dannet av
vegetasjon og strøfall. På større deler
av feltet er fjellgrunnen dekket av
morenemateriale fra de senere faser av
isens tilbaketrekning.
Marine sedimenter av leire i stor mektighet strekker seg som et hole--fravine--landskap inn mot Hylliåsen. De
fossile forekomster av dyreliv viser at
leiren sannsynligvis er av den såkalte
portlandia-typen, oppkalt etter muslingen Portlandia lenticula, som er
funnet ved Hyllibråten.
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Plante- og dyreliv: De rikeste vegetasjonstypene i Hylliåsen - Hylliskogen
finnes hvor leirjorda forekommer i
blanding med skredjord. I lune forsenkninger opptrer arter av varmekjær
edelløvskog. Lokale stedsnavn forteller om slike floraelementer. Barskogen
er delvis høyproduktiv. Moserik granskog med urter er fremtredende. Høybonitet mark ligger som et bredt belte
mot sør og øst. Stor utbredelse har
vegetasjon knyttet til grunt jordsmonn
over harde bergarter. Her dominerer
furu og blomsterløse planter (lav og
moser).
Hylliåsen er karakterisert ved stor
variasjon i vegetasjon og flora. Det er
påvist mer enn 200 arter av høyere
planter, fra nøysomme til kravfulle
arter. Landskapets mosaikk gjør at
mange forskjellige vegetasjonstyper
finnes i området.
Den varierte vegetasjonen gir livsmuligheter for et mangfoldig dyreliv.
En artsrik fauna med amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr tilhører Hylliåsen. Forekomster av virvelløse dyr er
lite studert. De få registreringer som
er gjort, viser likevel forholdsvis stor
artsrikdom.
Hylliåsen - Hylliskogen utgjør et
brohode ned mot Spydebergs midte,
for de store sammenhengende skogområdene i nord (Østmarka - Enebakk).
Slike «skogøyer» er viktige for naturlig spredning og forekomster av dyr
tilknyttet barskogen.
Kulturhistoriske forhold: Med sine naturlige forutsetninger er det ikke tilfeldig at Hylliåsen rommer noen av de
fineste oldtidsfunn som er gjort i Norge. Hellekisten ved Hyllibråten er fra
siste del av yngre steinalder ( 1800 -

Hylliåsen rommer noen av de fineste
oldtidsfunn som er gjort i Norge. Hellekisten ved Hyllibråten er fra siste del av
yngre steinalder (1800-1500 f.Kr.).

Den representerer et verdifullt arkeologisk materiale fra den tiden da jordbruket utviklet seg i Østfold. Tegning:
Hanne Wewer Melby.

1500 f.Kr.). Den representerer et særlig verdifullt arkeologisk materiale fra
den tiden da jordbruket begynte å utvikle seg i Østfold.
I historisk perspektiv er kulturlandskapet først og fremst knyttet til primærnæringene. Det ligger derfor spesielle forskningsmuligheter i områder
hvor kulturlandskap og naturlandskap møtes. Nettopp i slike grenseområder har vi forutsetninger for å studere, rekonstruere og få overblikk over
vår tusenårige kulturhistorie.
Det er viktig å bevare noen slike
områder som dokumenter for etterti-

den, ikke minst for bl.a. å kunne besvare spørsmål som ennå ikke er stilt.
Hylliåsen - Hylliskogen er med sin
beliggenhet og landskapsmessige utforming særlig egnet til et slikt formål.
De pedagogiske verdier som dette
rommer, er samtidig enestående.
Bruk: Hylliåsen - Hylliskogen har en
allsidig bruk. Deler av den dyrkbare.
jorda i området er allerede kultivert.
Nydyrkningsarbeid er dessuten under
gjennomføring. Skogen, som tilhører
de omkringliggende gårdene, drives
forstmessig.
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Friluftsliv: Det. er likevel benyttelsen
av Hylliåsen - Hylliskogen i sammenheng med helse og rekreasjon som
angår de fleste. Området er nå det eneste gjenværende med skogkarakter,
hvor folk fra tettbebyggelsen i Spydeberg (ca. 2000 personer) kan rekke til
fots med rimelig gangavstand. Den
omfattende bruk til friluftsformål er
derfor den største bruksinteresse knyttet til Hylliåsen - Hylliskogen. Dette
inkluderer bruk av området til idrettsog sportsaktiviteter. Videre er den
pedagogiske anvendelsen av biologiske
og geologiske forekomster omfattende. Skolene og de frivillige organisasjoner er viktige brukere i slik forbindelse.

HELHETSVURDERING
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Hylliåsen - Hylliskogen ligger som ei
halvøy avgrenset av kulturlandskap,
tettsted- og industrilandskap. Skogog åsformasjonene - med lave knauser
og langstrakt lende, er et karakterlandskap i Indre Østfold. Terrenget
strekker seg hovedsakelig i nord- syd
retning, med små høydedrag av grunnfjell og rygger av morenemateriale.
Hylliåsen - Hylliskogen representerer
et område som i konsentrert form forteller Janskapets tilblivelseshistorie i
berggrunnsgeologisk og kvartærgeologisk sammenheng. Det er her en rikdom med istidsmerker som står i forbindelse med isens avsmeltningshistorie, et nøkkelområde for studier og
forståelse, spesielt av senkvartære prosesser i perioden etter havets tilbaketrekning.
De verneverdige ressurser i naturvitenskapelig sammenheng, knytter seg
bl.a. til det geologiske og biologiske

utviklingsforiøp etter istiden. Det er
helheten av geologiske formasjoner,
der nåtidens landskapsformende krefter er koplet sammen med de biologiske prosesser (suksesjonsforløp) som
gjør området til et naturdokument
med et forskningmessig potensiale.
Samtidig har Hylliåsen - Hylliskogen en kulturhistorisk dimensjon.
Menneskets historie er gammel her. De
første menneskene - fangstmenn og
jegere - kom sannsynligvis til området
for mer enn seks tusen år siden. Da
menneskene fikk buskap, og senere ble
åkerdyrkere, la de trolig sine boplasser
ved randen av Hylliåsen.
Jernredskap gjorde det senere mulig
å ta i bruk den tyngre leirjorda på den
tidligere havbunnen som omgir Hylliåsen - Hylliskogen. Derimot lot
morenejorda seg lettere dyrke med
primitiv redskap på et tidligere tidspunkt.
Det aktuelle området byr på muligheter til å studere kulturlandskapets
utvikling. Spesielt er sammenhengen
mellom kulturpåvirkning og vegetasjonsutvikling interessant. På nytt
fremstår de tidlige forskningsarbeidene til Wilse (1779) soru betydningsfulle. Nettopp fra Spydeberg ble hans
inndeling av plantene etter deres vokseplasser gjennomført. I historisk perspektiv hører dette til de første botaniske arbeid som er gjort ut fra en
økologisk tankegang. Ikke bare i
norsk, men også i internasjonal sammenheng, vil det være enestående å
kunne verne et område som er knyttet
til disse eldste tradisjoner.
Helheten av natur og kultur som
Hylliåsen - Hylliskogen rommer, er
Spydebergs befolkning de første til å
understreke i sin oppsøkende kontakt

Hylliåsen kan folk fra tettbebyggelsen i Spydberg nå til fots med rimelig gangavstand.
Et omfattende friluftsliv er den største bruksinteressen som er knyttet til Hylliåsen Hylliskogen. Foto: Vidar M. Skulberg.
med skogen her. Området har historisk
dybde og viser økologisk mangfold.
Her fremstår sammenhengen gjennom
årtusener. Landet som hevet seg etter
istiden, bygda som løftet seg av havet,
menneskets skiftende utfoldelse fra
steinalder til nåtid - det er her alt,
risset inn i Hylliåsens fortettede landskapsmosaikk.
Hylliåsen - Hylliskogen er en perle
med nær beliggenhet til menneskene
som bruker skogområdet. Folks behov
for og ønske om aktiv, helsebringende
uteliv i skog og mark er blitt større.
Denne utviklingen vil øke ytterligere i

årene fremover. Hylliåsen - Hylliskogen må bevares som et aktivum for folkehelsen. Å verne området er å bidra
til å sikre livsmiljø og livskvalitet for
fremtiden.

LIVSVERDIER I FARESONEN
Saken gir anledning til noen prinsipielle betraktninger i forbindelse med
den nye plan- og bygningsloven, som
trådte i kraft l. juli 1986 (Ot. prp. nr.
56, 1984-1985). Problemstillingen er
velkjent: Hvordan tettstedsutviklingen
kan ødelegge verdifulle nærområder,

79

og hvordan bevaring av natur- og
kulturhistoriske kvaliteter kan fremmes.
I Regjeringens langtidsprogram
heter det at i den alt overveiende del
av landet som ikke er undergitt direkte
vern, vil den lokale og regionale planlegging og forvaltning være et sentralt
grunnlag for å oppnå en bedre arealforvaltning. «Miljøvern og lokalt ansvar skal stå som motto for Regjeringens satsing på dette feltet>J . Bestrebelsen føres bl.a. frem gjennom den nye
plan- og bygningsloven. Dermed vil de
lokale myndigheter få ansvaret for den
samlede miljøutforming i kommunen,
innbefattet vernet av felles ressurser
knyttet til natur- og landskapsverdier,
kulturminner 'og friluftsinteresser.
Dette burde vel være et godt utgangspunkt for arbeidet? Er det ikke i
særlig grad menneskene i lokalsamfunnet som vil trygge de natur- og kulturhistoriske kvaliteter som viktige elementer i egen identitet og livsmuligheter? Så enkelt er det ikke. Den nye
loven vil trolig i større grad åpne for
de frie krefters spill. Fortsatt er lokalsamfunnet preget av holdninger hvor
profittkrav, privat forbruk og eiendomsrett er ·dominerende. Det eneste
forsvar for livskvalitet og naturvernhensyn i nærmiljøet synes å finnes i
regelverkets formuleringer, som en
rekke hensyn som bør bli tatt.
Tilfellet Hylliåsen - Hylliskogen er
nettopp eksempel på forholdene nevnt
over. Området er pekt ut til kommunalt område for boligbygging. Dette
blir gjort til tross for at:
Kommunen har ikke noen godkjent generalplan (kommuneplan).
Det er ikke foretatt noen faglig
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vurdering av det aktuelle områdets ressurser knyttet til naturog kulturhistoriske kvaliteter.
Produktiv jord og skog går tapt.
Det er ikke gjort noen avklaring
om nærområdets betydning for
menneskene i tettstedet det ligger
i gangavstand fra.
Det foreligger ikke noen tvangssituasjon der utbygging er eneste
praktiske mulighet for kommunen (sosiale behov, økonomi
osv.).
Fylkesplanen
for
Østfold
(1984-1987) understreker at etterspørsel etter boliger i fylket er
vesentlig redusert.
Når det fra fylkesmannen i Østfold
(Miljøvernavdelingen) blir frarådet at
utbygging kanaliseres til området, og
det blir tilbudt hjelp til utarbeidelse av
alternative planer, blir dette i den
kommunale forvaltning avvist med at
«det er ikke riktig å ta hensyn til oppfordringen)).
Spørsmålet er om ikke et større lokalt ansvar for. utformingen av nærmiljøet - som den nye loven bygger på
- vil kunne sette livsverdier i faresonen. Hvordan kan den lokale umodenhet som ofte finnes i distriktet bli avhjulpet, så lovens intensjoner kan bli
levd ut på en mer positiv måte?

~=

Telefon 12042 • 12204 ·Kontoret 16026
Storqt. 26

Portrett: Hans Jan Bjerkely, Halden
Torgeir Nakken

Seks år har gått siden førsteamanuensisen
i biologi ble valgt til den første formannen
i Halden Natur- og Miljøvern. De to første årene satt han ved roret før han ville at
andre skulle overta. Så ble han sekretær,
og idag fungerer han igjen som formann.
Men interessen for økologi, miljøvern og
natur har ikke avtatt. Hans Jan Bjerkely
er opprinnelig fra Stokke i Vestfold og
kom til Halden lærerskole i 1972 etter 7
år som lektor ved Stavanger lærerskole.
Interessen for natur kom allerede tidlig
i barneårene. Han var· glad i å fiske og
tilbrakte mye tid i ferskvannsmiljøene i
Vestfold. Bjerkely var gjennom perioden
med å fange rumpetroll, insekter og akvarium hjemme på gutteværelset. Interessen
for naturen gjorde yrkesvalget lett med
studier i Oslo og senere hovedoppgave i
samarbeid med Statens Plantevern med
temaet «skadeinnsekter på oljevekster i
landbruket».
- I og med at natur- og miljøvern og
økologi er noen av hovedtemaene jeg
underviser i, var det naturlig å engasjere
seg i Halden Natur- og Miljøvern. Medlem i Naturvernforbundet har jeg vært
siden studiedagene.
I Halden kan man ikke bo uten å være
interessert i miljøvern, mener Bjerkely.
Luft- og vannforurensing er aktuelle problemstillinger. Naturreservat i Vestfjella
har også vært en viktig sak for foreningen
som aktivt har jobbet med å }lnngå stemplet «naturaktivisten>. Miljøvernfolk skal
ikke være rabulister, mener han, selv om
det gjerne er «aksjoner» som tiltrekker seg
medias oppmerksomhet.
Prinsippielt mener Bjerkely at _forurensninger skal renses der de er og tkke
spres utover. Om Iddefjorden tror han at
presset fra svensk side vil bli så stort etterhvert at man blir nødt til å gjøre noe

drastisk for å bedre fjorden.
En gang i året tar Hans Jan Bjerkely
den store fysiske «utskeielsen». Det har
blitt 3 maratonløp og fire ganger Birkebeinerrennet. Ellers i året trener han både
med ski når føret tillater det, og ellers
jogges det. Han er begeistret for Haldennaturen spesielt sommerstid. Familien har
skaffet seg kano nummer to og er ofte i
Stora Le eller blant holmer og skjær på
svenskekysten.

Stabbu.-et
MATCENTER

TELEFON

17720

ZOO SENTERET
KVALITt.T & St:: KV IC"t;
~N

ltKtSSAK

Tlf.: 032/ ll 761
Uampsk.ipshryggcn 6,
1600 Fredrik stad
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Øra og Kurefjorden har fått internasjonal
våtmarksstatus
Norge undertegnet i 1974 «Konvensjon
om bevaring av våtmarksområder med
internasjonal betydning for fugl» - den
såkalte Ramsarkonvensjonen. Med sin
lange kyst og mange, store våtmarksområder har Norge et stort ansvar for å bevare viktig rasteplasser for trekkfugl fra
store områder i det nordlige Europa (fra
Grønland til Sibir).
Miljøverndepartementet har den 24.7.85 gitt 13 internasjonale viktige våtmarksområder status
som Ramsar - områder, bl.a. Øra og
Kurefjorden. Tidligere var Åkersvika ved

Hamar eneste norske Ramsar - område.
Ilene og Presterødbilen i Vestfold har
også tatt Ramsar - status.
Opprettelsen av Ramsar - områder
medfører ikke andre restriksjoner på
område · enn det som allerede er fastsatt,
men det er lagt opp til en streng praktisering av vernebestemmelser , f.eks. for dispensasjoner og overtredelser av verneregler .
I Kurefjorden har f.eks. en grunneier
ulovlig anlagt en demning innenfor reservatet. Forholdet er nå anmeldt til politiet
for videre etterforskning.
G. Hardeng

~ARBEIDERBlAD

H. ANDERSEN
BOK• OG PAPIRHANDEL
1750 HALDEN
Tlf. 031 • 88 300
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Våtmarkstellinger i Østfold 1985
Atle Haga og Ole Jørgen Hanssen

Østfold Ornitologiske Forening iverksatte i 1984 standardiserte tellinger av våtmarksfugler på ca. 15 lokaliteter i fylket. (Hanssen & Haga
1985). Arbeidet ble videreført i 1985, med økonomisk støtte fra fylkesmannen i Østfold. Prosjektet legger vekt på å samle inn noenlunde
sammenlignbare data etter standariserte metoder. Formålet er dels å
dokumentere verneverdiene i områdene, å overvåke våtmarksfuglefaunaen i fylket og å kartlegge eventuelle bestandsvariasjoner. Vi tar
derfor sikte på å fortsette prosjektet noen år framover.
Materiale og metoder
Tellingene ble gjennomført 15. april, 5.
rna~, 19. august og 20. oktober. Resultatene 17. november, som var forutsatt
kombinert med vintertellinger, var svært
mangelfulle. Dette skyldes manglende
oppslutning og flere islagte områder i
innlandet. 13lokaliteter er med i tellingene, men alle områdene er ikke besøkt hver
gang.
Takseringne skulle i utgangspunktet
foretas på en og samme dag i alle områdene, men tellinger gjennomført 2 - 3
dager før eller etter angitt dato er godtatt.
Tellingene er stort sett gjennomført i
morgen- og formiddagstimene.
Det er lagt vekt å benytte standardiserte takseringsmetoder. Metodikken blir
gjennomgått på et seminar for prosjektdeltakerne i aprill985 (Haga 1986).
Resultater
Hovedresultatene går fram av tabell l og
2. Som forventet er det klart mest fugler i
Kurefjorden og på Øra. Men Heravassdraget, Lysakermoa og Kråkstadfjorden
har også høye arts- og indi\iltall i perioder.
Nedenfor er det gitt en kort oversikt
over de mest interessante observasjoner:

15. apri/1985

Stjertand
Taffeland
Trane
Laksand

1-2 hanner på Lysakermoa
7 indv. på Lysakermoa (21.4)
2 indv. på Lysakermoa, 2 indv.
Rørsægmoa, Rakkestad
43 indv. i Kråkestadfjorden

5. mai 1985

Storlom
Krikkand
Brunnakke
Skjeand
Toppand

Trane
Dverglo
Lappspove

6- 7 indv. i Indrelddefjord
300 indv. på Lysakermoa
134 indv. på Øra
l par på Øra
30 indv. på Nygårdsmoa,
45 indv. i Heravassdraget,
50 indv. på Lysakermoa og
53 indv. i Dramstadbukta
6 indv. i Heravassdraget og
8 indv. på Lysakermoa
4 indv. på Øra
55 indv. i Kråkstadfjorden

19. august 1985
Stjertand
Skjeand
Vipe
Dverg/o
Sotsnipe
Polarsnipe
Krykkje

4indv.på Lysakermoa
3 indv. i Kure/jorden
165 indv. i Kure/jorden
l O-11 indv. på Lysakermoa
2 indv. på Øra
4 indv. i Kure/jorden
5 indv. i Vestvannet
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Krikkand er meget tallrik i Østfold under trekktidene var og høst, viser l'åtmarkstellingene
i regi av Østfold Ornitologiske Foreningfeks. ble 300 individer sett på Lysakermoa i Eids. berg 5.5.85 og 220ind.på Øra20.10.85. Foto: PålE. Bugge.

20. oktober 1985

Hvitkinnsgås
Ringgås(rase
bernicla)
Bergand
Toppand
Krikkand
Lappfiskand

l indv. på Øra
l indv. på Øra
22 indv. på Øra
170 indv. på Øra
221 indv. på Øra
l indv. på Øra

17. norember 1985
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Smålom
Stjertand
Kvinand

l indv. på Øra
l hann, 2 hunner på Lysakermoa
270 indv. på Øra

En direkte sammenligning mellom områdene er vanskelig. Flo og fjære, vindforhold og forstyrrelser variere og virker inn
på fuglebestandene til enhver tid. I tillegg
sier antall arter og individer i tabellene
intet om tettheten av fugler. F.eks. har det
lille Kjennetjernet med sine 24 individer
19. august, en høyere tetthet av fugler enn
Øra med 777 individer samme dag. Resultatene i denne artikkelen må derfor ikke
benyttes til en innbyrdes rangering og vurdering av områdene mot hverandre. Til
det er dataene for fa og usikre. I så fall
måtte også fuglelivet til andre årstider,
samt øvrige verneverdier trekkes inn.

Tabell l: Antall våtmarksfugler i de undersøkte områdene på ulike telledatoer.

Heravassdraget, Trøgstad
Lysakermoa, Eidsberg
Storesand, Skiptvedt
Dramstadbukta, Vannsjø
Skinnerflo
Vestvannet, Tune
Kjennetjernet, Onsøy
Fuglevikbukta, Jeløy
Kurefjorden
Kråkstadfjorden, Råde
Øra, Fredrikstad
Indre lddefjord, Halden
Nygårdsmoa, Kråkerøy

15.4

5.5

19.8 20.10

7
7

16

5
16

-

-

-

-

2
7
-

-

5

4
9
7

-

2
3
5
10
19
4
17

-

-

13

4
6
7
25
6
11

-

6

3
-

3
-

5

13

-

-

-

-

Tabel/2: Antall individer totalt av våtmarksfugler i de undersøkte områdene på ulike telledatoer. Tabellen angir absolutt minimumstall.

Heravassdraget, Trøgstad
Lysakermoa, Eidsberg
Storesand, Skiptvedt
Dramstadbukta, Vansjø
Skinnerflo
Vestvannet, Tune
Kjennetjernet, Onsøy
Fuglevikbukta, Jeløy
Kurefjorden
Kråkstadfjorden, Råde
Øra, Fredrikstad
Indre Iddefjord, Halden
Nygårdsmoa, l<råkerøy
Totalt

15.4

5.5

19.8 20.10

51
192

319
517
152
130

136
363

-

27
35
24

6

72

30

810
67
777

39
881

-

39
219
405
-

906

7
28
24
-

116
878
46
82

-

-

-

52
-

-

2299 2311 1008
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Ansvarlige for tellingene i 1985:
Heravassdraget
Lysakermoa
Storesand
Dramstadbukta
Skinnerflo
Vestvannet
Kjennetjernet
Fuglevikbukta
Kurefjorden
Kråkstadfjorden

Kai Tønsberg, Atle Haga
Robert Houtman, John
Arne Løken
Per Otto Suther
Jo Ranke
Arve Dyresen
Ingar Iversen
Arve Dyresen
Sebastian Ludvigsen
Øivind Lågbu
OttarKrohn

Øra
Indre Iddeforden:
Nygårdsmoa

Egil Sanky Hansen
Tor Strøm
OleJ. Hanssen
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Helle-terminalen i Halden: Jordvern i praksis?
To hovedalternativer ble utformet: Et i
skog- og fjellområde, et på dyrket mark.
Her her resultatet:

På sikt må dette føre til at ny næringsvirksomhet må legges til utmarksområdene
nord for godsterminalen.

Miljøverdepartementet har godkjent soneplanen for Sørliområdet ved E6 i Halden kommune, slik at planen om en godsterminal kan gjennomføres. Hensynet til
jordvernet har ført til at departementet
har redusert bruk av dyrket mark til omlag det halve, i forhold til det som var
foreslått i soneplanen fra kommunens side.

Soneplanen, som nå med visse endringer
er godkjent, er en del av det generalplanforslaget Halden kommune fikk godkjent
høsten 1985. Miljøverdepartementet unntok da området som var foreslått til godsterminal nær veikrysset mellom E6 og Rv
21 mot Halden for godkjenning, da det
var reist spørsmål både om driftsgrunnlag
og utbyggingskostnadene- og konsekvensene for jordbruket.

Det var opprinnelig foreslått at det skulle
omdisponeres omlag 200 da, slik at også
endel annen næringsvirksomhet kunne
legges nært knyttet til terminalen. Dette
ville ført til at tre gårdsanlegg måtte fjernes. Den vedtatte planen vil redusere
omdisponeringen av dyrket areal til ca.
l 00 da, og dermed vil to at de tre gårdsanelgg kunne opprettholdes.
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Miljøverndepartementet forutsetter at det
ved utbyggingstiltak i framtida vises storvarsomhet med bruk av dyrka mark. Departementet går derfor inn for at de gjenværende dyrka arealer i Helle-Vestgård..9mrådet blir regulert til jordbruksformål.

[@• ROlf MARTINSEN
en Senlmlbokhandd
TLF. NYGAARDSGT. 16: 13 680
TLF. FARMANNSG . 2 : 12 530
1600 FREDRIKSTAD

En milepel for Prosjekt Hubro er nådd i Østfold, idet arten nå endelig igjen hekker i vill
tilstand i fylket. På bildet godsnakker prosjekt-lederen Ole H. Stensrud med en av avlsfuglene. Foto: PålE. Bugge.

1985 ble et godt år for Prosjekt Hubro.
Økonomisk var situasjonen bra, med kr.
100. 000,- bevilget av Verdens Villmarksforbund /SAS' rovfuglfond. Avlsarbeidet
var det beste til nå, med 80 unger født,
hvorav alle ble sluppet sammen med 9
voksne.
Feltarbeidet ble i 1985 konsentrert om
Østfold, Akershus, Rendalen, Finnskogene og Atnedal/Folldal. Prosjektet regner
nå med 20 etableringer av hubro innenfor
undersøkelsesområdet, hvorav 9 i Østfold.

Desverre vet vi ikke hvor mange av
etableringene som skyldes utsettinger, og
hvor mange som skyldes fugler fra en mer
opprinnelig, vill bestand på Østlandet og
i SV- Sverige.
Med en etablert lokalitet menes et sted
hvor hubro-hann, hunn eller begge er
hørt eller sett flere ganger i de siste 2 år.
SØ og SV Østfold
Vi antar å ha 5etablerte hubrolokaliteter i søndre Østfold. På 3 tidligere etablerte områder ble det også i 1985 regis-
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Fra Østfold fordeler antall unger seg slik
på avlsstasjonene i 1985:
Antall Unger
avlspar sluppet
Lokalitet/Røkter
Anders ·Malmgren
Enningdalen, Halden

3

lO

Hjalmar Blokkemyr,
Torpedalen, Halden

3

6

Erling Nærby,
Rakkestad

2

6

LeifRuud,
Eidsberg

2

5

Kai Nikolaisen,
Trømborg, Eidsberg

2

4

12

31

Tilsammen

I løpet av året ble avlsstasjonen hos Leif
Ruud avviklet, og de 4 voksne fuglene ble
sluppet i september sammen med ungene.
trert hubroaktivitet, uten at vi har funnet
spor av hekking.
På en av 2 nyetablerte plasser ble det
konstatert hekking, men med mislykket
resultat. Den andre hadde hektisk aktivitet med et par - men ingen hekking ble
registrert.
I tillegg til overnevnte er hubro hørt
og sett sikkert på 18 steder i SØ- og
SV-Østfold i 1985. Av disse er 7 vinterobservasjoner, 6 vårobs., 3 sommerobs. (før
utslipp) og 2 senhøst (høstobservasjoner,
fram til oktober innen 3 km fra utlippsted
ikke inkludert). - Fredrikstad-distriktet
ble mangelfullt undersøkt i 1985.
Indre Østfold
Med Indre Østfold mene" kommunene
<\.skim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakke88

stad, Rømskog, Skiptvedt, Spydberg og
Trøgstad. Vi regner med to etablerte
hubrolokaliteter innen området i 1985.
På den ene lokaliteten ble i flg. en fastboende 3 unger sett sammen med en voksen fugl fram til ca. 20{7 85.
Utenom disse to foreligger 14 antatt
sikre meldinger om hubro fra Indre Østfold i 1985. Av disse er 2 vinterobservasjoner, 7 vårobservasjoner, 3 sommerobservasjoner og 2 høstobservasjoner. Utenom 2 vårobservasjoner av hørt hubro, er
samtlige synsobservasjoner.
Sarpsborg- Vansjø- området
Arten ble hørt på 2lokaliteter, hvorav en
der hekkingen ble misslykket på tidlig
ungestadium. En grevlingsti fra et hi oppå
berget passerte forbi bare ca. 10m unno.
reiret, og ungene ble mulig tatt av grevling.
Årsrapport fra Prosjekt Hubro som er
den 11. i serien, inneholder detaljerte
opplysnin ger bl.a. fra ulike lokalitetene i
Østfold, men stedsnavn mv. er ikke nevnt.
Overnevnte hekkinger er de første, sikre
i Østfold i ny tid, og en milepel for prosjektet er dermed nådd i fylket.

NATURMEDISINSK INSTITUTT
HOMEOPAT MNHL

ERIK JUNKER SÆVOLD
1600 Fredrikstad

Tlf. 032/104 76

Totalt ble 16 fugler funnet død i 1985. Av disse er 7 sluppet i Østfold.
Sted og dato for slipp

Sted og dato for gjenfunn

Dødsårsak

Rom, Kirkøy

17.1.85

Høyspentledning

Brenne, Kirkøy

21.7.84

Malmgren,
Enningdalen

23.7.84

Hunnebostad,
Bohusllin

juli 85

?

Malmgren,
Enningdalen

19.6.84

Lunden,
Enningdalen

19.8.85

Ledningsstrekk

Blokkemyr,
Enningdalen

22.8.85

Klepper,
Halden

15.9.85

Malmgren,
Enningdalen

Enningdalen
12.9.85

Malmgren,
Enningdalen

12.9.85

Nærby,
Rakkestad

8.9.85

Østad,
Bohusllin
Halvorsrud,
Marker

_" _

8.10.85

_ "_

19.10.85

- ;· -

2.11.85

Avmagret,
brystskade

VELKOMMEN TIL

DOMUS
CITY
HANDLEBYEN
ØSTFOLD'S FLOnESTE CITY VAREHUS
14 SPESIAL-BUTIKKER UNDER
SAMM6 TAK

DOMUS
CITY
HANDLEBVEN
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Miljøvernavdelingen i Østfold: Prosjekter
og arbeidsoppgaver innen naturvernsektoren
Geir Hardeng

Kulturlandskapet i Østfold står sentralt i Miljøvernavdelingens arbeid innen naturvernsektoren-.Bildet er fra Søndre Jeløy landskapsvernområde.
En oversikt over arbeidsoppgavene i
naks, der også en undersøkelse ble utført i 1985 ved Jan I. Iversen.
fylkesmannens miljøvernavd. finnes i
Natur i Østfold 1983 nr. 2, s. 51- 53.
På engene på Hestholmen i Øra er
det foretatt fugleakseringer fra 1984
Oversikten nedenfor gir et tidsaktuelt
av.
bilde av viktige arbeidsoppgaver og
pågående prosjekter innen et av fagFor øvrig har staten nylig kjøpt opp
feltene i avdelingen.
øyene i reservatet som ligger i Borge
kommune, totalt ca. 800 da, bl.a. NesØra naturreservat: Prosjekt økolo- Ramsø, Tvisle og Marikova. Førstgisk status: Området påvrikes av fornevnte er på vel 500 da, hvorav mer
urensning og endringer i vannets naenn 200 da produktiv barskog. Det er
turlige saltinnhold/brakkvann pga.
intensjonen at gammelskogen på øya
tidligere inngrep. Flg. forhold studeres: Vannets saltholdighet, bunndyrskal stå. Dermed har Østfold tatt et
nytt «barskogsreservat)) innenfor Øra
faunaen, fisk, og forekomstene av den
naturreservat. -Det vuderes også om
viktige næringsplanten hjertetjøn90

staten skal kjøpe øyene i Fredrikstaddelen av reservatet, inkl. Hestholmen.
Våtmarksreservatplanen for Østfold
foreligger i utkast, jf. egen artikkel
annet sted i dette nr. Både ØN og ØOF
har fatt planen til høring.
Andre vernesaker er:Lerdalen på
Vesterøy, Hvaler (barskog), Engeberget i Onsøy (kalkfuruskog), Rokkeraet
i Halden, og et supplement til sjøfuglreservatplanen (utkast foreligger i
manus).
Som deler av Miljøverndepartementets såkalte «Handlingsprogram for
arealplanlegging», pågår flg. prosjekter i Østfold: Areal-disponering og
arealkonflikter på Raet (Rygge, Råde,
Tune), informasjons- materiell om
landskap, friluftsliv og naturvern på
Hvaler, og et delprosjekt om bruken av
verneområder i undervisningssammenheng.
Et større prosjekt om kulturlanskapet i Norden, der Østfold er prøvefylke,
skal avsluttes i 1986, se egen artikkel i
neste nr.
Endringene i kulturlanskapets våtmarksområder og bekker har vært dratisk i Østfold, en forhold som undersøkes nærmere ved studier 2.v gamle kart
fra 1700-tallet (Idd, Rygge, Skjeberg,
Eidsberg/Rakkestad).
ØKOFORSK heter et permanent
forskningsprogram i regi av Miljøverndepartementet. Flg. delprosjekter
berører Østfold:
Kartlegging av naturverninteressene langs Raet i Østfold (rapport- utkast foreligger).
Rokkeraet i Halden (rapport ferdig).
Heravasdraget i Trøgstad (utkast
til rapport ferdig).

Skjøtsel av Areki/en naturreservat, Hvaler (utkast foreligger).
Vegetasjonsundersøkelse på Kisselbergmosen i Marker {pågår).
Undersøkelse av verneverdige barskogsområder (skog, fugleliv),
der prosjekt pågår i Østfold.
Fuglefauna-samfunn i tidligere
undersøkte
våtmarksområder
(pågår).
Beiteundersøkelser i skjærgården:
Om hvordan beiting påvirker
vegetasjonen (forsøk pågår f.eks.
på Store Sletter i Råde), rapport
under arbeid.
Nasjonalt truetefsårbare plantearter (pågår).

Det arbeides med revisjon av skjøtselsplanen (forvaltningsplan) for Bogslunden edelløvskogsreservat i Rygge,
og en tilsvarende plan for Søndre Jeløy
landskapsvernområde er nylig utarbeidet.
Drift av natursenteret på A/by,
Søndre Jeløy (se NiØ nr. 2/85 s. 107):
Foruten den faste utstillingen her, har
temaer for den utskiftbare vandreutstillingen vært om trær i kulturlandskapet, «Miljø-85» og utstilling ved
naturfotografer (sommer-86). Kulturlandskapet vil stå i sentrum høsten
1986.
Å. Fjellbakk er oppsynsmann for de
etablerte natutvernområdene i Råde,
Rygge, Moss, og førsøker å fa til en
'Oppsynsordning for Vansjø (friluftsliv,
kano, båtbruk, verneverdier). Fjellbakk driver også natursentret og arbeider med forvaltning av S. Jeløy
landskapsvernområde.
Informasjonstavler for alle myr- og
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edelløvskogsreservater, Akerøya (Hvaler), Øra, Kurefjorden og S. Jeløy er
ferdig utarbeidet og blir plassert ute
på strategiske steder ved verneområdene. Jnfojoldere er laget for de 3 sistnevnte områdene.
Prosjektet truete, sårbare og sjeldne
planter i Østfold ble påbegynt i 1985.

En samlerapport ved Jan L Iversen skal
foreligge i løpet av året.
En kartlegging av amfibier i dammer i Fredrikstad-distriktet er utført
i I 986 (Jørn Enger) og registrering av
truete og sårbare myr-fugler i Østfold
(heilo, trane, smålom,
grønnstilk) er gjennomført (G. Hardeng).

Forurensningsarbeidet i FOON
En litt tilfeldig gjeng i Fredrikstad og
Omegn Naturven (FOON) delte seg i arbeidsgrupper uten for dype tanker. Vi som
arbeider med forurensning skal konsentrere oss om luft, for ikke å «kollidere>> med
ØN som arbeider med vann. Luften ble
valgt for fortsatt å følge FOA-anlegget's
søppelforbrenning.
Moderne avfall bør helst glemmes; for
det kan ikke gjemmes, ikke brennes, ikke
komposteres, ikke dumpes, dårlig sorteres, og derfor ikke betales. Ingen kan svare på hva som bør gjøres med det, heller
ikke FOON. Ingen vil ha det, unntatt
måker og overdimensjonerte, nyforeldete
energiverk.
Arbeidet i Forurensningsgruppen begynte med studier og et ønske om resultater. Vi trodde lenge at batteriinnsamling
var et godt førsteskritt. Røk, sot, og S0 2
fra industri fikk ligge som en dårlig samvitighet et sted i stablene med halvfordøyede kompendier om kadmium, dioxin
og kvikksølv. Fysisk inntok gruppen kaffe, smørbrød og kaker uten dårlig samvitighet!
Denne idyllen ble ikke brutt før dioxinmålingene fra FOA kom deisende ned på
bordet. Febrilsk regning og en delvis forståelse fulgte, deretter en dramatisk omtale i en lokalavis. «GJØR NOE», hveste
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jentene i Markvandringsgruppa i FOON.
Lettere gått en gjort, tenkte vi, misunte
dem et øyeblikk turene til holmer og froskedammer. «SKRIV» sa «vanngjengen» i
ØN, for de skrev selv så blekket skvatt.
Vi hadde skrevet, og gjort! Gitt bakgrunnsinnformasjonen til avisen og leverte leserbrev. Fortielser og refuserte overstrykninger i innlegg var alt vi fikk igjen.
Utakk var gruppens lønn!
Når konsensjoner gis, er forskerne klar
over konsekvensene. De har til og med tall
på hvor mange som statistisk vil dø eller
bli syke. Dette ba y_i Miljøverndepartementet om å· offentliggjøre, siden helse
angår alle. Nå kom det saklig og feilfri
omtale av problemene i begge lokalavisene! Og aller best: En kort omtale i regjeringsorganet bebudet nye og strammere
krav, innklusive batteriinnsamling. Dette
er neppe en følge av oss alene, idet politikkens korridorer sjelden blir ransaket.
I skrivende stund, ved St. Hanstid, føles
det som rene julekvelden, en følelse av at
det likevel nytter.
Birger Braadland

*

Østfold Naturvern: Utdrag av årsberetning
1985

Aksjonen mot Unger fabrikker ved Glomma i Fredrikstad ble en suksess for Østfold
Naturvern. Etter avsløringene, ble gift-tønnene gravd opp. Foto: Fredrikstad-avisa
Demokraten.
ØN har i 1985 utvidet sin virksomhet
betraktelig. ØN har vært synlige i mediabildet og trappet opp arbeidet mot forurensningene. Styret har bestått av 4 personer. I tillegg har styret knyttet til seg
interesserte underveis.
Leder:
Pål Bugge, Hvaler
Kasserer:
Jørn Bakken, Moss
Sekretær:
Hans H. Utgård,
Hvaler
Styremedlem:
Per Erik Sand,
Fredrikstad
Det er avholdt 2 organisasjonsseminarer og 2 forurensningsseminarer. Året har
vært preget av deltagelse på en rekke
møter av vekslende nytteverdi. ØN har
knyttet viktige kontakter og tatt verdifull
informasjon ved stadig kontakt med offentlige etater.
PB og HHU har reist rundt og holdt
foredrag om forurensningene i regionen.

Dette synes å ha en meget stor nytteeffekt,
da vi tar presentert ØN, vervet medlemmer
og satt flere i sving med forurensningssaker.
Østfold Naturvern leder «klippetoppen» i NNV, dvs. «Argus»- innsamlede klipp fra avisene, med hele 570 stk. i
- 85. De øvrige fylkeslag ligger på et
gjennomsnitt på ca 60--70 stk.
Naturvernprisen - 85 gikk til ekteparet
Jarring, Fredrikstad, som takk for en aktiv innsats mot forurensingene. Naturvernkaktusen -85 gikk til ordfører Jon
E. Eriksen i Halden, for utrettelig arbeid
med å forsøke å legge 200 mål av landets
b~te dyrkingsjord under betong og asfalt
på Helle.
Året har vært preget av arbeid med
forurensningssaker. Dette har bl.a. sammenheng med at også NNV sentralt har
trappet opp arbeidet på dette felt. ØN og
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Natur og Ungdom (NU) har vært pådrivere og aktive utad. Vi har også hatt et
visst samarbeid med Greenpeace, først og
fremst med utveksling av informasjon i
viktige saker.
ØNs «nye» arbeidsmetoder har etterhvert tatt aksept i NNV sentralt og i offentlige organ som SFr. Flere av årets
saker har vært av slik karakter at det har
skaffet ØN forskjellig kritikk, både fra
motstandere, industri og fra egne rekker.
Nå viser det seg at man innen NNV som i
utgangspunktet var noe skeptiske, etterhvert bøyer seg for vår suksess. Vi har felles mål, og det blir akseptert at vi har egne
metoder for å nå fram. ØN er interessert i
nye, aktive naturvernere som kan gjøre en
jobb og er interessert i konstruktiv kritikk, også fra egne medlemmer.
De viktigste arbeidsfeltene i 1985 har
vært:
Titan-saken har dominert i -85, og vi
har oppnådd en del. Det skal nå bygges et
fullrenseanlegg, men selv med et slikt, vil
det bli betydelige utslipp, både til luft og
vann. Vårt arbeid
bestå i å presse
tidsfristene fra SFr, og se til at SFT ikke
godtar mindre gode løsninger o.l.
FOA-saken (Fr.stad og Omegn Avløpsanlegg) er på ingen måte over. I debatten
om luftforurensning fra anlegget ligger
fortsatt flere spørsmål ubesvart, og vi må
framtvinge en optimal rensing. Her må vi
gjøre det klart at kostnader må komme i
annen rekke. Det samme gjelder kloakkdelen av FOA, hvor det nå legges opp til
å sløyfe den viktige biologiske delen av
renseanlegget.
Borregaard: I forbindelse med en rapport fra NILU, hvor det er konstatert at
store deler av befolkningen i Nedre Glomma-regionen (ca 60 000) til tider blir utsatt for altfor stor luftforurensning (opptil 3 x internasjonale grenseverdier), og

konkrete måletall fra omgivelsene rundt
Borregaard har vi hatt møte med bedriften. Vi jobber også med utslippene til
vann.
M. Peterson & Søn og Greaker Industrier har i løpet av året søkt om ølil utslipp
i henholdsvis Mossesundet og Glomma
ved Greåker. Dette har vi protestert mot
og har ·påpekt at bedriften i Moss ikke
tidligere har vært pålagt rensing, og følgelig har mye «å ta igjen». Forholdene i
Mossesundet er mye lik Glommas·utløp, dvs. partier med død bunn mv.
Saugbruksfor., Halden søkte i- 8·5 om
et kjempeanlegg for fiskeoppdrett, med et
beregnet utslipp tilsvarende en by større
enn Halden. Etter protester bl.a. fra ØN,
ser dette ut til å være skrinlagt eller redusert. Vi har også tatt tips om slurv ved
bruk av renseanlegg og annet fra lokale
folk. I forbindelse med valgkampen ble det
fokusert på forholdene i Iddefjorden under besøk av Gro Harlem Brundtland og
statsminister Palme.
Unger-saken: Etter tips gikk vi til aksjon mot ulovlig nedgravde tønner med
giftig industriavfall. Aksjonen var nøye
planlagt og samordnet med NU. Det har
vært mange forsøk på å bagatellisere saken. Giftigheten ble fastslått"rat f.eks. 5
teskjeer
oppløst i 2700 l vann er nok
til å drepe fiskeyngel. Allikevel var det de
prinsippielle aspektene som var av nasjonal
betydning. Det var første gang en bedrift
ble tatt på fersk gjerning. ØN fikk økonomisk støtte fra SFT til dekking av utgifter
til deler av aksjonen.
Av andre forurensningssaker ØN arbeidet med i 1985, kan nevnes tømming
av olje på Øra søppelfyllplass og til Glomma fra en bedrift, og utslipp til luft fra
Leca i Borge.
I alle disse sakene har vårt arbeid bestått i kontakt og diskusjon med SFT,

NIVA og andre faginstanser og offentlige
etater. I denne sammenheng har vi rettet
en massiv kritikk mot SFf for mangelfulle
rutiner, manglende ressurser og mannskap. Kritikke.n er rettet mot Miljøverndept., da de gir SFf stillinger, økonomi
og hovedretningslinjer. Statsråden ble
derfor tilskrevet om sakene. Det samme
gjelder anmodning om at det blir opprettet en egen lokal avdeling av SFf i Østfold.

Rapporter: ØN har utgitt to rapporter
i - 85 om forurensningssituasjonen i
Glomma/Hvaler - Singlefjorden. SFf
bevilget kr. 20 000 til arbeidet med en av
rapportene. I tillegg har vi tatt mange nye
forbundsfeller og samarbeidspartnere i
forurensningssaker. Øsfold fylke/Miljøvernavd. i Østfold har også gitt oss mer
penger enn før, kr. 18 000. Naturkontoret i Fr. stad er opprustet med telefon,
elektrisk skrivemaskin og kopieringsmaskin.

Indre Østfold Fugleforening
med på stor hage- og bomiljømesse i Askim
I perioden 3.-8 juni 1986 ble Norges
største messe for hage- og bomiljø avviklet
i Askimhallen. Det totale besøksantallet
var på ca 25 000, og arrangørene var godt
førnøyd med gjennomføringen.
På messa hadde Indre Østfold Fugleforening (NOF, Indre Østfold lokallag) egen
stand. Vi orienterte og delte ut brosjyremateriale spesielt om fulger i nærmiljøet
og i hagen. NOF's informasjonsfoldere
om vinterforing av fugler og opphenging
av fuglekasser var spesielt populære. Ca
500 eksemplarer av hver ble delt ut. I tillegg hadde vi med fuglekasser og foringsbrett- og automat for demonstrasjon.
Folk var nemlig svært opptatt av hvordan
man kan berike hagen sin med flere fugler.
Men også generell informasjon og brosjyremateriale om fugler, natur og naturvern ble godt mottatt. En del hefter og
bøker ble solgt, ved siden av loddsalg~der
gevinstene var fuglekasser. Et annen po-

pulært innslag var kontinuerlig framvisning av lysbilder og avspilling av fuglesang.
Foruten den generelle informasjonsverdi vår stand har hatt, regner vi med å ha
vervet flere nye medlemmer til ØOF.
Økonomisk har vi også gått med et lite
overskudd.
Indre Østfold lokallag takker Verdens
Villmarksfond, Norges Naturvernforbund, NOF sentralt, fylkesmannen i Østfold og Miljøverndepartementet for materiale til bruk på messa.
A. Haga
95

Miljøvernavdelingens rapport-serie
Som tidfigere nevnt (NiØ 2/85 s.1 06) har
avdelingen startet sin egen rapportserie.
Rapportene trykkes vanligvis i A4- format
med standard forside, et illustrerende satelitt-foto i farger over Østfold. 13 rapporter ble utgitt i 1985: Årsmelding for 1984
og vannundersøkelserjovervåkingsrapporter fra lsesjø, Rømsjø, Tunevannet,

!dde/jorden, Lyseren, Kasetjern, Haldenvassdraget, Vansjø og kystvannet Strømstad ~ Fredrikstad. Ellers om metal/konsentrasjoner i innsjøer og overvåking av
vassdrag og kystområder. En rapport er
om elgskader, mens ingen rapporter om
naturvern/friluftsliv utkom i 1985.
Red.

Siste sjanse til å sikre seg «Vandringer i
Østfold-naturen»?
Universitetsfolaget har nå mindre enn ca
500 eksemplarer igjen, så det er ennå
muligheter til å sikre seg praktverket om
Østfold-naturen. Ordinærpris er som før
kr. 245,- pris for medlemmer av ØOF og
ØN (inkl. medl. av NOF og NNV)kr.
185,-. Bestillinger mottas ut 1986 til: G.
Hardeng, Solåsen 12, Kråkerøy, 1600
Fredrikstad (tlf. 032-42443). Boka er
aktuell som julegave !!! Kjøper du boka,
støtter du også ØN og ØOF! Samtidig
bidrar du til at «Natur-fondet i Østfold»
(se egen omtale) blir større!
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Salg av enkeltnr. av «Østfold-Ornitologen»,
«Landskapsvern» og «Natur i Østfold»
«Landskapsvern» het tidsskriftet til foreningen «Landskapsvernet i Østfold», som
senere byttet navn til Østfold Naturvern.
Det utkom i årene 1966-81, totalt ble 25
hefter og 4 særhefter utgitt.
Flg. nr. kan bestilles (nr.får): 2/77,
1- 3/78, 1-4/79, ·If80, årsskrift 1981.
Pris kr. ,5,- pr. hefte.
«Østfold-Ornitologen» utkom i årene
1974-81 i regi av ØOF. Flg. nr. kan bestilles for kr. 7,50 pr. hefte: 2-4/74;
1-4/75; 1- 4/76; 1- 4/77; 1-4/78;
l - 4/79; 1' 3-4/8 o; ,. -4/81.
Hver årgang består av 3 hefter, hvorav
l dobbeltnr. (nr. 3-4). I 1981 ble bare 2
dobbeltnr. utgitt.
Flere komplette sett finnes innbundet i
bibliotek-samlingen på Naturkontoret i
Fredrikstad.
«Natur i Østfold» (1982- ) utgis med 2
nr. pr. år. I 1983 utkom 3 nr. Alle nr.
unntatt 2/84 kan bestilles. Pris kr. l 0,pr. hefte. (Innholdsfortegnelse 1982-85
finnes i foreliggende nr.).

Bestillinger sendes: G. Hardeng, Solåsen 12, 1600 Fredrikstad. Vent med å
sende penger til tidsskriftene og regning
er mottatt.

«ØOF- nytt», meldingsblad for ØOF
Meldingsbladet sendes ØOF-medlemmer.
Første nr. ble utgitt i januar 1986. Bladet
skal ikke være noe konkurrent til «Natl!.r
i Østfold,» men inneholder f.eks. møteprogram, meddelelser fra styret, opprop,

nytt om prosjekter og andre aktuelle temaer. «ØOF - nytt» har en enkel lay-out,
er i AS-format og uten bilder, men tegninger mangler ikke. Redaktør er Robert
Houtman, Askim.
Red.

Os Alle 5-7 ~ 031 - 82 144 · 1750 HALDEN
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ØOF-merke

Klebemerke selges for kr. 5 + porto.
Merket er i blått, gult, sort og hvitt, l O
cm i diameter. -Knoppsvanen på merket
er foreningens symbol, hvilket ikke er så
rart: Arten hekket første gang i Norge i
fylket (1937),og Østfold er knoppsvane fylket fremfor noe annet, med vel l 00
hekkende par. -Adr., postgiro, se bak i
heftet. Merk innbetalingsbalnketten med
«klebemerke».

Glomma i fokus
Østfold Naturvern trenger assistanse til en
Glommarapport. Arbeidet går ut på å interjuve en del mennesker om hvordan forholdene v~. i Glomma før forurensningene for alvortok tiL Spørsmålene hjelper
ØN deg med.
Kontakt ØN, adr., tlf, se bak i heftet.

Kjøp Glomma-merke!
Fint klebemerke i grønt, sort, hvitt, 12 cm
i diameter, kan kjøpes for kr 10,-. Adr.,
postgiro for ØN, se bak i heftet. Inntektene går til Østfold Naturverns «Rens
Glomma aksjon». Støtt opp om felles naturmiljø, hjelp oss å gjøre Nordens største
elv ren!

Takk for støtten til ØN!
I våres sendte vi ut en henvendelse til
medlemmer i ØN, hvor vi ba om støtte til
vårt «Etterforsknings- og aksjonsfond».
Responsen har vært fantastisk! Vi står nå
styrket foran høstsesongen, og den forbedrete økonomiske situasjon gjør at vi
kan sette flere ideer ut i livet. Den enorme
responsen har ikke bare gitt oss en økonomisk armsleng, men har også vist oss at
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medlemmene helhjertet støtter opp om
arbeidet og våre arbeidsmetoder. Dette
erviktig for at vi skal kunne klare å løse de
meget vansklige arbeidsoppgavene vi har
foran oss.
Styret i ØN vil derfor rette en hjertelig
takk til alle som har bidratt med stort
eller lite beløp!
Styret i ØN

«Natur-fondet i Østfold»
Passerer kr. 100. 000
Praktverket «Vandringer i Østfold-naturen» som ble utgitt i regi av ØN og ØOF
på Universitetsforlaget i 1983, skulle være
kjent for de fleste lesere av Natur i Østfold, jf. tidligere omtaler i tidsskriftet
(årg. 2:53,73,146; 3:51 og4:50-52). ·
Så vel fotografer, forfattere og redaksjonskomiteen gjorde arbeidet ulønnet
med tanke på å realisere «N~tur-fondet i
Østfold.»
Inntektene av boka, såkalt royalty, og
senere renter utgjorde pr. 31.12.85 vel
93 000 kr. Beløpet vil i løpet av 1986
passere l 00 000 kr, som er angitt minimum for fondets grunnkapital. Fra 1987
kan det bli aktuelt å dele ut stipender til
undersøkelser mv. i Østfold-naturen. Søknadsfrist mv. vil bli kunngjort i tidsskriftet.
Redaksjonskomiteen for boka takker
alle bidragsytere og bokkjøpere for innsatsen!
G.Hardeng

***
VEDTEKTER FOR ((NATUR-FONDET I

ØSTFOLD»
§l

§2

Royalities fra bokprosjektet «Vandringer i
Østfold-naturen» (Universitetsforlaget 1983,
eventuelt også senere opplag) skal i sin helhet avsettes i et fond, kalt «Natur-fondet i
Østfold».
Fondet er opprettet i 1985 i regi av Østfold
Naturvern (ØN) og Østfold Ornitologiske
Forening ( ØOF). Vedtektene er godkjent av
foreningenes årsmøter og kan bare endres av
årsmøtene, jf. dog § 6. Begge årsmøter må
godkjenne senere endringer med %flertall.

La u~·s hupe1 u• ",·.."ut-JUnael)) kan vokse
seg stort og sterkt!
Fondets formål er å fremme naturvernrettede
prosjekter og ornitologisk arbeid i Østfold
ved utdeling av stipendier til medlemmer av
ØOF eller ØN. Også konkrete prosjekter i
regi av lokallag/lokalforeninger i ØOF/ØN
eller fylkesforeningene, kan tildeles midler.
Fondstyrets medlemmer kan ikke motta stipend.
§4 Fondet skal ha en grunnkapital på minimum
kr. l 00 000. lnnti/90 % av årlige renter kan
deles ut. Resten legges til grunnkapitalen.
Fondet kan utvides med bidrag/gaver. Til
slike bidrag må det ikke knyttes betingelser
som strider mot fondets formål. Foreningsstyrene skal besørge at fondet plasseres på en
betryggende måte og med best mulig avkastning (renterf-utbytte), uten at disposisjonsretten berøres vesentlig.
§ 5 Midlene som kan utdeles, forvaltes av et
fondsstyre på 3 medlemmer, som er underlagt
foreningenes styrer. Fondsstyret har sammensetningen:
- l representant forØN (oppnevnes av Årsmøtet)
- l representant for ØOF (oppnevnes av Årsmøtet)
- l medlem fra bokas bidragsytere (oppnevnes
i like årstall av ØN, i ulike årstall av ØOF).
Som bidragsytere regnes:
-redaksjonskomiteen for boka
- forfattere av hovedkapitler
- fotografer med minimum 4 bilder i boka
(totalt 19 personer pr. 1985, jf. «Natur i
Østfold)) nr. l 1985, s. 50-51). Dersom ingen
bidragsytere ønsker å være medlem av fondsstyret, velges representanten av Årsmøtet,
som anført over. Et medlem kan ikke sitte i
fondsstyret mer enn 3 år i trekk. l medlem
bør byttes ut hvert år.
§3
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Dersom grunnkapitalen ønskes redusert for å
realisere midler til tiltak innenfor fondets formål, kreves:
Årsmøte- vedtak med %flertall i begge foreninger, godkjennelse fra %av fondsstyreberettigete medlemmer blant bokas bidragsytere, samt lfs av bokas redaksjonskomite.
§ 6 kan ikke endres uten årsmøtevedtak og
tilslutning fra bidragsytere og redaksjonskomite som anført over. - Når %av bidragsyterne og %av redaksjonskomiteen er gått
bort, har årsmøtene fullmakt til å endre § 6
eller redusere grunnkapitalen.
§ 7 Ved oppløsning av en av foreningene, overføres fondet i sin helhet til den gjenværende
forening. Skulle også_denne forening opphøre, tilfaller midlene vedkommende hovedforening (Norges Naturvernforbund eller
Norsk Ornitologisk Forening).
§ 8 Foruten ovemevnte vedtekter gjelder retningslinjer for fondsstyret som er godkjent av
styrene i ØN og ØOF. Retningslinjene kan
endres av foreningsstyrene.
§ 9 Vedtektene er godkjent ved årsmøtevedtak i
ØN28.2.1985ogiØOF 13.11.1985.
§6

RETNINGSLINJER FOR FONDSSTYRET TIL «NATUR-FONDET I
ØSTFOLD»
l.

2.
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Fondsstyret skal følge gjeldende vedtekter for «Natur-fondet)), se eget, og foreliggende retningslinjer som er godkjent
av styrene i Østfold naturvern (ØN) og
Østfold Ornitologiske Forening (ØOF).
Foreningsstyrene kan endre retningslinjene. Begge styrer må godkjenne endringene, som ikke må være i strid med vedtektene til fondet.
Fondstyret, som er underlagt foreningsstyrene, skal
- minst en gang pr. år bekjentgjøre søknadsfristen til fondet
- vurdere innkomne søknader
- se til at personer som mottar stipend,
overholder vilkårene for utdeling, se
pkt. 7
- vurdere hvordan fondets grunnkapital
kan økes, se§ 4 i vedtektene.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fondsstyret avgjør størrelsen av og antall stipendier som skal deles ut, jf. vedtektene § 4. Dersom fondsstyret et år
ikke finner kvalifiserte prosjekter/kandidater, legges beløpet til fondets
grunnkapital.
Søknader sendes fondsstyret v/sekretæren innen utgangen av året. Søknadsfrist
og andre nødvendige opplysninger
kunngjøres i foreningenes tidsskrift,
eventuelt i eget skriv til medlemmene.
Dersom foreninger/lag/enkeltgrupper
søker, skal en person stå ansvarlig overfor fondsstyret.
Søknaden skal inneholde en -kort orientering om prosjektet, om det delvis støttes fra annet hold, og hva midlene er
tenkt benyttet til.
At søkere har formell kompetanse og/eller yrke innenfor fondets fagformål, jf.
§ 3 i vedtektene, skal i seg selv ikke være
kvalifiserende for tildeling av stipend,i
forhold til andre søkere uten slik bakgrunn.
Personer som 'mottar stipend forplikter
seg til å publisere resultatene i foreningenes tidsskrift eller ~apportserie innen en
rimelig frist som fondsstyret fastsetter.
Dersom vedkommende ikke retter seg
etter fondsstyrets vilkår for tildeling,
kan fondsstyret annulere senere søknader
fra personen i en periode på innti/5 år.
Medlemmet i fondsstyret fra bokas bidragsytere, jf. § 5 i vedtektene, skal fungere som sekretær med følgende primæroppgaver:
- innkalle til møter
- bekjentgjøre søknadsfrister
- være fondsstyrets kontaktmann for
søkerne
- arkivere fondsstyresakene og besørg~
at materialet overleveres neste sekretær i
fondsstyret.
Det kan være en fordel at foreningens
kasserer er medlem
av fondsstyret,
jf. § 5 i vedtektene.

Nytt fra Østfold Entomologiske Forening
Thor Jan Olsen

Foreningen ble startet i 1985 (se Natur i
Østfold nr. 2 1985 s. 104).
NORSK ENTOMOLOGISKE FORENING's årlige pinsesamling ble i år lagt
til Tredalen på Spjærøy Østfoldavdelingen sto for arrangementet, som vi, til tross
for kjølig vær med mye vind, våger å karakterisere som vellykket. Rundt 40 insektintresserte fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør møttes. Det sosiale miljø er
viktig når vi kommer sammen på disse
årlige samlingene. Vi er jo ikke så mange
på landsbasis, slik at vi ofte har følelsen
av å være alene om interssen vår. Da gjør
det godt å kunne treffe meningsfeller og
utveksle erfaringer og opplevelser.
Noen funnlister er ikke utarbeidet ennå, men det er klart at noen sjeldne arter
ble konsantert, bl.a. en løpebille som kun
lever på markslandfstrandenger ved Oven
i Råde, som eneste kjente norske funnsted.
Et bredt spekter ble dekket. Selv sommerfuglspesialistene fikk dårlig utbytte
p.g.a. været, gjorde de som jobbet med de
andre gruppene gode funn,- biller, fluer,
mygg, planteveps, støvlus, trips osv. ble
samlet innJor senere bearbeidelse.
Men nå er igjen hverdagen for Østfold
Entomologiske Forening her: Vi er 15
voksne medlemmer og noen barn, men vi
vil gjerne bli flere! Vi vet at mange synes
det høres interessant ut, og er du en av
disse, så kontakt oss!
Medlemmene er, se og Natur i Østfold
nr. 1983 s. 63- 64:
Harald Frantzen, Onsøy Stasjon, 1600 FREDRIKSTAD (sommerfugler).

Geir Hardeng, Solåsen 12, 1600 FREDRIKSTAD
(vanninsekter, naturvern).
Jan Ingar Iversen, Ringstadhavna 6 1720 GREÅKER (snutebiller, sommerfugler, botanikk).
Finn Erik Klausen, Stenbruddveien 8, 1600
FREDRIKSTAD (mosskorpiner o.l.).
Eva Ludvigsen, Grevlingveien 6, 1740 BORGENHAUGEN (sommerfugler).
Thor Jan Olsen, Borggata 15, 1700 SARPSBORG
(sommerfugler). ·formann i Østfold. Tlf 03153208.
Per Bingh Olsen, Texnestoppen 7, 1521 SPERREBOTN (sommerfugler, snylteveps).
Borghild Opstad, Vister, 1720 GREÅKER (sommerfugler)
Finn Gunnar Reiersen, Lundgårdsvei 57, 1700
SARPSBORG (innsekter generelt, forografi).
Gro Reiersen, Borggata 15, 1700 SARPSBORG
(sommerfugler, biller).
Sebastian Ludvigsen, Svingen l O, Kr. øy, 1600
FREDRIKSTAD (biller).
Per Sæbø cfo Stokke, Eskeviken 30, 1750 HALDEN (naturvern, geologi).
Morten Viker, Postboks 1520, Glombo, 1601
FREDRIKSTAD (biller, sommerfugler).
De oppgitte interesseområder er nødvendigvis
ikke helt eksakte, idet andre områder kan ha kommet i tillegg.

BJØRN SAGVOLDEN er ikke nevnt, da
han nylig har flyttet til Konsberg. Vår billeekspert, som også er god på sommerfugler, har
vært en god hjelp og inspirasjon i startåret for
ØEF.
At mange barn er intressert i smådyr er et
faktum. Dersom det melder seg et visst antall
(opptil IS år), ligger forholdene til rette for å
arrangere egen samlinger for de helt unge og
nybegynnere i ØE.F's regi.
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S~serien.

Blanli eleganse.

S

tilren og vakker utmerker Swingserien seg ved sin bevegelighet. Swingarmene
åpner muligheter for fleksibilitet i lysmøbleringen av rommet. enten det stilles
krav til hygge eller arbeidslys.
Det beste eksempel på Swingseriens anvendelse i praksis. ser du på takpendelen.
Swingarmen festes i taket. og lampen kan sentreres selv om du trekker ut platen i
spisebordet.
Senen leveres i høyglanspolert messing eller forkrommet. Det store utvalget i
skjermer tilfredstiller de fleste interiører. Velg mellom shintz. thai og mønstrede
bomullstoffer.
La din Høvik Lys-forhandler vise deg Swing i praksis. Dessuten vil han gjerne vise
deg vår nyeste katalog.

Høvik Lys- hos utvalgte forhandlere.
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Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD NATURVERN (ØN)
Postboks 1151,
1601 Fredrikstad, Postgiro: 5 3647 40
Formann: Pål Bugge,
Dypedal, 1674 Vesterøy
032-77 746
Moss og Omegn Naturvern
, Arnar Bakken
Elias Blixgt. 23
1500Moss
032-73 581
Postgiro 3 40 82 18
Sarpsborg og Omegn Naturvernlag
Grete Trondsen
Lindesnesgt. 28A
1700 Sarpsborg
031-50 588
Halden Natur- og Miljøvern
Postboks 149
1751 Halden. Postgiro: 5 89 50 16
Hans Jan Bjerkely
Billebakken terrasse 9
1750 Halden
031-86 378
Fredrikstad og Omegn Naturvern
Postboks 872, Kråkerøy
160 l Fredrikstad, Postgiro: 2 Il 84 61
Thorger Henriksen
Ila veien 41
1600 Fredrikstad
032-10218
NATURKONTORETIØSTFOLD
Postadr:Postboks 1151
160 l Fredrikstad
Postgiro: 4 03 90 04
Kontoret ligger i Bryggeri veien 35, Fredrikstad
og er felles for ØN og ØOF.
032- 14 980
(Forurensningsmeldinger mv. kan leses inri).

ØSTFOLD ORNITOLOGISKE FORENING (ØOF)
Postboks 1145
1601 Fredrikstad, Postgiro: 3 4729 90
Formann:Arne Bjørgan
Lyngstien 13, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad
032-41120
Fredrikstad
Postboks 1505, Glombo
.
1601 Fredrikstad, Postgiro: 5 14 40 16
Morten Viker
Sundlia 6, Kråkerøy
1600 Fredrikstad
Jobb 032-42 388
Moss
Lennart Fløseth
Sofielunden 54
1500Moss
032-57 278
Indre Østfold
Atle Haga
1810Siitu
02-89 44 39
LRSK-Lokal rapport og sjeldenhetskomite:
Sekretær Morten Viker
Postboks 1520, Glombo
1600 Fredrikstad
Akerøya Ornitologiske Stasjon (AOS)
Postboks 1145
160 l Fredrikstad
Postgiro: 3 96 33 94
Rapport--serien «Østfold-Natur»
Ole Jørgen Hanssen
Nordre Glosli, Torsnes
1600 Fredrikstad
032-49 497

Natur i østfold nr .2 1986:
Redaktør: Geir Hardeng, Solåsen 12, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad. Tlf.032- 42 443
Annonser: Sidsel Halvorsen, Brisingaveien 8, 1650 Sellebakk. Tlf. 032- 45 221
Lay-out/montering: Sidsel Halvorsen (ØN), adr. se over. Morten Viker (ØOF) adr. se over.
Økonomi/regnskap: OlafG. Clausen, Kniplevein 22, 1600 Fredrikstad. Tlf. 032- Il 572.
Postgironr. 5 70 76 90 Bankgiro 1000.31.38289
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BLADETS RETURADRESSE:
NATUR l ØSTFOLD, P.boks 1151 , 1601 Fredrikstad
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