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OMSLAGSBILDET:
Bebyggelse og industri har ofte lagt beslag på fulldyrketjord og høyproduktiv natur i Østfold. Forurensende utslipp til luft og vann har også mange
steder skapt problemer for naturen . Sur nedbør, som skyldes luftforurensninger, er nok den største økologiske katastrofen som noen gang har rammet fylket. Bildet er fra Kongsten i Fredrikstad. (Foto: Erik Sandersen.)
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Natur i Østfold -redaksjonelt:

«Tillitsmanns-krisen», som omtales av ØN-formannen på neste side, har også rammet Natur
i Østfold, slik at undertegnede nil er red. både for ØN og ØOF. I praksis vil det si mer arbeid
pa færre personer ... Den samme krisen har også ført til at «ØOF har ordet» er uteblitt i
dette nr., idet foreningen i skrivende stund mangler formann.
Forrige nr. ble dessverre preget av noe dårligere teknisk kvalitet (særlig bildene) enn
normalt, dessuten var det trykkfeil og andre «skjønnhetspletten> som kunne vært bedret.
Men problemet er tiden, og at tidsskriftet bør ut til nogenlunde bestemte tider på året. Nummeret fikk imidlertid positiv omtale og dermed gratis «reklame», i en kronikk i Fredrikstad Blad (18.11.86), og det er gledelig. Alle bidragsytere takkes for innsatsen!
Journalistisk ekspertise er ikke redaktørens sterkeste side. Det er derfor fint at to journalister, Erik Sandersen og Øivind Lågbu, er villige til å bistå i arbeidet: Førstnevnte tar for seg
et portrett i en fast spalte «Profilen», mens Lågbu fra neste nr. vil prøve å gi korte glimt fra
aktuelle naturvernsaker og «miljø-nytt» fra Østfold.
Geir Hardeng

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

Reiselivsnæringen har lenge stått sterkt i dette landet. De siste arene har NORTRA, som er
reiselivsnæringens eget organ, fått tilført penger og mannskap for å markedsføre Norges
natur og kultur i inn- og utland. Den nye satsingen har spredd seg videre til Østfold, og en
stilling som reiselivssjef
for Østfold fylke er nylig opprettet. Man blir naturligvis fristet
til a spørre hva slags produkt en skal forsøke å selge? Er det den vakre skjærgården var som
er stinn av forurensninger, somskal markedsføres? Eller er det Gamlebyen i Fredrikstad eller
Borgarsyssel Museum der det er målt helsefarlige konsentrasjoner med svoveldioksyd? Ja, for
det kan jo ikke være Mosse-sundet eller Iddefjorden en skal prøve å selg~. til badelystne tyskere og hollendere? Vannkvaliteten her er jo som alle vet, minst like dårlig som pa kontinentet! Slik kunne vi fortsette i det uendelige, om reiselivsnæringens forsøk på å selge et produkt
som kanskje egentlig ikke er så slagbart? Kanskje burde man istedet begynne i andre enden,
å rydde opp i svineriet før man setter i gang trendy markedsføring~kampanjer av det forurensete fylket Østfold?
Situasjonen i ØOF, var samarbeidspartner, er dessverre ikke sa bra for tiden. Et fylkesstyre
uten leder og kasserer understreker at natur- og naturvern-organisasjoner definitivt er blitt
rammet av tillitsmanns-krisen. Når dette skrives, er også ØN uten forslag til ny leder-kandidat. Til tross for l 400 medlemmer har vi altså problemer med å fa fy lit de viktig~te stillingene i organisasjonen. Jeg vil derfor i mitt siste «ØN har ordet» henstille til medlemmene om
a ta ansvar overfor den viktige saken vi arbeider for, det å verne v:irt eget natur- og livsmiljø. Det er greitt nok ii betale medlem<>kontigenten, m~n det vil ikke bli drevet aktivt, ideelt
naturvern i vårt fylke hvis ingen er villige til å ta et ansvar for at de apne plassene i styret
blir besatt! Med disse alvorsord vil jeg ra lov til å takke for meg som leder for Østfold Naturvern. Det har vært tre begivenhetsrike ar hvor vi trolig har klart a fa natunernsaken mer
pa offensiven igjen. Nå gjelder det at andre finner tiden inne til a ta opp tråden og føre
kampen videre.

Pål Bugge
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Natur- og kulturverdier i Østfold-landskapet
Om et nordisk prosjekt i landskapsplanlegging
MagneBruun
Innledning
Det som i første rekke særpreger var egen
tid, er at inngrepene og endringene i landskapet skjer i et omfang og med et tempo
som aldri før - og med konsekvenser som
vi tidligere ikke har sett i historien. Grensene for naturens tilpassingsevne sprenges
stadig.
Store endringer foregår ikke bare i
pressomrMer, hvor by- og industriareal
mangedobles i løpet av noen tiår. Tendensene er de samme ogsa på landsbygda.
Selvom endringene der er mindre dramatiske, bygger de likevel opp en sumvirkning som til slutt får store følger for natur
og landskap.
Skal problemene kunne håndteres, fordres det en sterkere helhetstenkning i all
arealplanlegging. Hensynet til naturressurser og kulturskapte verdier må ikke
begrenses til en snever vernesektor, men
veves inn i all planlegging av arealbruk
og utbygging. Vår arealplanlegging må i
langt sterkere grad få preg av en virkelig
landskapsplanlegging.
Nordisk prosjekt om natur- og kulturlandskap
De fleste skandinaviske land har på grunn
av mindre befolkningspress og større
arealer hittil sluppet heldigere fra overnevnte uheldige utvikling enn Vest-Europa forøvrig. Dette gir oss et pusterom til
å bygge opp en strategi. Nordisk ministerråd har her sett viktige samarbeidsoppgaver og startet for snart ti år siden en
utredning om representative naturtyper i
Norden. Arbeidet ble i 1983 ført videre i
et praktisk prosjekt om natur- og kultur-

landskapet i arealplanleggingen.
Arbeidet fokuseres først og fremst på
landskapsutviklingen på landsbygda. De
modellområder som er utpekt i de enkelte
land, omfatter likevel ofte grensesoner
mellom by og land, hvor presset på arealene er stort og interessekonfliktene skarpe.
Østfold fylke som er norsk modellomrade,
viser dette klart, særlig i Rygge kommune
somer pekt ut for mer detaljerte studier.
Regioninndeling av landskap
Flere forhold peker mot at vi behøver en
klassifiserende beskrivelse av landskapet
med dets regionale variasjoner og forskjellige typer:
- En slik referanseramme er nødvendig
for å pa vise og drøfte endringer i landskapet og vurdere konsekvenser, mulige tiltak og strategier.
- Moderne vernearbeid legger avgjørende vekt på representative eller typiske
natur- og kulturmiljøer.
- Identitet eller gjenkjenningsverdi er
begrep som flere og flere får forståelse for
når det gjelder landskapet omkring oss.
Regioninndeling kan være et hjelpemiddel
til å gjøre dette forståelig, f.eks. med tanke på bevaring av lokal byggeskikk.
Det nordiske prosjekt om representative naturtyper førte bl.a. til en samlet oversikt over naturgeografiske regioner. Dette
gir en verdifull referanseramme, men ikke
detaljert nok til å møte behovet i kommunal planlegging. Dessuten fanger den ikke
opp kulturpåvirkning og variasjonsbredde i kulturlandskapet i tilstrekkelig grad.
3

I prosjektet som nå pågår, tas det sikte
på å fylle disse hullene. Det er derfor arbeidet med en regioninndeling og beskrivelse av kulturlandskapet. For å få dette
utprøvd i praktisk nyttbar målestokk, er
arbeidet konsentrert omkring utpekte
modellområder, som omfatter grupper av
kommuner eller fylker, eller deler av disse.
Kriteriene som legges til grunn må
nødvendigvis utgjøre en ganske omfattende liste. For å fa til en praktisk oversikt,
er kriteriene samlet i nøkkelbegrep, slik
fig. l viser:
NATURGRUNNLAG
HISTORIE AREALBRUK
BEBYGGELSE OG ANDRE KULTURSPOR
TOTALINNTRYKK AV LANDSKAPET
I det norske modellområdet som er
Østfold fylke, er det gjort en regioninndeling på grunnlag av disse kriteriene, slik
fig. 2 viser.
For å komme ned pa en målestokk som
høver for arbeid på kommune-niva, er det
for de enkelte regioner foretatt en ytterligere
oppdeling i landskapstyper, basert på en
mer fingradert vurdering av de samme
inndelingskriterier.
Om man skal kunne gjennomføre en slik
regionbeskrivelse med et rimelig tidsforbruk, fordres en enkel og praktisk arbeidsmåte, der en i størst mulig grad bygger på opplysninger og data som er tilgjengelige. Mange strøk av landet har et
rikelig tilfang av slike data idag. Det gjelder å kunne tolke og anvende dem på en
vettig måte. Pa den annen side er det en
kjent sak at datagrunnlaget om kulturminner og kulturgrunnlag i landskapet
fortsatt er mangelfullt i mange kommuner.
Forøvrig bør vi akseptere at en beskrivelse av landskapsregioner ikke er en endelig fasitløsning som gjelder en gang for
4

alle. Forbedring og utfylling av datagrunnlaget og justering av inndeling,
grenser og beskrivelse er en mer eller
mindre rullerende oppgave.
Verneverdier i landskapet
En helhetlig arealplanlegging fordrer
samordning av natur- og kulturverninte
resser. Hittil har det vært en tendens til ii
se dem adskilt, kanskje først og fremst
fordi de har vært beskrevet og analysert
av ulike fagdisipliner med forskjellig tradisjon. Ute i landskapet samles disse interessene derimot ofte om de samme strukturer og områder. Med sikte pa a oppnå
bedre samordning av verneinteressene i
landskapsplanleggingen, er det i senere år
arbeidet med å finne frem til grunnleggende felleskriterier for verneverdier i de nordiske land og i utlandet forøvrig.
På grunnlag av materialet somer kommet frem på denne måten, er det gjort en
samlet oversikt over kriterier for verneverdier, slik følgende oppsummering viser.
Rygge kommune i Østfold er prøveområde for den del av prosjektarbeidet som
går inn på verneverdiene i landskapet, og
det vil derfor bli brukt eksempler derfra.
Representativitet
Representativitet er et bærende begrep ved
utpeking av verneverdier. Det søkes etter
omrader eller lokaliteter som er t)piske
for naturforholdene i en region, for det
kulturhistoriske miljø, eller for en kombinasjon av disse.
Representative naturtyper i kystsonen
rna søkes der landskapet ikke er for sterkt
belastet med fritidshus ·og andre inngrep.
I Rygge peker Evjesund-området seg spesielt ut, med gneisformasjonens karakteristiske sprekkedalsterreng, intakt kystskog og lite berørte svabergstrender - et
landskap som er presset og utsatt i våre
dager, spesielt i Oslofjord-området.

Fig l: Skjematisk fremstilling av hoveddelene i en kulturlandskapsbeskrivelse: A. Naturgrunnlag. B. Historie/arealbruk. C. Bebyggelse og andre kulturspor. D. Totalinntrykk av landskapet,
«summem; av A-C.
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I det oppbrutte og kollete jordbrukslandskapet like bak kystlinjen, er det restene av den gamle edelløvskogen med eik
som er typisk. Forekomster av edelløvskogs bryn og lunder er ennå rike i kommunens søndre deler, men en endret tomtepolitikk kan gi raske omveltninger i et
slikt landskap.
Typiske kulturhistoriske områder kan være
større landskap eller mer avgrensede miljøer. Et typisk karakterlandskap er den
vanlige, østnorske kirkebygden, hvor
middelalderkirken har en strategisk og
dominerende plass i landskapet, og hvor
uheldig lokalisering av byggverk eller
anlegg kan bryte et enhetlig miljø som
kanskje har eksistert i nærmere l 000 år.
Grender med fellestrekk i lokalisering av
gårdstun, f.eks. på morenerygger og høydedrag, er et annet eksempel på karakterlandskap. En forsvarlig tilpassning og
utforming av natidens byggeskikk er avgjørende om slike miljøer skal opprettholdes og vi skal unngå et kulturelt forfall på
norsk landsbygd.
Innenfor et karakterlandskap kan det
finnes kulturmiljøer som kaller på spesielle
vernetiltak. Eksempler er områder med
enhetlig bebyggelse fra eldre eller nyere
tid, fornminnefelter med spor etter tidlig
bosetting, herregårdslandskap med storgårdsmiljø, parker og alleer, eller gammel
kulturmark som beitehager og slåtteenger.
Landskapsbildets helhetspreg er en annen side ved representativiteten. Her er
det nødvendigvis ikke tale om det unike
eller storslagne landskapsbilde, men om
jevne hverdagslandskap. I den apne jordbruksbygd f.eks., er det det vide utsyn som
gir karakteren, og landskap av denne type
blir lett sårbart for inngrep. Ny bebyggelse som «flyter utover)) uten forankring i
terreng eller vegetasjon, eller dårlig til6

passede byggverk kan skade landskapets
helhet,spreg i sterk grad. Ra-landskapet i
Rygge med sitt karakteristiske vide utsyn,
finnes noenlunde intakt bare pa enkelte
avgrensete steder idag.

Steingardene som star i jordbrukslandet er refugier der naturens mangfold
kan utvikles i fred ennå en tid. En rekke
arier høyere plan/er, la~· og mose, insekter
og fugler finner tilholdssted og livsgrunnlag her. Bildet erfra Roer i Rygge.

Mangfold
Mangfold i naturen- økologisk diversitet
- trues fra mange hold idag. Leveområder
for planter og dyr innskrenkes og arter
forsvinner. I nåtidens produksjonsrettede
landbruk er dette et alvorlig problem.
Løsningene kan være forholdsvis enkle,
ofte dreier det seg om marginalområder,
smålokaliteter og randsoner.
Kulturhistorisk mangfold finnes ofte i
strøk med lang historisk kontinuitet.
Jordbruksbygdene langs Raet i Østfold
viser menge eksempler på hvordan gårdstunene ligger på opphavelig plass, med
røtter bakover til jernalder og -ennå lenger, og der forhistoriske gravfelt ligger

like ved. I nærheten er det ofte spor etter
gammel jordbrukstradisjon i eikehager,
steingarder osv. Det nevnte eksemplet fra
Hestehagen på Balke (fig. 3) illustrerer
noe av dette.
Variasjonen i landskapsbildet avhenger
ofte av samspillet mellom terrengform

vegetasjon og vann. Et variert landskap
er opplevelsesrikt og estetisk tiltalende.
Hvilke elementer somskaper variajonsrikdommen avhenger imidlertid av det typiske for regionen og de nærliggende omgivelser.
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Fig. 2. Regioninndeling av landskapet i
Østfold:

A: KYSTSONEN
B: RA- OMRÅDET
C: SENTRALE JORDBRUKSBYGDER
D: VESTLIGE SKOGSBYGDER

E: SK'~GS- OG lNNSJØBYGDER
Vf HALDENVASSDRAGET
F: SKOGSBYGDER l «FJELLA>> OG l
RØMSKOG.
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Sjeldenhet og sarbarhet
Sjeldenhet er et relativt begrep. F.eks. er
Østfold-kystens permiske øyer (lava-øyer)
enestående naturdannelser, men oppfattes
nok mer trivielt i lokalmiljøet, der man
har dem like utenfor batplassen.
Artsrike naturenger på tørrbakker og
strender må idag betraktes som sjeldne og
sårbare miljøtyper i de fleste østnorske
lavlandsbygder, ja faktisk over hele landet.
Sjeldenhet i kulturhistorisk mening
henger ofte sammen med alder. Bygninger
fra 1600-årene og tidlig på 1700-tallet er
sjeldne, men ogsa gamle svingete bygdeveier med steingarder og store lovtrær er
i ferd med å bli sjeldsynte i dagens bygdelandskap.
Urørthet
Dette gjelder ikke bare villmark og urskog, men kan også være aktuelt i kulturlandskapet. Mange gårdsskoger har f.eks.
en langt mer upåvirket karakter enn
fjerntliggende skogområder som drives
tidsmessig. Større myrer og ubebodde
øyer i innsjøene har ofte interesse som
uberørte områder. På Vardeåsen i Rygge
ligger f.eks. et ulendt og vanskelig tilgjengelig skogsterreng med urørt gammelskog, dode trær og hulerugere, i en avstand av bare noen kilometer fra industri
og by.

Økologiske funksjoner
Den generelle verdi av biologisk produksjon er et kriterium bak de fleste verneinteresser.
Skog og trevegetasjon har særskilt betydning i jordbrukslandskapet p.g.a sin
dempende virkning på lokalklima og
vindforhold, og ikke minst for vannhusholdningen. De linjedrag som tre- og
krattbelter danner i apne jordbruksbygder, har ogsa verdi som vandringsveier og
spredningskorridorer for dyre- og planteliv.

Friluftslivets interesser
Friluftslivets behov faller ofte sammen
med verneinteressene. Det er ønskelig med
tilgang pa representative og vekslende
naturtyper og adgang til kulturhistorisk
rike omrader. Behovet for landskapsopplevelse og skjønnhet ligger bak en rekke
friluftsaktiviteter.
I kulturlandskapet rna verdien av eksisterende linjedrag understrekes spesielt:
Vegetasjonsbelter og bryn, kantsoner
langs steingjerder og bekkefar, elvebredder og strandsoner, osv. Slike ledelinjer
kan bli avgjørende for hvorvidt et område
blir tilgjengelig og brukbart for friluftsliv
eller ikke.

~~pa~ ....

w:~~pa-QUJ

tø} SlOIRIEBMN[})
ØSTFOLD

et godt valg
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Fig. 3. Gammel hagemark på Bolke i Rygge. Dette feltet, som samtidig er bygdens største fornminne/elt, holdes i hevd gjennom beiting med hest.

Sluttord
Dersom de verdier som her er omtalt virkelig skal bli tatt hensyn til, må de ikke
isoleres i særskilte vernesektorer, men
tvertimot veves inn som integrerte deler i
all planlegging, også ved bygging av boliger, industri og veier, og i jord- og skogbruk. Dette innebærer ogsa at de omrader
hvor det rna gjøres store inngrep i natur
og landskap, settes i en slik stand at de på
nytt kan gi grobunn for liv og vekst og se
skikkelig ut. Dette er en vesentlig side av
et fremtidsrettet natur- og kulturvern og
ikke kosmetikk og kamuflasje, slik enkelte
uttrykker det.
For a oppnå slike mal, fordres praktiske redskaper. Et opplegg for landskapsbeskrivelse og verdianalyse som dette prosjektet søker a få frem , burde derfor
gjennomføres i alle fylker og kommuner.
Det kreves ingen uoverkommelig innsats
for å få det til. Lykkes det, kunne de skattepengene som det nordiske prosjektet har

lagt beslag pa, knapt vært anvendt på en
bedre måte.
LittCiililll'
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1'180:
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tid ~l\uhenha>ll
.
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der. Pl;nlicgningsdoku·
n1<nt AD 354. Kobcn·
ha,n.
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Trostesanger på Øra, en ny art for Østfold
Sebastian Ludvigsen

Syngende trostesanger, hann, Øra 3.6. 1984. Foto: Magne Pettersen

Obsevasjoner
Den 29.5.1984 oppdaget Morten Viker en
trostesaner, Acrocephalus arundinaceu s ~ på
Hesteholmen, Øra. Fuglen ble mobbet av rørsangere, A scirpaceus, og etter 15 mi nutter
forsvant fuglen. Den 2.6. ble trostesangeren
på ny sett, denne gang av Magne Pettersen.
Fuglen sang da kraftig og intenst ved en av
dammene på Ørafyllinga, 2 kilometer
første funnstedet. Dagen etter ble den innfanget, ringmerket og fotografert av Rune G.
Bosy og forfatteren. Fuglen ku nne høres og
sees daglig fram til 19.6, da den ble registrert
for siste gang.
Trostesangeren holdt hele tiden til i tak rørvegetasjonen rundt en av de gjenværende
dammene på vestsiden av Ørafyllinga. De vik-
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tigste artskarakterene var størrelsen; fuglen
lignet en rørsanger, men var på størrelse med
en tornskate, Lanius collurio, og den kraftige,
tørre knirkende sangen med ett motiv som ble
gjentatt 2- 3 ganger; tjekk-tjekk-kvi-kvi-krækræ-kræ osv.
Beskri1•else

Hode: Lysebrun panne, isse og
nakke. Hvit overøyestripe. En
lite markert mørk øyestripe. Lyst
brune kinn. Lys strupe. Tre svarte børster ved nebbrota. lssefjærene kunne reises, og ble som
oftest reist når fu glen sang.

Overside: Lys brun med litt
!;sen: overgump. Stjert lys brun,
men mørkere ut mot tuppen.
Kantene ytterst var beige og virket nærmest hvite i felt. Vinger
brune-lys brune. Vingemål: 98
mm. Underside: Bryst, buk og
undergump hvite. Flanker lyst
sandfargede
Myke deler: Nebb kraftig.
Overnebb mørkt, nærmest svart.
Undernebb lyst med mørkere
spiss. Bein blågrå, iris skjokoladebrun.
Alder: Siden det ikke finnes
helt sikre alderskarakterer om
våren, ble ikke fuglen aldersbestemt utover 2K + (to kalenderår eller eldre) Svensson ( 1984).
Kjønn: Både hann og hunnfugler
synger, så sangen er ikke noe
godt kjønnskriterium. Hunnen
skal synge svakere enn hannen
(Haftorn 1971 ). Fuglen ble på
grunnlag av vingens mål bestemt
til en hann.

Lignende arter
l Europa er det påtruffet en art som kan
forveksles med trostesanger, nemlig tykknebbsanger, A. aedon, som er på størrelse
med trostesangeren men mangler hvit
overøyestripe, har en større og lengre l.
håndsvingfjær og en kortere 2. håndsvingfjær (Williamson et al.l982) .
Arten hekker i syd-Sibir, nordlige deler
av Mongolia og nordøst-Kina (Williamson 1982). Den er påtruffet noen få ganger i Europa på høsten, sannsynligvis som
følge av såkalt omvendt trekk (omvendt
retningsorientering), dvs. at fugler trekker i motsatt retning av det normale mot
vinterkvarteret.

Trostesangeren har hekket tilfeldig på
Øland (sist i 1978), i Småland og trolig i
Halland (Ahlim 1977, SOF 1978).
Arten ankommer hekkeplassene i Norden i begynnelsen av mai, og trekker til
tropisk Afrika i august- september (Haftorn 1971).

Øvrige funn i Norge
Trostesangeren er påtruffet 15 ganger i
Norge. Funnene er med ta unntak syngende fugler i slutten av mai til første del
av juli. Det føste funnet i Norge var i
Akersvannet, Stokke i Vestfold 18-20.6.
1949, en syngende hann (Haftorn 1971).
Siden er arten påtruffet i Oslo, Oppland,
Vest-Agder, Rogaland og Hordaland
(Haftorn 1971, Olsen 1974, Ree 1976,
Bentz 1986).

Utbredelse
Trostesangeren er utbredt i hele Europa,
unntatt på de Britiske øyer og i Norge. I
Sverige ble første funn gjort ved Goteborg
1849 og første reirfunn var i Skåne 1917.
l 1920- 30-årene spredte den seg, og kunne da høres ved adskillige sjøer i Skåne,
der flere hekkefunn ble gjort.
De følgende tiarene ekspanderte arten
nordover og hekker nå lokalt, men årvisst
i Skåne, Narke og Vastergotland, og lokalt sparsomt til vanlig i Ostergotland.
Er det muligheter for at arten kan etablere
seg i Østfold/ Norge? I likhet med rørsanger og myrsanger, A. palustris, som
begge ruger i Sør- Norge, og som en følge a
ekspandsjon vest - og nordover fra sine
mer opprinnelige utbredelsesområder, er
det fullt mulig at trostesangeren vil ekspandere ytterligere, så den i framtiden kan
bli norsk rugefugl. Med tanke på at hekkebiotopen er takrørbelter rundt vann,
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først og fremst ferskvann, bør det være
fullt mulig at arten med tiden kan etablere
seg i Østfold, f.eks Øra, Gjø/sjøen, Seutelva-Skiirakilen og Arekilen.
Litteratur:
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Trostesanger innfanget for ringmerking, Øra, 3.6.84. Foto: Rune G. Bosy.
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Etter Tsjernobyl-katastrofen:
Halden Natur- og Miljøvern på besøk
i Atomreaktoren i Halden
Hans Jan Bjerkely

Reaktor-hallen i Halden. Selve reaktoren med uranbrenselselementene ligger nedsenket i reaktor-tanken i gulvet.
Foto: Pål Bugge.

Etter Tsjernobyl ble kjernekraft i øst og
vest gjenstand for nye, kritiske blikk. Det
gjaldt ogsa Halden-reaktoren. Naturvernforbundet gar prinsipielt imot atomreaktorer og lagring av farlig radioaktivt avfall på norsk jord. Halden Natur- og Miljøvern (HNM) fant at en naturlig konsekvens mi burde være at Halden-reaktoren
ble avviklet. Institutt for Energiteknikk
følte seg utsatt for usakelige angrep. Arisdiskusjoner førte likevel til en invitasjon.
Ved neste driftsstopp i reaktoren skulle vi
få omvisning og diskusjon med ekspertene ...

Den 18.11.86 troppet et ti-tall naturvernere opp pa anlegget under Månefjellet, tvers over hovedveien forbi Saugbrugsforeningens fabrikker - hovedforurenseren i Halden. Bade Østfold Naturvern, Natur og Ungdom i Halden og
HNH var representert. Motparten stilte
med forskningssjef Helge Smidt-Oisen og
driftssjefTor Hernes.
Etter en grei orientering om Haldenprosjektet og om reaktorens konstruksjon
og virkemiitc, startet diskusjonene, til dels
ganske friske. Når kjernekraftfolk og naturvernere skal diskutere sikkerhet og
13

strålefare, helsemessige og økologiske
konsekvenser, er utgangspunktene så forskjellige at holdninger og synspunkter
kan synes upåvirkelige for motargumenter. Verken om Halden-reaktoren, Tsjer
nobyl, Sellafield eller Dounreay var det
særlig enighet, og om kjernekraftens avfallsproblem var uenigheten fundamental.
Befaringen i kontrollrom og reaktorhall ble kveldens høydepunkt. Naturvernere inn i «det aller helligste» iført hvit
frakk, vernehjelm og plast-overtrekkssko,
og med en bit stralingsømtintlig film festet på brystet - hva kunne ikke skje der
inne?
Lokket over reakortanken var fjernet,
slik at vi kunne se rett ned på selve reaktoren med brenselstavenes overdeler stikkende opp. Strålingen ble målt der vi sto, og
vi ble kontrollmålt da vi gikk ut av reaktorhallen igjen. Alt syntes å være under
betryggende kontroll . Det vi var særlig
opptatt av å finne ut, var hva som kunne
skje ved uhell og ved menneskelig svikt,
sabotasje, terrorist -angrep osv. Etter besøket kan vi oppsummere en del facts om
Halden-reaktoren:
Reaktoren ligger 30 m inne i fjell, med
50 m fjell over. 120 brenselselementer med
til sammen 800 kg uranbrensel befinner
seg i kjernen. 14 tonn tungtvann bremser
nøytronene og kjøler ned elementene mens
det selv koker til damp. Dampen varmer
opp et lukket vannsystem, som varmer
opp vann til damp som leveres til Saugbrugs. Reaktorens størrelse er ca. l % av
et vanlig kjernekraftverk. Nå er det heller
ikke energiproduksjonen som er det vesentlige, men forskningsprosjekter pa
brensel, styring og sikkerhet. l O OECDland er sammen om denne forskningen .
Ved normal drift lekker det ut litt radioaktivitet, men lite i forhold til den
naturlige, såkalte bakgrunnsstrålingen i
traktene. (Denne utgjør pr. år. ca 5 mSv
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= milliSievert, som er måleenheten for
doser radioaktivitet utfra helserisikovurderinger). 3 personer ved anlegget kan
utfra arbeidsmiljøet bli utsatt for mellom
25 OJ!, 50 mSvfår. 50 er satt som øvre helsegrense i Norge, og de 3 blir satt til andre
jobber nar dosen nar 30. Enkelte steder i
Norge er bakgrunnsstrålingen høyere, i
Løten ca. 200 mSv/år.
For oss er det vanskelig å vurdere om
det er mulig fra kontrollrommet a forårsake overoppheting 0g kjernesmelting i
reaktoren. Forskningssjefen erklærte at
det ikke var mulig. Imidlertid er det utvilsomt mulig for evt. terrorister å komme
seg inn i kontrollrommet og videre inn i
reaktorhallen. Her vil de neppe kunne
sprenge reaktortanken, stållokket er nok
for solid, men kjølesystemet kan sprenges,
slik at tungtvannet renner ut. Dersom
også nødkjølesystemet settes ut av spill, vil
dette føre til overoppheting av kjernen.
Situasjonen er da alvorlig, radioaktivitet vil komme ut i omgivelsene, og anlegget må stenges. Ekspertene på anlegget
mener likevel at konsekvensene for Haldens befolkning vil bli meget små. - I
hvilken grad vi skal la oss berolige av
ekspert -uttalelser, er et vanskelig spørsmal i denne forbindelse. For oss naturvernere ga kvelden på «Atomen» mye ny og
nyttig informasjon. Det er positivt at reaktor-ekspertisen vil diskutere kjernekraft
og sikkerhet med oss i nesten 4 timer. Jeg
tror likevel ingen ble «omvendt», verken
på vårt lag eller på motpartens.

i
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Tillegg ved red:
strålingen, men kommer naturligvis i tillegg til denne. Ved brudd i kjølesystemet
kan større mengder tungtvann havne i
Tista. Dette har også skjedd ved et tidligere tilfelle for noen år tilbake.
En begrunnelse for å ha forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, har
vært å opprettholde en kjernekraftekspertise i Norge, med tanke på framtidige atomkraftverk. Etter Tsjernobyl er
kjernekraft neppe aktuellt i Norge. Dermed er også denne delen av begrunnelsen
for forskningsreaktoren falt bort.
Vi er kjent med at konsesjonen for den
28 år gamle Halden-reaktoren løper ut i
1989. Etter var mening bør konsesjonen
ikke fornyes. Dette bør Institutt for Energiteknikk få beskjed om i god tid, slik at
det kan skje en gradvis nedtrapping av
reaktor-virksomheten og omdisponering
av personalet til andre mer samfunnsnyttige oppgaver.»

HNM har sammen med ØN sendt et brev
til Miljøverndepartementet, der foreningene bl.a. ber om at Halden-reaktorens
fremtid blir nærmere vurdert utfra helsemessige/miljømessige forhold ved eventuelle ulykker, sabotasjer m.v.- Videre heter det bl.a.: «l Norge lagres det i dag ca
19 tonn livsfarlig avfall (høyaktivt), av
dette ca 13 tonn i Halden. Det dødlig farlige avfallet som er lagret på utsiden av
reaktoren i Halden, bekymrer oss svært.
Vi vil derfor be Statsråden gi oss en forklaring på hvordan Miljøverndepartementet kan ta risikoen på å la slikt livsfarlig avfall lagres i et tettbefolket område
som Halden by?
Lekkasjeproblemer i atomkraftverk gir
radioaktiv forurensning. I Halden lekker
det ut ca 50 gram radioaktivt tungtvann
(som damp) pr. time. Dette utslippet er
beskjedent sammenliknet med bakgrunns-
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Trekkfuglenes adkomst til Indre Østfold
våren 1985 og 1986
Atle Haga
Gjennom et samarbeid med Indre Smaalenenes Avis har Indre Østfold Fugleforening gjennom to ar mottatt rapporter om
trekkfuglenes ankomst. Resultatet av undersøkelsen i 1985 er omtalt i nr. l 1986.
Her følger en oppsummering av resultatene fra 1986.
Totalt mottok vi 33 utfylte skjemaer,
og det var 8 flere enn i 1985. Mange skjemaer var svært fullstendige. Men ogsa i
1986 var det sparsomt med opplysninger
fra Hærland og Rømskog. Totaloversikten blir derfor noe mangelfull.
Først blant trekkfuglene var i 1986
ringdue, lerke, stær, bokfink, vipe, svarttrost og mo/trost, som alle kom i mars. Vi
har ogsa noen meldinger om svarttrost i
februar, men vi regner med at dette har
vært overvintrende individer. I april kom
sa linerle, gratrost, storspove og svart-hrit
.fluesnapper.
Til slutt i mai kom lavcsvale, taksvale,
gjøk og tarnsei/er.
1\lattilgangcn
bestemmer ankomst

Ankomstdatoen har bl.a. sammenheng
med når det er mat afinne . De fugler som
lever av frø m.m. som de finner pa bakken, kan komme sa snart det blir bart.
Insek tetere som fluesnappere, svaler og
gjok ma vente til vi har fått noe varme,
slik at insektproduksjonen er kommet i
gang. Dersom det faller mye snø og blir
kaldere etter at en del trekkfugler har
kommet, kan flere arter snu og vende
kursen noe sydover igjen. l 1986 falt det
en del snø midt i april, bl.a. ca. 15 cm den
20. april. Arter som vipe og storspOl'C forsvant da for en periode.
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Svarttrosten hører til de
tidligste trekkfuglene, og enkeltindivider kan overvintre, feks. i
Indre Østfold.
Små geografiske forskjeller

Dersom vi ser pa forskjeller fra sted til
sted, finner vi ingen klare tendenser. Men
i mange tilfeller kommer nok fuglene først
til Marker, Trømborg og Søndre Eidsberg.
Vi kunne heller ikke vente særlige geografiske variasjoner i 1986, fordi varen
nærmest eksplodere i hele Indre Østfold
samtidig når den først kom.
Enkelte arter var spesielt tidlig ute i
1986. f.eks. stær i Trøgstad 16.3., lerke i
Eidsberg l0.3, ringdue i Rødenes 6.3.,
multrost i Trømborg 23.3., lavesva/e på
~lysen 1.5. og srart-hrit .fluesnapper i
Eidsberg 28.4. For øvrig vises til tabell!.
Sammenligning
mellom 1985 og 1986

I tabell 2 har vi satt opp en sammenligning av førstegangsobservasjoner av
trekkfugler i Indre Østfold i 1985 og
1986. Som vi ser, er det ganske sma for-

1

skjeller. Av de l 5 artene som er underAntall trekkfuglarter
søkt, ble 8 arter sett tidligst i 1986. Om 16 j ankommet
vi skal våge oss pa en tolkning, ser det ut 1 4 l
til at tidlig-trekkfuglene (stær, vipe, lerke
m.m.) kom først i 1985. De sent ankomne 1 2
trekkfuglene (gjøk, svaler, tårnseiler
10
m.m.) ser ut til a ha ankommet tidligst i
1986. Begge forhold har trolig sammen- 8
heng med værforholdene i mars, april og
6
mai de to årene.
Deltakere

4

Følgende personer har deltatt i trekkfuglundersøkelsen i 1986: Anna Moe. Raymond Her-
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land, Gunnar Johansen, Aase Ukkelberg, Karsten Holm.
John Arne Løken, Per Kristiansen, Knut Thvetcn og
Bjørn A. Bjerke, M);en.
Karl Erik Olsen. Brit Bjørncrud og Nils Orderud, Slilll.
Svein A. Wiik, Johnny Steen. Johanne Kirkeby og Grete
Mysen, Eidsberg.
Kai Tønsberg og Kai Nikolaisen, Trømborg.
Solveig Homstvedt, Hærland.
Trodis Grav, Kallak.
Hans W. Berger, Ragnhild Nygaard og Magna Bratas,
Ørje.
Randi Tunskaug, Rødenes.
Kari Engh, Kroksund.
Berit Movik Lo, Ole H. T\eter, Arnfinn Sørlic og Arthur
Skamo, Trøgstad.
Tordis Enger, BAstad.
Bjarne Hoel og AlfGrinder, Tosebygda.
Gunnar Barlund Havnas.

1L
10'.3

Dato

30.3- 2 0.4' -

·,o.s-,.- ·30.5

Figuren viser hvor mange trekkfuglarter
(av 16 undersøkte) som ankom Indre Østfold til ulike tider våren l 985. Fra begynnelsen av mars til midten av mai ankom i
gjennomsnitt en ny fugleart hver tredje
dag. Dernest var det et opphold i trekkaktiviteten til midten avmai, da de siste artene dukket opp.

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

LYS & VARME

~~~~ox
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Tabell l: Varfuglbarometer 1986 for Indre Østfold.
Akommet til:
Fugleart:
Stær
Vipe
Lerke
Storspove
Svarttrost
Ringdue
Måltrost
Bokfink
Linerle
Gjøk
Grå trost
Taksvale
Låvesvale
Tårnseiler
F1uesnapper,svjh

Mysen
21.3
21.3
20.3

Eidsberg Slitu

Trøm- Hærborg land

Trøg- Båstad stad

Rødenes
Ørje

16.3
22.3
24.3
27.4
10.2
18.3

21.3
24.3
21.3

27.3
5.4

18.3
20.3
10.3
12.4
17.3
18.3
29.3
21.3
13.4

23.3
30.3
20.3
25.4
16.2
28.3
5.4
22.3
9.4

1.5

23.4
13.5
3.5

9.4
15.5
15.5
22.5

25.3
22.3
19.3
12.4
9.3
17.3
23.3
19.3
4.4
6.5
23.4
7.5
14.5
19.5

4.5

3.5

27.2
21.3

2.5

28.4

Tabell 2: F ørstegangsobservasjoner av
trekkfugler i Indre Østfold 1985 og 1986
Art
1985
1986
Vipe
12.3
20.3
11.4
Storspove
12.4
20.3
6.3
Ringdue
12.3
16.3
Stær
6.3
Lerke
10.3
9.4
Grå trost
8.4
Svarttrost *
15.2
10.2
5.4
23.3
Mal trost
Svjh fluesnapper
4.5
28.4
17.3
17.3
Bokfink
Linerle
3.4
2. 4
5.5
11.5
Gjøk
7.5
Taksvale
9.5
Uvesvale
10.5
1.5
24.5
19.5
Tårnseiler
*)Februar-observasjoner skyldes overvintrende individer.
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22.3
18.3

4.4
7.4
8.5

20.3
6.4
8.5
8.5
4. 5
19.5
6.4

24.3
30.3
24.3
9.5
28.3
2.5
30.3
5.4
20.5
9.4
10.5
8.5
22.5

15.5
2.5
21.5

8.4
17.4
21.3
17.4
3.3
1.4
24.4
17.3
6.4
10.5
24.4
19.5
11.5
19.5

8.5

5.5

23.3
6.3
25.4
20.3
2.4
5.5

Rømskog

5.4
5.4

19.5
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Telefon 12042 • 12204 ·Kontoret 16028
Storgt. 26

'iler.b~1/Wn
assuranse
Stabburveien 7/9 Sentralbord (032) 98 500

Et supplement til Onsøy-floraen
Øivind Johansen

I 1981 ble det utgitt en større oversikt
over Onsøys flora (Johansen 1981 ). I det
følgende gis sammendrag av nye plantefunn mv. i løpet av de siste 5 år. Navnsettingen følger nyeste utgave av J. Lids flora
(1985)
Seutelva
Seutelva er i «Naturvernregistrering i
Østfold» (1976) gitt høyeste verneverdi,
kanskje mest for sitt fugleliv, men her er
og en rik og variert vegetasjon. Nar dette
leses, er oppmudringen av elva fullført.
Dette har pågatt i et ar, siden juli 1985.
Målet har vært a få en sammenhengende
elv igjen fra Skinnerflo til Seut ca 8 km.
lenger syd. Kjempestore masser er gravd
opp. Sperringen i elva etter et ras ved
Onsøy stasjon i 1960 er fjernet. Mange har
sett fram til dette, da elva på grunn av
ras, forurensninger og gjengroing i stor
grad har vært en samling kulper og dammer. Fra Onsøy stasjon har elva til og med
rent nordover istedenfor mot syd som tidligere.
Det er klart at gravearbeiderne har fått
innflytelse pa floraen. Skarakilen, det beste fugleområdet, er uberørt. Men store
partier med takrør, elvekonge (kjempesøtgras) og andre planter som pi/blad,
nøkkerose, smalt og bredt dunkjev/e, er
fjernet i andre deler av elva. Vannplanter
som hornblad, akstusenblad, blærerotarter
og hjertetjonnaks, er sikkert blitt sterkt
påvirket. Noen av disse har et svakt rotsystem og er avhengige av stille vann.
Fallet fra Skinnertlo til Seut/Ørebekk
er ikke mer enn ca 1/z meter, så elva vil ikke
bli stri. Det skulle derfor være håp om at
skadene pa floraen i det lange løp ikke vil
bli sa store. Større deler av vassdraget har

vært sterkt forurenset og gjengrodd, sa
floraen ville vel blitt forringet om intet
var blitt gjort. Bøndene får na også tørrlagt en del områder til dyrking. La oss
hape at forurensing fra jordbruk, bebyggelse og industri ikke vil medføre nye
skader. Det vil bli mulig å ferdes med båt
i elva, men motorbåter bør forbys. Dersom elveløpet fortsatt viser sterk gjengroing, må nok deler av vannvegetasjonen
holdes borte pa sikt, f.eks. ved bruk av
vanngående slåmaskin, som ble forsøkt i
Vansjø sommeren 1985.

Mærrapanna
En ca. 80 meter lang brygge er i de senere
år bygd pa nordsiden av Gjetøya , men
ellers ser det ut til at øya vil bli uberørt.
Slevikkilen og Fredrikstad Seilforening
trenger større anlegg. Det har vært snakk
om 150 batplasser og 80 nye parkeringsplasser pa Mærrapanna. Dette har imidlertid møtt sterk motstand fra vernehold.
Mærrapanna med bl.a. Gjetøya er et viktig friomnide ved Oslofjorden. Det ser ut
til at løsningen vil bli å utvide parkeringsplassen og omnidet for båter ved Ramseklov. Dermed vil Norges eneste forekomst av
kantmjølke bli enda sterkere truet.
Områdets flora blir selvsagt mer utsatt
for hvert år pa grunn av økt publikums
press og medfølgende slitasje. Dvergmarinøkkel er tross flere leteforsøk ikke gjenfunnet siden l 966. Men arter som kalkkarse, trefingersildre, blåveis, barlind og
liguster ser ut til å klare seg bra foreløpig.
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Eksempler pa noen nasjonalt sjeldne og sårbare planter, som finnes i Onsøy.
A: Kalkkarse (tegning: Rune Halvorsen Økland i Blyttia 38: 171 ).
B: Kantmjølke (publisert iBiyttia).
C: Kam-mjelle (tegning Tore Dahle).
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Rauer
I flere år før det ble militæranlegg på
Rauer, ble det botanisert mye på øya. Det
er sikkert at floraen har vært, og fortsatt
er, svært rik. Det er foreslått delvis vern
av Rauers vegetasjon, og dette bør det
fortsatt arbeides med. Misteltein har her
vokst pa bjørk og lind i en årrekke. Den
kan finnes enna. En grundig botanisering
av hele Ra uer ville være av stor interesse.
Kjennetjern
Denne eneste «innsjø» innen kommunens
grenser inngar i utkast til verneplan for
våtmarksområder i .Østfold, som fylkesmannen sendte på lokal høring varen
1986. Dette vesle næringsrike vannet huser flere interessante arter, f.eks. drergmaure og korsandemat.
«Åietjernet» og Ålekilene
«Åletjernet», ogsa kalt «Tjernet», er ødelagt for lenge siden og husket av få idag.
Apoteker Birger Larvin (1895- 1981)
tegnet et kart for meg som viser hvor tjernet lå: På venstre siden av kleiven opp til
Trondalen. Tjernet og breddene inneholdt
bl.a. hestekjørvel, kalmusrot, myggblom
og granntjønnaks.
Ale og Ålekilene var et rikt planteområde i eldre tid, men ikke i dag. Ålekilene
ble ødelagt av utfylling og industri utover
på l 970-tallet.
Truete arter
Onsøy inneholder en del truete og sårbare
arter, og flere lokaliteter må vernes mot
ødeleggelser av ulike slag. Vasskjeks vokser antagelig bare i Onsøy i Norge i dag.
Voksestedet er delvis gjengrodd og ikke
lite trafikkert om sommeren, men planten
holder seg fortsatt på lokaliteten og
blomstrer en sjelden gang.
Den orginale orkideen jlueblom har
utrolig nok klart seg i et pressområde i

Sørbygda. Det arbeides for at både denne
og andre varmekjære arter i nærheten,
som f.eks. kam-mjelle, skal bli bevart, idet
fylkesmannen i 1983 begynte behandlingen av et konkret verneforslag for et
mindre område med unik flora og vegetasjon til Østfold å være (hartmannsstarr,
ormetunge, stavklokke, stjernetistel, rød.flangre, smalsøte, svartmispel, sanikel,
fingerlerkespore mfl.).
Myr- og våtmarksvegetasjonen i Onsøy
gar det stadig tilbake med. Honningblommen pa Slevik er nok ikke å finne i dag.
Myggblom er vel også forsvunnet fra
Da mm yr.
Botanisering i Ønsøy
Elling Ryan ( 1849- 1905) var en betydelig
samler av ballastplanter på Gressvik,
Kråkerøy og i Fredrikstad. I Axel Blytts
gamle plantelister fra 1882 til 1897 gar
det klart fram at Ryan var en betydelig
amatørbotaniker. Han bidro med en
mengde opplysninger om alle slags karplanter både i Onsøy og større deler av
landet forøvrig .
Av dagens botanikere har Jan Ingar
Iversen, Rolvsøy, gjort en rekke verdifulle
observasjoner. Han har og funnet fram til
skriftlige kilder og herbariemateriell. De
nye opplysninger jeg bringer i denne artikkel, skyldes i stor grad hjelp fra ham.
Nye plantefunn
Listen omfatter arter funnet etter 1981 og
tidligere funn som ikke ble registrert til
utgivelsen av Onsøy-floraen. Tilsammen
omfatter listen 25 arter. De fleste nyfunnene er gjort av Jan !.Iversen (J.I.) og
forfatteren (Ø.J .). De øvrige er stort sett
sett nedtegnet fra «Nye Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Udbredelse i
Norge» av Axel Blytt (A.B.). (Christiania
Videnskabs
Forhandlinger
for
1882,1886,1892 og 1897). De fleste funn
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fra Onsøy er her gjort av E. Ryan. Opplysningen om jablom er fra A. Blytts «Bidrag
til Kundskaben om Norges Soparter»
(Vid. Selsk. Forh. 1882). For øvrig er Jens

Holmboe: «Spredte bidrag til Norges flora» konsultert. (Nyt Mag. for naturvid.
1930-41 ' arg. 68,7 1' 74, 78, 82).

Skogjamne (Diphasium complanatum): Eli ngårdskogen (A.B)
Stivt brasmergras (lsoetes lacustris): Ved Kjøl berg bru i Seuteha (J.I.)
Mykt brasmegras (l. setacea): Skinnerllo-Seutcll·a (J.I.), Skårakilen (A.B.)
Olavsskjegg x svartburkne (Asplenium septentrionale x A. trichomanes): Torgauten. Søster (A.B.)
Myrtelg (Thclypteris palustris): Dammyr ved Sprinkle!. Slevik (A.B.)
Kulekarse (Rorippa austriaca): Engelsvikøy (Ø.J.)
Skogkarse (Cardamine llexuosa): Ra uer (A.B.)
Jåblom (Parnassia palustris): Hankø (A.B.)
Blærespirea (Physocarpus opulifolius): Ramseklov (Ø.J .)
Buskmure (Poten tilla fruticosa): Veikant Øre bekk (Ø.J.)
Soyabønne (Giycine max): Avfallsplass Gressvik (Ø.J.)
Stivgaukesyre (Oxalis europaea): Onsøy ( Blyttia nr. 2 1975)
Svalerot (Vincetoxium hirundinaria): Krossnes (Jon Kaasa).
Krypjonsokko/1 (Ajuga reptans): Solviken (Ø.J .)
Tjønngras(Littorella unillora): Kjøl berg i Seuteha (J.I.)
D1•ergmaure (Galium trifidum): Ved Kjenne(!.!.)
Stor andmat (Spirodela polyrrhiza): Åle (Ryan)
Skruehavgras (Ruppia cirrhosa): Øyenkilen (A.B.)
Sant/rør (marehalm ) (Ammophila arenaria): Engelsvikøy (J.l.). I Østfold vokser den nå i Hvaler, Råde og Onsøy.
Smarorkvein (Calamagrostis stricta): Mærrapanna (J.l.)
Storrapp (Poa remota): Ved Elingårdkilen (H.F.Røer)
Dmgsivaks (Eieocharis parvula): Seutelva, Åle, GressYik (A.B.)
Blå hageiris (Iris sp.): Midtbygda. Forvillet (Ø.J.)
Honninghlom (Herminium monorchis): Slevik (Ryan)
Storkonwi/1x kantkon va/1 (Polygonatum multillorum x P. odoratum): Ertholmen, Rauer (Ove Dahl), Torgauten
(Ryan), Mærrapanna (J.I.)

Nye voksesteder

Artene som følger, har vokst eller vokser
på større omnider enn angitt i Onsøys
flora 1981 . Her nyttes bare norske navn
og i alfabetisk rekkefølge. De seneste funn
har iirstall. Kildene er som i foregående
avsnitt. Selv om her er nyttet mye eldre
kildemateriale, har dette historisk interesse. Forresten er det bare noen få av vekstene som vi sikkert vet er borte fra de angitte
om rader.
Bant/gras (Dale)
Berberis (Midt bygda)
Berl'flettejeføy (Uteng-Ramseklov 1986)
Bittergronn (Tveteskogcn)
Bittersøte (Sievik)
Buestarr (Hankø, Havikkollen. Risholmen, Rauer,
Torgauten)
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Bjønnkam (Dale)
Blank storkenebb (Rauer)
Breitt dunkjev/e (Tjernet)
B; I'Ortemjølk (Oksviken)
Dansk skjørbuksurt (Rauer)
Dronnings/arr (Skjæløy Flateskjær)
Dvergtusengylden (Torgauten, Lyngholmen, Hankø)
Enghumblom x krauhumleblom (Mærrapanna
1978)
Engstorkenebb (Star. Hankø)
Fingerlerkespore (Søster 1985, Havikkollen)
Fuglestjeme (Gressvik)
Floghavre (Juli 1985:49 gårder i Onsøy)
Granntjonnaks (Åietjern)
Griseblad (Torp. Gressvik).
Grusstarr (Lyngholmcn).
Gul gåseblom (Hankøsundet)
Gul/krage (Sol brekke-Dale 1985)
Gytjeblærerot (Skårakilen i Seutelva)
Hjertetjønnaks (Onsøy Marina, Åle 1985)

Hjortetrost (Foten)
Hornhlad (Onsøy Marina, Ale 1985)
Italiensk raigras (Fjærå 1985)
Jordbærkløver (Hankø. Gjetøya 1986)
Kalkkarse (Åle 1879- 1887. Edv. Ellingsen. Herbariet i Gøteborg)
Knortestarr (Hankø 1980)
Korsevjeblom (Lyngholmen)
Kystarve (Rauer)
Legmndelrot (Ra uer)
Liguster (Elingårdkilcn)
Lundkarse (Søster)
Misreltein (Rauer: på både bjørk og lind)
Murburkne(Eiingårdskogen 1948)
Murtorskemunn (Viker 1984. Gressvik 1986)
Muserumpe (Risholmen)
Myrrapp (Sievik)
Nattfiol (Solviken 1985)
Naulys (Kjærre 1985)
Neslesnyltetrad (Gjetøyæ 1986)
Nikkebronsle (Dammyr)
Nubbestarr (Hellekilen 1953, Oksrødkilen, Dammyr, Hankø).
Opiumsvalmue(Ørmen 1984. Engelsviken 1986)
Pusleblom (Torgauten. Lyngholmen)
Rams/øk (Søster)
Roseukarse (Søster 1985, Dypeklo)
Saltarve (Fjeldskilen, Torgauten)
Skogbingel (Rauer)
Skogrorkvein (Ramseklov og Mærrapanna 1986)
Skogskolm (Søster 1984)
Smalsote (Engelsvikøy 1953)
Smahavgras (Hankø)
Soda urt (Havikkollen)
Storborre (Slevik)
Storklokke (Gressvik)

Atlantic

Storkonval/ (Torgauten)
Storl'eronika (Vikene 1985, Torgauten, Kjøl berg)
Strandkveke (Engelsvikøy 1985)
Strandskolm (Missingene)
Svartmispel (Ra uer)
Sy/arve (Øyenkilen. Hankø)
Tannrot (Havikkollen, Torgauten)
Trefingersildre(Torgautcn)
Tunsaltgras (Gressvik 1986)
Vårsalat (Skjæløy 1981 , Vikene- Elingardkilen)
Villrot/Bulmemurt (Oksrødkilen 1950. Øyenkilen
1986)
l'intereik (Vikene 1981, Skjæløy)

Nye bestemmelser

El par om-bestemmelser er foretalt eller
utgivelsen i 1981. Vasskarse (Rorippa
amphibia) fra Engelsvik-området,m er av
Finn Wischmann ombestemt til kulekarse (R. austriaca). Ogsii denne er ny for
Onsøy. Arne Eftestøl fant angivelig vasskarse fra samme område i 1956 (Blyuia
bind 18, 1960). Går ut fra et Eftestøls og
mitt materiale er av samme art, men vet
ikke sikkert.
Kjempestarr (Carex riparia) ved Kjølberg
bru er ombestemt til kvasstarr (Carex acuta) (Biyllia nr. 2 1962).
Lilleratur: Johansen, Ø. 1981: Onsøy's
flora. Østfold-natur nr. Il. l 01 s.
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Forurensninger i Mossesundet
Trond Skovdahl

«Mosse-lukta» personlig, M. Peterson & Sønn A/S, kan mer enn å forpeste lufta! Bedriften
er også en solid bidragsyter til vannforurensningene i Mossesundet. Foto: Trond Skovdal.

Moss og Omegn Naturvern (MON) konsentrerer seg for tiden om forurensningsproblemene i Mossesundet. Oppmerksomheten er i første rekke rettet mot cellulosefabrikken M. Peterson & Sønn A/S, som
er den desidert største forurensningskilden til sundet. Bedriften har søkt Miljøverndepartementet ved Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til økning
av utslippene til Mossesundet i forbindelse
med økning av produksjonen. SFT har
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godkjent søknaden og gitt grønt lys til økte utslipp.
Dette kan Moss og Omegn Naturvern
ikke godta, og foreningen har derfor
sendt en anke på denne avgjørelsen.
En økning av utslippene til et omrade
som allerede i dag er meget sterkt forurenset er helt uholdbart og kan ikke godtas.Tvertimot er det nå på tide med en drastisk minskning av de nåværende utslipp.
Mossesundet er uegnet til store utslipp av

forurensende stoffer, i den grad man kan
si at noe område er egnet til dette.
Omnl.det er et delvis lukket basseng.
Vannutskiftingen kan bare skje via den
meget smale kanalen mellom Moss og Jeløy, eller via sundet videre nordover, som
har en bredde på mellom 500 og 1200 m.
Fra utslippsområdet ved M. Peterson &
Sønn A/S er det en strekning på ca. 9
km., før sundet åpner seg helt mot Oslofjorden. Store deler av utslippene føres
med strømmer. Bl.a. i Brevikområdet ca. 8 km. nord for utslippsstedet,
skaper forurensningene problemer for
badelivet. Det har vært klaget over stank
av lut og elendig vannkvalitet. Også i Son,
nord for Brevik, har man sett tydelige
tegn på at vannet er sterkt forurenset. Til
stadighet kan man se celluloseskum flyte
på vannflaten.
En rekke sportsfiskere som har prøvd
fiskelykken i Mossesundet, har registrert
at mye av fisken lider av deformiteter og
skader. Det har også blitt fortalt om husdyr som har omkommet etter å ha ratt i seg
sterkt forurenset vann. Båteiere som har
batplass i omradet klager over at batene
blir tilgriset.
Ved utslippsstedet til M. Peterson &
Sønn A/S har vannet en mørkebrun farge.
Gassbobler som overalt stiger til overflaten skaper et inntrykk av at vannet «koken>.

Alt dette gjør enhver videre undersøkelse av vannkvaliteten overflødig. I
MON's anke blir det stilt spørsmål om
SFT har vært for ettergivende overfor
bedriften. Bl.a. blir det pekt på de nye
rensetiltak som bedriften er paJagt, og
på tidsfristen for gjennomføring av disse.
Dessuten mener MON at tiltakene bare vil
ra marginal effekt pa vannkvaliteten.
MON har fra faglig hold ratt vite at de
tiltak bedriften er pålagt ikke vil føre til

noen vesentlig bedring av forholdene i
årene som kommer. Ut fra hensynet til
bl.a. befolkningen i området kan dette
ikke godtas. Det blir ogsa pekt på at de
minimale rensetiltak bedrifen er palagt,
kan føre til at smabedrifter i området vil
vise mindre vilje til a rense sine <<Ubetydelige» utslipp.
Miljøvernavdelingen i Østfold har rettet
en henstilling til M. Peterson & Sønn A/S
om a innstallere et sedimenteringsbasseng.
MON etterlyser i denne forbindelse en
vurdering fra SFT's side.
MON tar sterk avstand fra saksbehandlingen forut for utslippstillatelsen, og
peker på at det ikke er foretatt noen konsekvensanalyse av utlippene med tanke pa
virkningene pa vannkvaliteten og bunnforhold i Mossesundet. MON savner også
en nærmere vurdering av de estetiske,
vannkjemiske, biologiske og hygeniske
forhold i utslippstillatelsen. MON krever
også at det blir iverksatt et overvåknings
program i Mossesundet snarest. M. Peterson & Sønn A/S må ogsa installere et
bedre kontrollsystem for overvåkning
både av regelmessige utlipp og tilfeldige
støt utslipp.
MON har inntrykk av at de har befolkningen med seg i sine krav om et renere
Mossesund. En underskriftskampanje har
blitt positivt motatt og pr. mai !986 er
det med små ressurser og på kort tid blitt
samlet inn nærmere to tusen underskrifter. Det er ingen tvil om at mossinger flest
vil ha et renere Mossesund. En mer re-striktiv holdning fra SFT's side, og en
større forståelse for viktigheten av natur
og miljøvern hos ansvarlige politikere og
bedriftsledere er en forutsetning for at noe
skal skje.

*
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Ytre Oslofjord
Flerbruksplan er utarbeidet
Erik Sandersen

Tegning: Vidar Asheim (NOU /986 nr. 21, s. 45 ).
- Visse bruksformer bør prioriteres foran
andre.
- Ulike bruksformer kan harmoniseres
slik at de kan inn ga i en felles utnyttelse
av arealer og ressurser.
- Man rna ta de nødvendige skritt for a
motvirke ytre påvirkninger som forringer
arealers og ressursers verdi.
Dette er et knippe tiltak som må settes ut
i livet for a få til en bedre samordning av
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areal- og ressursbruken i Ytre Oslofjord,
mener det sakalte «Ytre Oslofjord-utvalget», som i juni 1986 presenterte sin hovedutredning om problemene rundt nettopp dette fjordavsnittet. Utvalget, som
har jobbet siden mai 1983, har vært sammensatt av representanter fra Staten ved
Miljøverndepartementet, fylkesmannen i
Østfold og Vestfold, Østfold og Vestfold
fylkeskommuner og kystkommunene i de
samme fylkene.

Utvalgets oppgave har i korthet vært å
bidra til en klarlegging av nasjonale mal,
hensyn og retningslinjer for en samordnet
bruk av kystsonene i Ytre Oslofjord, avgrenset til kystkommunene i Østfold og
Vestfold. Utgangspunktet for utvalgets
arbeid er en situasjon hvor det finner sted
intens konkurranse om knappe arealer.
Sett med vare øyne er det verdt å merke
seg følgende: Som hovedrettesnor for en
bedre samordning av areal- og ressursbruk i Ytre Oslofjord bør det legges avgjørende vekt pa omradets naturverdi og
dets potensiale som rekreasjonsomrade for
store befolkningsgrupper. Dette begrunnes med at utviklingen i særlig grad synes
abringe disse verdiene på defensiven, slik
det uttrykkes i Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1986 nr. 21: «Ytre Oslo
fjord».

sursgrunnlaget. l forbindelse med kulturminner ma det gis større muligheter for
områdevern og samordning med tiltak for
rekreasjon, naturforvaltning og landskapsvern.
Det er behov for bedre samarbeid mellom
Forsvaret og sivile interesser på risse punkter, og det må rurderes konkret om Forsvaret kan åpne ytterligere arealer for allmenn
bruk.
For a bevare og videreutrikle Ytre Oslofjords verdier, må det legges større vekt på
operative oppgaver, pd tvers av sektorgrenser:
- tilrettelegging og drift og rekreajons- og
verneomroder
- samordning av ulike forvaltningsgreners
oppsyns-, kontroll- og skjøtselsfunksjoner
- bekjempelse av forurensning og forsøpling».

Utredningsmaterialet bygger på en
hovedutredning, men også 8 delutredninger med ulike anbefalinger. Følgende
hovedretningslinjer mener utvalget bør
ligge til grunn for en fremtidig utvikling
i Ytre Oslofjord:
<<Ytre Oslofjord bør ut~·ikles videre som
sentralt rekreasjonsomrude. Allmennhetens bruk av kystsonen prioriteres. Videre
utbygging av tradisjonellfritidsbeb}ggelse
bør som hovedregel ikke finne sted. Innenfor tilgjengelige area/ressurser søkes utviklet varierte former for kollektive ferieanlegg. Strategier for videre utvikling av reiselirsnæringen klar/egges innenfor ra1nmen
av sektorovergripende planlegging, vern av
naturgrunnlaget og med sikte på a gi tilbud
til brede befolkningsgrupper.
Det md legges særlig vekt på bevaring ar
helhetspreget i natur og landskap. Næringsmessig utnyttelse av naturressursene
må sikresforfremtiden og inngo i en generell allsidig natwforvaltning basert pd res-

Utvalget tar så avslutningsvis til orde for
en systematisk oppfølging av konklusjoner og anbefalinger som er presentert.
Utvalget mener det er ekstra viktig å se
dette arbeidet sammen med tidligere planarbeider om Indre Oslofjord, nar det gjelder samordning av visse hovedlinjer i areal- og ressursforvaltning på region- og
landsdelsnivå.
Utredningen er på l 03 sider pluss karter. Som NOU' er flest er heller ikke denne
særlig <<Underholdende» lesning, men Vidar Asheims strektegninger av ulike
skjærgårdsbilder frisker opp.
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Arter forsvinner fra Østfold-naturen
Torunn Bjørns tad Iversen og Ingar Iversen

S.målom, foto: Morten Hunn.
Er du en av dem som ble imponert og
gledet deg over serien «Livet på jorda»
som ble vist på norsk TV i 1984? Her fikk
vi f.eks. se verdens største riksefugl som
det vare var en håndfull individer igjen av.
Eller hva med uglepapegøyen som stivnet
når en fiende nærmet seg i håp om ikke å
bli lagt merke til? Fikk du med deg at
menneskets mangel på økologisk innsikt
har ført til at arten na teller under hundre
individer på jorda, og derfor antagelig
går en sikker undergang i møte?
Ja, det er vi mennesker som har skylden
for at det gar så galt med mange av våre
medskapninger.
Men hvorfor dra til Polynesia eller
andre fjerne himmelstrøk for å finne sterkt
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desimerte eller utdødde arter? Hvorfor
ikke holde oss f.eks . til vårt eget fylke?
Visste du at f.eks. orkideene knottblom,
blodmarihGnd ogfettblad forsvant fra Østfold da vi tok bort beitedyra og senket
vannstanden rundt Arekilen på Hvaier?
Den sistnevnte ble faktisk utryddet i Norge etter dette. Den hadde nemlig sitt siste
voksested ved Arekilen .
Og hva med vannplanten froskebit?
Østfold var eneste fylke som hadde denne
sjeldenheten i Norge. Hva skjedde? Jo vi
senket vannstanden ved Otteidkanalen i
Marker ogsa, slik at den nå star på lista
over utryddede arter i Norge.
Kjenner du grasarten sprikesøtgras?
Visste du at Østfold var det eneste kjente

voksested for denne arten i Norge så sent
som til 1983? Men hva gjør Østfoldingen
med en slik enestående sjeldenhet? Jo,
endevender området med store anleggsmaskiner, slik at også denne arten nå må
føres på lista over Norges utryddete arter.
Hvorfor ble det slutt på de dype ropene
fra hubro i Østfold-skogene, og hvorfor
forsvant vandrefalken som hekkefugl? Er
det ikke et sykelig tegn i tiden at vi må
sette igang med buroppdrett av disse fuglene for å føre dem tilbake til naturen hvor
de har sin naturlige plass å fylle? Skjønner
vi kanskje nå hvorfor det er blitt så mange
kråker, måker og skjærer , som enkelte
hevder.
Hvorfor er alle smådammene som myldret av liv med bl.a. både stor- og liten
vannsalamander nærmest borte? De som
var så interessante og lærerike både for
barn og voksne.
Hvorfor blir det flere og flere fisketomme Østfoldvann p.g.a. sur nedbør? Og
hvorfor lar vi en slik utvikling fortsette
slik at skogen også nå får merke vår kortsiktige tankegang?
Slik kunne man ramse opp en lang liste
over forsvunnede arter og truede miljøer
i Østfold-naturen. Og alt sammen skyldes
menneskets mangel pa biologisk forståelse
i sin streben etter mer penger, i den villfarelse at det er nøkkelen til et lykkelig og
mer meningsfullt liv.
Sitter du fortsatt foran TV-skjermen og
sukker oppgitt over å få se forskjellige
livsformer bli framstilt som de siste rester
p.g.a. menneskelig uforstand? Ikke slå deg
til ro med en slik passivitet. Ta kontakt
med din lokale naturvernforening og prøv
å sette deg inn i hva lokalmiljøet ditt inneholder. Kanskje kan nettopp du bidra med
noe for at våre etterkommere ikke skal
tenke på oss med en større forakt enn den
vi allerede har gjort oss fortjent til!
Spesielt må vi etterlyse inititiav og

Tegning: Tor Arne Hauber,

engasjement fra kirkens og de kristenes
side. De burde jo være spesielt opptatt av
å forvalte naturen med alle dens fantastiske livsformer, slik Gud ønsket det og ga
oss befaling om.
Når en art blir sterkt truet eller utryddet, blir det sjelden omtalt i pressen, selv
om en utryddet art ugjenkallelig er borte.
Igjen kan en enestående genetisk kombinasjon ha forsvunnet. Igjen kan vi ha
mistet muligheten for a finne ut hva nettopp denne kombinasjonen kunne bringe
menneskeheten i form av f.eks. mat, medisiner eller sykdomsbekjempelse. Og enda
en art å glede og undre seg over er kanskje
gått tapt for alltid.
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Søppel-registrering og rydding på Vesterøy,Hvaler
Thorger Henriksen

!landdrevet søppel i Grøtvika, Hvaler. Ulike plastgjenstander, treverk og melkekartonger er
vanlige innslag i fjæra om våren. På bildet sees også noen oljedøde sjøfugler. Foto: Jørn
Bøhmer Olsen.

Tradisjonen tro var Fredrikstad og
Omegn Naturvern ogsa i 1986 i Grøtvika
på Vesterøy og ryddet søppel som hadde
drevet iland i løpet av vinteren. Ca. 20
naturvenner, små og store, deltok i ryddeaksjonen. På tross av forsøplingen hadde
deltakerne en fin tur. På vanlig måte delte
vi ogsa i år inn søppelet i kategorier.
Første gang vi ryddet i Grøtvika var i
1978.
Av listen ser vi at hovedtyngden av
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søppelet er plastgjenstander (bøtter, flasker, kanner, kasser, plastflak.) Mengden
rekved synes økende i de seinere år.
Også dette året vant Danmark FOON's
«Søppel Grand Prix». De 27 melkekartongene som kunne identifiseres fordelte
seg slik etter nasjonalitet:
Damnark 14
Norge 7
England 4
Sverige 2

Figuren viser utviklingen i antall registrerte plastgjenstander i Grøtvika, Hvaler 1978- 79
og 1983-86:

Plastbøtter
Plastkan n er
Plastflasker
Plastkasser
Trekasser
Metall ting
Glass/flasker
Isopor
Tauverk/garn
Sko
Gummihansker
Melkekartong
Plastflak

1978

1979

130
97
39 1
25
34
20
JO fl asker

15
14
113

-

78 stk
9

-

l

5
JO
6fl .
16 stk
47 stk
3
-

79
529 stk

60
200 stk

1983

1984

1985

1986

32
Il
32
63
14 lj
140
393
350
93
5
7
6
17
33
3
151iter 3 fl .
lO liter
l sekk 2 sekker
l «haug)) 5 sekker l sekk 3 sekker
13
4
5
18
12
12
18
36
40
27
33 sekker 31 sekker 14 sekker 13 sekker

{ 200

40
700

B

A

\\

30

~

500

/

\

\

l

l

300

\

\

20

·~

1o

•
10 0
1978

79

.. 8 3
l

l

84

l

85

l

86

•

1 83

84

85

86

Figur A: Antall plastgjenstander (plastflak unntatt) funnet under våropprydning i Gjø vika,
Hvaler, 1978- 86.
B: Antall fyllte sekker medplastflak funnet samme sted i årene l 983- 86.
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Fremdeles er det mye søppel, men forbedringen de to siste årene er iøyenfallende. Skyldes dette at vi har hatt is og fralandsvind, eller er handelsflåten og fiskere
blitt mer miljøbevisste? Vi ser med spenning fram til neste års registrering, for å
se om den positive utviklingen fortsetter.
Det er allerede gjennomført forbud mot
dumping av søppel i norske farvann, og
forbud mot kasting av plastavfall fra norske skip i alle farvann. Problemet er internasjonalt, og det er lett for mange å kaste
søppel overbord når man ikke blir sett.

Det er derfor nødvendig med opinionsskapende arbeid på dette omradet. Bidrar
FOON' s arbeid til dette, eller ville det
bidra til større bevisstgjøring om vi lar
søpla ligge til feriegjestene inntar skjærgården?
Litteratur:
Landskapsvern nr.2 1977 og nr.4 1978.
Lid, G. 1974-75: Registrering av soppeloppskyllet i
fjæra på Akeroya, Hvaler. Stensiler, Zool. museum
Oslo, 3 + 4s.
NorskNaturnr.l l969, nr.2og41971.
NIVA 1986: Av(all (ra skip oa norske strender.

Blandingskull av blåmeis og løvmeis
ved Vansjø
Jo Ranke

Løvmeis ved reirtreet. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.
l et omriide ved Fresjerkilen i Vansjø har
jeg i noen år hatt et 20-tall kasser, som
regelmessig er kontrollert i hekkesesongen. Rugende hunner er ringmerket, dato
for egglegging, klekking og tidspunkt for
når ungene forlater reiret er notert, likeså
antall egg i de ulike kullene.
I 1984 begynte et løvmeis-par reirbygging 18. april, og 9. mai ble 7 egg
notert i kassa. Den 23. mai skullejeg ringmerke hunn-fuglen, men der lii en blåmeis
og ruget på 13 egg! Den hadde tydeligvis
fortrengt løvmeisene og overtatt reiret.
Den 12. juni var det tid for ringmerking av blåmeis-ungene, men overraskel32

sen var stor da en av ungene viste seg å
være løvmeis!
Hvordan dette kunne inntreffe kan man
bare gjette seg til. Min teori er at løvmeis-hunnen som ble fortrengt , hadde
kommet så langt i sin egglegging at den
rna ha verpet et egg i blåmeis-kullet, som
ble lagt oppå løvmeis-eggene. Dette rna
ha funnet sted i tiden mellom blåmeisens
l. og 2. lagte egg.
Blåmeisen behøver nødvendigvis ikke
være i kassa hele natten forut for egglegging om morgenen. Løvmeisen antas aha
lagt et egg før blameisen kom inn i kassa
om morgenen for a legge sitt 2. egg.
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Isfuglens status i Østfold
Jonny Eriksen

Isfuglen er en meget sjelden hekkefugl i Norge. Første hekke/unn var i Remmendalen ved
Halden i 1962. Det foreligger imidlertid mange observasjoner i fylket. Foto: Jørn Bøhmer
Olsen.
Det finnes 90 arter av isfugl i verden. Av
disse hekker bare en i Europa, Alcedo atthis. Den holder til i strandområder, dammer, elver og bekker. Fuglen foretrekker
klart vann, så den kan se sitt bytte som for
det meste bestar av smatisk. Den tar også
krepsdyr, insekter og deres larver. Reiret
graver den ut i jordskrenter med nebbet.
Isfuglen foretrekker tett buskvegetasjon
og lave utoverhengede grener som gir
gode utsiktsplasser, gjerne slik at vegetasjonen henger utover jord-veggen der den
bygger. Selve reirgangen som graves ut,er
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ca. t til l m lang og skrar svakt oppover.
Bredden er l 0-13 cm og høyden ca. 8-1 O.
Gangil.pningen ligger fra i til 3,5 m over
vannflaten.
Isfuglen er streif- og delvis trekkfugl.
Den finnes spredt hos oss langs hele kysten
til Nordland. De fleste observasjoner er
fra vinter halvåret. Ringmerking i Europa
- har vist at fuglen streifer opptil 700 km.
Dessuten har en dokumentert at en stor
del av den faste bestand innenfor et område trekker regelmessig. Observerte individer omkring Oslofjorden og i Østfold er

Observasjoner i Østfold

lsegran, Fredrikstad 1820
Halden, (funnet død) 1/11924
Rustadfossen, Mysenelva
Eidsberg
Fiskedam vfLyseren, Spydeberg
Sørspissen av Vrangben, Råde
Berby, Idd, Halden
Ber by, Idd, Halden

Aug. 1973

P. Kristiansen

Aprill974
November 1974
2.indvider 3f li 1974
24/ l l og 1/12 1974

Evjesund, Rygge
Femsjøen, Halden
Berby, Idd, Halden
Bommen, Tista, Halden

23/121974
4/111975
30/111975
18/ 11976

O. Selvig
U. Lucasen
M.Olsen
M.Olsen, G. Hardeng og
J. C. Pettersen
Å. Fjellbakk
M. Olsen
M. Olsen, K. Olsen
G. Hardeng, M. Holm,
Å. Strand

Gyteskjærkilen, Kråkerøy
Remmendalen, Halden
Ber by, Idd, Halden
Lekumevja, Eidsberg,

16/41977
15/21978
4/121978
Vinteren 1979

R. Viker, R. Torgersen
R. Midtlien
M. Olsen
J. Steen

Solli, Tune
Saltnes, Onsøy
Fr. stad fergested
Berby, Halden

13/9 1979
Våren 1982
19/ 11983
31/ 1 1983

R. Ryen
A. Arvesen
E. Eilertsen
R. Andreassen,
P. Magnussen

Listranda, Asmaløy,
Hvaler
Isegran, Fredrikstad
Fosseløkka, Halden
Isegran, Fredrikstad

21 /91983

Medd. til M. Pettersen

8/111983
26/121983
3- 10/11984

Fosseløkka, Halden
Solli, Tune
Elve, Kråkerøy
Berbyelva, Halden
Berbyelva, Halden

11- 16/11984
19/61984
18/9 1984
2ind. 3/ 11985
2 ind. 4/11985

R. Eilertsen
J. Eriksen
R. Eilertsen, S. Ludvigsen, R. G Bosy m.fl.
J. Eriksen, R. Eriksen
H. Ryen
P. Eriksen
R. Nordbakke
T. Strøm, T. Spolen Nilsen
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Hekkefunn i Østfold

1962: T. Olsen. Fauna 15: 172
1969: R. Nordbakke, O. Stensrud,
V. Lian. Sterna 9:2
1975: J. B. Olsen, K. Engedahl, V.
Lian, 2 kull
1977: l. Andersen, 2 kull
Hekkingen fra 1962 er den første i Norge
(Remmenda1en, Halden). Øvrige hekkefunn er fra Idd, Halden.
antageligvis kommet fra Sverige, mens
fugler lengre vest bl.a. i Vest- Agder, kan
tenkes å være kommet fra Damnark.

I Østfold finnes det en del steder hvor
man kan observere isfugl. Den beste tiden
vil nok være senhøstes og utover vinteren
ved åpent vann. For å finne den hekkende,
kreves nok en del vandring på relativt
ufremkomlige steder, foruten en del flaks!
Fuglen er fortsatt meget sjelden hos oss. I
dag har isfuglen en stor fiende i forurens-ning av elver og vann og lukking av bekker i jordbrukslandskapet. Vi tar håpe at
den også i framtiden klarer seg, for den
fortjener absolutt sin plass i Østfold- faunaen.

Sommerfugler i Østfold 1:
Liten ringsommerfugl Coenonymh arcania
Thor Jan Olsen
Østfold er et interessant fylke for alle
som er glade i natur: Vi har sjeldne
fugler, og fremdeles har vi spesielle
biotoper med sjeldne planter. Vi har
mye verneverdig å ta vare pa, men det
rnavernes NÅ! for presset øker på
det som ennå er igjen!
Også insektene har mange sjeldne representanter i Østfold. Den lille ringsomme1juglen
COENONYMPHA
ARCANIA finnes ikke andre steder i
Norge. I Østfold er den funnet flere
steder i Sarpsborg- og Haldenområdet. Enkelte steder kan den opptre ganske vanlig.
Eggene legges pii gress ( Melica
etc.), som er larvens næring om høsten.
Den overvintrer som larve og fortsetter sin vekst til den er ca. 30 mm lang.
Larven er grønn med mørkere rygg linje og prikker langs siden. Den forpupper seg om varen (hengepuppc), og fra
juni til ut i august kan vi treffe pa den
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Liten ringsommerfugl, en sjelden art,
som her tillands bare er kjent fra Østfold.
På illustrasjonen sees vingens overside
til venstre, undersiden til høyre.

gule og brune sommerfuglen med prikker pa undersiden av bakvingene. Vingespennet er 28- 34 mm. Den er en av
de vakre bud om sommer som vi hvert
ar venter å få se igjen pa våre blomster.
Men dama vi verne om den!

PROFILEN: OleH. Stensrud
Erik Sandersen

de). Han er nemlig opprinnelig fra Skien,
men har holdt hus pa granitten siden han
avtjente sin siviltjeneste som løvraker på
Fredriksten festning - for omlag 30 år
siden.

Ole H. Stensrud foreviget ved et vakkert
mndr~falk- naleri hjemme i god-stua pa
lsebakke, et stenkastfra lddejjorden.
Foto: Arild Brunvand, Halden Arbeiderblad.

Under vignetten «PROFILEN» vil vi fra
nå av portrettere en person som (gjerne
over lengre tid) har markert seg i naturog miljøsammenheng i Østfold. For at
dette ikke skal bli noe solospill fra undertegnedes side, håper vi at det kommer
forslag pa «verdige» intervjuobjekter.
Først ut i denne serien er ingen ringere
enn talsmannen for en av Østfold-skogenes
urinvånere, nemlig Prosjekt Hubro «himself», Ole H. Stensrud fra Berg i Halden.
Ole, som nok mange kjenner som «en
av gutta)) fra Halden, er verken ekte haldenser eller gutt (vil kanskje enkelte hev-

For den godeste Ole rundet nemlig de
magiske 50 den 30. november 1986. - Og
da er det mange som mener at guttedagene
er ugjenkallelig forbi , Ole? - Vel, vel. Jeg
har jo mye av gutten i meg fortsatt. Har
faktisk fatt fornyet gnisten i 1986. Bortsett fra at Prosjekt Hubro gar etter skjemaet (sluppet ut hele 365 fugler hittil),
har jeg fått endrede oppgaver på Saugbrugs - der jeg er til daglig. Skal ha ansvaret for at bedriften gjør sitt til at !ddefjorden med tid og stunder far igjen sin
vannkvalitet fra -50 årene. En utfordring,
som i høyeste grad vil gavne naturvernet.
Hobby og jobb hånd i hånd, sier Ole og
spruter av tiltakslyst.
Hubro-prosjektet som gjennom en årrekke har tatt det meste av Oles fritid, ser
trolig sin slutt i 1989. Hvertfall hva avls
arbeidet angår. Men Ole vil ikke hvile på
laubærene. Neida, han er i full gang med
nye oppgaver. Nemlig tilrettelegging og
overvåking av kjente hekkelokaliteter for
vandrefalken. - Jeg får ledig kapasitet nar
Hubro-prosjektet trappes ned, og da ønsker jeg å arbeide med nye prosjekter. Innejobbing med masse papirer er ikke alltid
noe for meg. Men bevares, jeg forstår godt
de som driver foreningsvirksomhet. Var
forøvrig styremedlem i Østfold Orni tologiske Forening pa begynnelsen av -70tallet, men har senere valgt å konsentrere
min fritid til prosjekter jeg kan se konkrete resultater av, sier Ole, som ikke er vanskelig å få til å prate.
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Musikk har opptatt friluftsmennesket
Ole H. Stensrud i mange, mange år. Halden Orkesterforening og byorkesteret er
stikkord i den sammenheng. Men hubroen
har fortrengt mye av fritiden, og fiolinen
tas nok sjeldnere frem nå. - Satser man så
far man satse skikkelig, er Oles motto, og
da sier det seg selv at man må konsentrere
seg om en ting. Altså er det blitt Bubo
bubo'en- så langt.
Sist høst har han sittet på skolebenken
ved Tjarno Marinbiologiske stasjon sør
for Strømstad, for å lære mer om livet i
det marine element. Kunnskaper som
kommer godt med i den nye jobben på
Saugbrugs.
Ingen nedtrappingsplaner fra Ole altså,
selv om han rundet 50 sist høst. Det vil
sikkert være med vemod at Ole ser den
siste avlshubro slippe ut i friheten en gang
i 1989, men vissheten om at mange års

arbeid trolig vil gi Sørøst-Norge en livskraftig hubrostamme igjen, er det tellende
for ham. Vi ønsker Ole og hans bevingede
venner, enten de heter Bubo eller Fa/co, til
lykke med forhåpentligvis nye og frem
gangsrike år. Miljøet trenger flere slike
«guttem som Ole.

ZOO SENTERET
KVALI Tl:.T & S t:.KVIC !:

l:.N /I:: KI:: SSAK

TIL032/ II 76 1
Dampskipsbryggen 6.

1600 Fredrikstad

Humoristiske inntrykk fra en gate-stand
Fredrikstad og Omegn Naturvern arrangerte en forurensningsaksjon med stand en
sur og kald vinterdag (jf. NiØ 2/85 s. 98).
Underskriftskampanjen inneholdt bla.
spørsmålet: «Kan De tenke Dem å skrive
under mot utslippene på FOA» (Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg)?
Noen svar som ble hørt:
- «Nei, det vil jeg ikke! Alt formannen i
Østfold Naturvern, Pål Bugge, er for - er
nemlig jeg imot!»
- «Nei, hvorfor konsentrerer dere ikke i
steden arbeidet om å få bort all hundelorten som ligger spredt omgring i gatene!
Rett her nede så jeg en stor hund som la
fra seg en gedigen ruke nettopp! Det er
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forurensning det!»
- «Nei, det ønsker jeg ikke!» - «Kunne
De i steden tenke Dem å kjøpe et sur nedbør-merke?» «Nei!» - «Men,» skyter vi
inn: «Hvis den sure nedbøren fortsetter
som nå kan jo skogen bli varig skadet og
kanskje på sikt dø! Hvordan skal vi da ta
kommet oss ut i skogsnaturen i Fredrikstad-marka for å gå tun>?- «Da får vi jo
heller holde oss hjemme da,» mener vår
venn på gata, «det er jo så mange fine
videofilmer med ska u på nå for tida ... »
- «Nei, det er ikke aktuelt! Mannen min
har jo jobbet på Kronos Titan» (en meget
forurensende bedrift) «i alle år, så jeg kan
jo ikke underskrive her!»

Stor og liten vannsalamander i Halden:
Utbredelse, trusler og vernetiltak
Roy Nord bakke

Salamander-dam ved Hjelmkollen - Blåsopp nær Svinesund, Halden (lokalitet nr. 26 i tabellen).
Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

I Natur i Østfold nr. 3, 1983 reises spørsmålet om vernetiltak er påkrevet for amfibiene i Østfold. -Det har i de seinere årene
foregått en sterk omlegging av jordbruket
i Østfold, til stadig mer ensidig korndyrking. Dette har ført med seg drenering av
våte områder, igjengroing og igjenfylling
av gårdsdammer.
Boligbygging har ført til igjenfylling av

dammer av estetiske grunner, eller som
følge av brønnloven, der det stilles visse
krav om sikring av kunstig anlagte dammer av hensyn til barn og dyr.
På bakgrunn av dammenes antatte tilbakegang og mangelfulle kunnskaper om
salamandernes status i Halden, foreslo
jeg at Halden Natur og Miljøvern burde
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registrere utbredelsen av stor og liten
salamander i Halden kommune. Foreningen gikk ut med opprop til sine medlemmer, men fikk desverre ingen respons.
Med god hjelp av Hans Jan Bjerkely og
Jørn Bøhmer Olsen undersøkte vi deler av
kommunen sommeren 1984.

MATERIALE OG METODER

Siden jeg ikke var kjent med at salamandere tidligere var observert i områder av
kommunen som ligger over den marine
grense, valgte jeg å konsentrere undersøkelsen om de lavereliggende delene av
kommunen. De høyereliggende arealene

Stor vannsa/amander Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

40

er i dag dessuten sterkt forurenset , og
mange vann har pH- verdi under 4.5.
Det skraverte området pa fig. l angir
området somer undersøkt. Som hjelp til a
oppspore yngledammer for salamanderartene, er det benyttet orienteringskart i
målestokk l: 15000. Det er rimelig å anta
at alle aktuelle vannansamlinger er inntegnet på disse kartene. Følgene O-kart er
benyttet «Ystehedeåsen, Hovsfjellet, Remmen, Strupeskogen, Tobroasen, Hjerteras
og Venås». Samtlige dammer som er inntegnet pa kartene, ble besøkt. Undersøkte
dammer ble besøkt i overgangen mai/juni
da salamanderne var i lek.
Det ble gjort synsregistreringer ved
opphold ved dammen kortere eller lengre

tid, og salamendere som var oppe og hentet luft, ble nortert. I de fleste tilfeller var
det ingen store problemer med å skille de
to artene. I enkelte tilfeller ble dyr fanget
med hov og artsbestemt.Metoden har
åpenbart visse begrensninger. l store
dammer og dammer med grumsete vann,
kan salamanderen oversees, dessuten kanartsbestemmelsen bli usikker. Dammer
som ble betraktet som gunstige, men hvor
artene allikevel ikke ble registrert, er også
tatt med i oversikten i tabell!.

RESULTATER
Tilsammen 81 dammer angitt på de 6
nevnte orienteringskartene ble besøkt. 54
av disse dammene eksisterer ikke lenger,
eller er så gjenfylt med søppel, kvist o.l.
at de ikke lenger er aktuelle som yngledammer for salamandere. Av de 24 dammene hvor det ble påvist salamandere, var
det bare 8-9 hvor stor salamander ble
påvist. Bare to av disse dammene hadde en
stor bestand av arten.
Dammene kan deles i tre typer:granittdammer, gårdsdammer og oppdemmede
skogsdammer. Granittdammene finner en
stort sett i Hovsfjellet/Ystehedeåsen. Disse
steinbruddsdammene er karakterisert ved
lite vegetasjon og ofte mye visne blader på
bunnen. Gårdsdammene er gravet ut i
leirholdigjord og har ofte mye vegetasjon.
Enkelte dammer er nå helt gjengrodd etter
at mange gårder sluttet med husdyrhold.
De oppdemmede skogsdammene og små
naturlige vann har gjerne torvmyr i kantene, og en del nøkkerose som mest iøyenfallende innslag.
PH verdien ble målt i en del av biotopene, og pH lå mellom 5,1 og 7,0. De fleste
dammene hadde pH under 6.

DISKUSJON
Antall dammer i området er gått sterkt
tilbake de seinere årene. De fleste benytte-

de O-kart er fra 1970- tallet. Antall dammer er altså sterkt redusert bare på snaue
JO år. For noen av dammene kan ødeleggelsene ha begynt på 70-tallet. Dette gjelder f.eks to dammer i Eskeviken og en
dampå Gimle hvor det tidligere var salamander .
Liten vannsalamander finnes i langt flere dammer enn stor salamander. Førstnevnte har gatt sterkt tilbake, men synes
ennå ikke å være direkte truet. Betenkelig
er det at bestandene etterhvert blir isolert
fra hverandre på grunn av bebyggelse og
endringer i jordbruket. Granittdammene
på Hovsfjellet er truet av forsuring og flere
er gjenfylt med kvist og søppel. En av de
fineste salamanderbiotopene i Halden, den
såkalte skoledammen ved Hov, er i dag fylt
igjen. Her fantes tidligere en stor bestand
av både stor og liten salamander (Dolmen
1983, egne obs). En av de to gjenværende
dammene med stor salamander på Havsfjellet er truet av pågående stenbryting.
Utsiktene for begge arter til å overleve i
dette området synes små. Den store dammen i Nokkedalen er en potensiell god
biotop, men utsetting av kreps, abbor og
ørret har nok gjort sitt til at arten ikke
ble observert her til tross for intensiv leting.
Dammene på Fredriksten festning er
omtalt av Dolmen (1983), og har fortsatt
gode bestander av begge arter.
Utviklingen av de såkalte gårdsdammene
har vært svært negativt de siste l Oårene.
Mange er grodd helt igjen fordi de ikke
lenger brukes og renskes opp, andre er fylt
igjen med kvist og søppel. Flere av dammene som ble undersøkt er siiledes sterkt truet.
Den viktigste dammen i det undersøkte
området synes å være dam nr.I9. Den er
forholdsvis stor, har nøytral pH og har
gode bestander av begge arter. Grunneieren var positivt innstilt til å ta vare på
dammen.
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Tabell /: Oversikt over dammer hvor det bli registrert salamandere. Det bli ikke registrert salamander i dam nr. 2, 7 og l O. Disseser gunstige ut og bør sjekkes nærmere. Utsetting bør prøves.
DAM NR.

DATO
UTM·
KOORDI- 1984
NATER

pH

LITEN STOR
SA LAM. SALAM.

MERKNADER

PL374 514

4/6

Flere

Ingen

Granindam

-.172522

4/6

Ingen

Ingen

Stor, kunstig dum

- 38353 l

4/6

Flere

Flere

Stor, dyp granindam

-381532

4/6

Noen

Ingen

Liten granindarn

-375525

4/6

Noen

Ingen

Liten granlttdam,
dårlig

- 377538

27/5

Flere

Noen

Granittdam, truet

-378551

27/5

Ingen

Ingen

Kunstig. Utsetting
foretatt

-382555

30/5

Noen

Ingen

Liten g:lrdsdam

9

-374559

30/5

Noen

Noen

Kunstige dammer

lO

-406526

4/6

Ingen

Ingen

Stor, kunstig dam

li

- 355579

31 /5

Flere

Ingen

Liten, naturlig dam

12

-347568

1/6

Noen

Ingen

Mye kvist i dammen

13

-363588

3/6

Noen

Ingen

Vanningsdam, grum
set

14

-358598

31/5

Ingen

En

Stor, naturlig dam

15

-364596

31/5

Noen

Ingen

Oppdemmet ijelldam

16

- 381591

3/6

Flere

Noen

Mye kvist i dammen

17

-381594

3/6

Noen

Ingen

Stor, oppdcmmet
skogsdam

-347587

31 /5

Flere

Ingen

G:lrsdam. Gror igjen

19

-328609

5/6

7.0

Flere

Flere

Stor, rik dam

20

-34 1615

5/6

6.2

Noen

Noen

G:lrdsdam

21

-344617

5/6

5.4

Noen

En

Dyp, klart vann

22

-34461 7

5/6

5.5

Flere

En?

Mye vegetasjon

23

- 314564

6/6

6.0

Noen

Ingen

Brunfarget vann

24

-314564

6/6

5.8

Noen

Ingen

Brunfarget vann

25

-325575

5/6

5.8

En

Ingen

Gjørmet dam

26

- 303541

3/6

5.9

Noen

Ingen

Rik g:lrdsdam

27

-304358

3/6

5.5

En?

Ingen

Steindammed torv
mostr

4

6

5.8

6.0

5.6

5.6

5.1

18
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Som konklusjon på denne forleløpige
undersøkelsen kan det sies at bestanden av
stor salamander synes å være sterkt truet i
kommunen. Situasjonen synes dermed å
være den samme som for Fredrikstadområdet (Enger 1985). Det kan derfor synes
som om spesielle tiltak bør igangsettes for
å bevare bestandene av denne arten.
Av området som bør undersøkes nærmere kan spesielt nevnes området vest for E6
mot Røsneskilen, området AsakfTistedalfSommero og Enningdalen. Det er sannsynlig at det også i disse områdene finnes salamanderdammer. Den forholdsvis store
dammen ved Vev/en (dam nr. 10) bør
undersøkes nærmere, siden observasjonsforholdene var dårlige da dammen ble
undersøkt.
TILTAK FOR Å SIKRE
BESTANDENE

Den beste måten å forsøke å sikre de fineste lokalitetene er kanskje å ta kontakt med
grunneieren, og gjøre han oppmerksom på
forholdene. I mange tilfeller kan det være

nok til å bevare dammen, ihvertfall på
kort sikt. I alle tilfeller er det viktig å ha
et positivt forhold til grunneieren ved
eventuelle vernetiltak.
De fineste granittdammene og de naturlige dammer som er i ferd med å forsures,
kan det kanskje være nødvendig å kalke.
Forfatteren kjenner ikke nedre pH- grense
for at salamandere skal kunne formere
seg, men det er ikke urimelig at den ligger
på samme nivå som for de fleste fiskearter.
En annen mulighet kan være å overflytte salamandere til dammer hvor den ikke
eksisterer. Forfatteren gjorde et slikt forsøk sommeren- 84. Fire små salamandere
ble overflyttet fra en truet granittdam til
en som ligger nokså isolert et annet sted på
Hovsfjellet. Om overflyttingen har vært
vellykket, er for tidlig å si, men det ble
observert salamandere i denne dammen
sommeren etter.
En tredje mulighet er å forsøke å renske
opp noen av dammene hvor det fortsatt finnes salamandere. Dette kunne kanskje være
en oppgave for Halden Natur- og Miljøvern.

L itteratur:
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Figur l: Kart over Halden kommune.
Undersøkt område er skravert.

1978a: Norsk herpetologosk oversikt. K. norsk Vedensk. Selsk. Mus .
Rapport Zool. Ser. 1978, nr. I O. 50

Hardeng,G

1978b: Norske padder og krypdyr,
en foreløpig utbredelse. Fauna
31: 165- 175.
1983: A survey og the Norwegian
newts ( Triturus, Amphibio), their
distribution and habitats. Medd.
Norsk Viltforskning 3.ser. nr. 12.
72 s. (3 lok. Halden: Svinesund,
Fredriksten festning og Folkevang
på Idd, s. 38- 39).
1985: Amfibiene i Fredrikstaddistriktet. Natur i Østfold 4: 60- 66
1983 : Amfibier og krypdyr i Østfold- er vernetiltak påkrevet? Natur i Østfold 2:128- 131.
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ØN reiser nidstang
«Nidstang» er en norrøn betegnelse på en
stang, som på en krenkende mate ble reist
for å hane eller skade. Best kjent er nidstangen med et avhogd hestehode, som
Egil Skallagrimsson reiste mot Eirik Blodøks og dronning Gunnhild.
Å reise nidstang mot noen i naturvernarbeidet er dessverre lett. Kandidater star
formelig i kø for å nå høyt opp på vår
rankingliste over «nidinger», som har
gjort seg skyldige i æreløse handlinger
mot natur- og naturverntanken. I de
kommende nr. vil vi forsøke å gjøre dette
til en fast spalte, som på en utradisjonell
måte tar opp aktuelle hendinger i naturvernarbeidet i fylket.
I et tilbakeblikk pa 1986 er det ingen
tvil om hvem som inntar en soleklar førsteplass. Statens Forurensningstilsyn (SFT)
ble ifjor avslørt i sitt forsøk pa a holde
tilbake opplysninger om et stort overutslipp av kvikksølv fra Borregaards anlegg. Utslippet kom som en følge av en
eksplosjon, og SFT unnlot å informere
allmennheten om saken. Dessuten foretok
de seg svært lite for å stoppe utslippet.
Tabbekvoten til SFT er na fullstendig
sprengt!
En klar nummer to er Borregaards herr
Fodstad , som i et innlegg på et forurensningsmøte i Fredrikstad, kom med den
uhyrlige pastanden at Borregaard ikke
lenger utgjorde en betydelig forurensningskilde til Glomma. Noen dager etterpå ba de SFT om en utsettelse pa fjerning
av et overutslipp på hele 5 000 tonn organisk forurensning til elva. Å påsta at bedriften ikke lenger utgjør en betydelig
forurensningskilde til Glomma, er ikke
bare faglig ukorrekt, men villeder også
publikum!
Pa bronseplass kommer Peterson & Søn
i Moss. Ledelsen bortforklarer Mossesun44

Tegning: Egil Torin Næsheim

dets ødelagte bunn- og vannforhold. Senest sommeren 1986 forsøkte administrerende direktør Molatt å bortforklare
skumdannelsen i sundet ved å henvise til
at «alle disse fritidsbatene pisker opp
overflatevannet slik at det blir mye skum
i sundet». Det Molatt selvfølgelig unnlot
å nevne, er at sundet er fullt av lut og
andre uhumskheter som bedriften slipper
ut. Dette er en direkte årsak til skumdannelsen og ødelagt badevann.
Vi er stygt redde for at neste kandidat
kommer til å figurere i denne spalten i
flere ar framover: FOA, Fredrikstad og

Omegns anlegg for renovasjon og kloakkrensing. Så langt har FOA bare fått opp
et søppelforbrenningsanlegg, men det
holder lenge ... l november 1986 besluttet representantskapet å stryke bevillingen
til et gassrenseanlegg som ville fjerne utslippene. Sammen med andre utslipp i distriktet, utgjør utslippene fra FOA en
direkte trussel mot folks helse.
En plass pa nidstangen fortjener også
Atomreaktoren i Halden ved forskningssjef
H. Smidt-Olsen. I en omtale i Halden
Arbeiderblad 12.7.86 uttrykker han skuffelse over den behandling som massemedia

har gitt kjernekraftspørsmålet etter Tsjernobyl-ulykken. Reaksjonen etter Tsjernobyl kan - hvis den fortsetter pa denne
måten - bety et alvorlig tilbakeslag for
vestlig energiproduksjon, et tilbakeslag
russerne ikke har noe imot, men som de
aldri kunne oppnå med andre midler. En
ulykke som rammet dem hardt, er i ferd
med a bli en politisk vinning! - Dagbladet mente Smidt-Olsens synspunkter kvalifiserte for medlemskap i Dusteforbundet
2.1.87. Også ØN gratulerer!
PalE. Bugge

t··-----------------------------·-------------------------------·------t
Fargemerkete fjæreplytt fra Svalbard
· Skulle du i løpet av året se fargemerkete
individer, så meld fra til E. Pierce, Zool.
Mus. Univ. i Bergen, 5000 Bergen. Meld
fra om fargekode, idet fuglene bl.a. er
: merket med metall-ring og orange ring pa
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venstre bein. - Fjærplytten overvintrer l'
fatallig pa øyene i Østfold-skjærgarden
når vinteren ikke er for streng. For øvrig
opptrer arten vanlig i trekktidene viir og '
høst i fylket.
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Stort utvalg i
kompakt-kameraer!
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Silkehegre Egretta garzetta observert på
Øra, første funn i Østfold
Rune Giinter Bosy

\

Silkehegre Egrella garzelta,

Viggo

Ree.

Ved middagstider 3 1. 5. 1 9 81 oppdaget Magne Pettersen en liten hvit hegrefugl som beitet ute på mudderet ved Gullmoen på Øra. Han bestemte den fort til en
silkehegre Egretta garzetta, en ny art for
Øra-området og Østfold. En stund senere
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ankom Roar Olsen og forfatteren, og etter
å ha kikket på fuglen, kunne vi stadfeste
den korrekte artsbestemmelsen. Alle tre
studerte fuglen et par timers tid, og noterte ned en beskrivelse over utseende og
adferd. Silkehegra var dessverre for langt

unna til at akseptable fotos kunne taes.

Beskrivelse: Fuglen var en liten,
hvit
hegreart, tydelig mindre enn både gråhegre Ardea cinerea (som ble sett samtidig) og
egretthegre E. alba. Hele fjærdrakten var
hvit og beina svarte med gule føtter hvilket var lett synlig i flukt. Nebbet var
forholdsvis langt, tynt og mørkfarget.
Hegra hadde lange, forlengede issefjær.
Disse var lett synlige på forholdsvis lang
avstand. Under flukt oppviste fuglen
typiske hegreproporsjoner, med beina
strukket rett ut bak og med halsen bøyd i
S-form. Den fløy med langsomme, bedagelige vingeslag. Vingene var ganske avrundete. Vi registrerte ingen forlengede
ryggfjær (egretter), noe som tyder på et
individ i sitt 2.leveår (2K).
Adferd: Silkehegra ble hovedsaklig observert under næringssøk ute på mudderbankene. Den spankulerte rolig samtidig
som den beveget den slanke halsen. Flere
ganger sprang fuglen fort fram eller tilbake noen meter, for deretter å stikke
nebbet kjapt nedi vannet eller mudderet,
hvor noe spiselig forhåpentligvis befant
seg. Når fuglen hadde tilbakelagt 50-60
meter langs mudderkanten, fløy den som
regel tilbake til utgangspunktet for å
begynne på nytt.

Lignende arter: Det finnes flere hvite hegrearter som under visse omstendigheter
kan forveksles med silkehegra, f.eks.
strand hegre E. gularis og gulnebbhegre E.
intermedia. Disse artene har en mer sørlig
utbredelse enn de eurasiatiske populasjonene av silkehegre, og det er lite sannsynlig at de vil dukke opp hos oss.
Eneste hvite hegre som eventuellt kan
skape problemer for nordeuropeiske orni-

tologer, er egretthegre (7 funn i Norge)
og kuhegre Bubulcus ibis (ikke sett i
Norge).
Førstnevnte er mye større, mer på størrelse med en gråhegre,og har aldri gule
føtter. Kuhegre i ungfugldrakt kan minne
mye om silkehegre, men er noe mindre og
har mer klumpete kroppsform samt kortere hals og bein. Arten har heller ikke forlengede hvite fjær på hode eller kropp, og
beina er aldri helt svarte. Observert under
akseptable forhold, er ingen av artene etter min mening vanskelige å skille fra silkehegra.
Av egretthegre foreligger to funn i
Østfold: l ex på Akerøya, Hvaler 16.4.78
(Bosy 1985) og l ex Skinnerflo, Råde
18.6.84 (M. Viker pers. medd). Kuhegre
er aldri observert i Norge, men funn fra
bl.a. Storbritania, tyder på at den før eller
senere vil bli sett her tillands.

Silkehegras utbredelse: Arten hekker
spredt over det meste av Den gamle verden: Dens utbredelse strekker seg over
India og Sør-øst Asia, New Guinea, nordog østkysten av Australia, samt ytterst
spredt og lokalt i Afrika og Europa. De
europeiske populasjonene hekker alle sør
for 48. breddegrad. Hvert ar påtreffes
arten tilfeldig nord for sitt utbredelsesområde, f.eks. De Britiske Øyer, V-Tyskland,
Sverige og Norge (Cramp & Simmons
1977).
Norske funn: T.o.m. 1985 er 7 norske
funn god~jent og publisert: Åndalsnes,
Møre og Romsdal 8-9.6.7 1 (Stueflotten
1971 ); Orrevann, Rogaland 26.5.76 (Michaelsen 1979); l ex samme sted 6-10.6.79
(Ree 1980); Årnestangen, Akershus
24.5.81 (Michaelsen 1985); Øra-individet; l ex Jeløya, Østfold (A. Thelin; Michaelsen 1985) og l ex Nærland, Rogaland 13.10.82 (Gjershaug 1985).
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Trekkforhold: Silkehegras forekomst i
Norge og NV-Europa skyldes et såkalt
forlenget vårtrekk. D.v.s. at fuglene, som
oftest unge hanner, trekker forbi artens
egentlige hekkeområde og videre mot
N-NV. Det er ulike grunner til dette, men
i de fleste tilfellene er trolig allerede hekkeområdene opptatte. Dessuten lar unge
uerfarne individer seg lettere drive med av
vær og andre fugler, da deres egne navigasjonsevner ennå ikke er fullt utviklet. De
mangler dessuten trekkerfaring. Av de
norske funnene er 6 av 7 observasjoner
gjort på forsommeren og sommeren, hvilket tyder på at de fleste er ikke-hekkende
individer.
Litteratur

Bosy, R. G. 1985: Egretthegre, Egretta

alba, på Akerøya - en ny art for Østfold.
Natur i Østfold 4( l): 48-49.
Cramp,. S. & Simmons, K.E.L. (eds.)
1977: The Birds of the Western Palearcitc.
Vol. l.
Gjershaug, J.O. 1985: Sjeldne fugler i
Norge i 1982. Vår Fuglefauna 8(1 ):
53- 56.
Michaelsen, J. 1979: Rapport fra NNSK's
virksomhet mai 1976--1977. Vår Fuglefauna 2( l): 54- 61.

Michaelsen, J. 1985: Sjeldne fugler i Norge i 1981. Vår Fuglefauna 8(1 ): 49- 52.
Ree, V. 1980: Rapport fra NSKF's virksomhet 1979. Vår Fuglefauna 3:
245- 278.
Stueflotten, S. 1971: Silkehegre i Åndalsnes. Sterna l 0: 242.

GJØR BÅTPUSSEN LETTERE!!
Med HUGOS RENSEMIDDEL går rengjøringen som
en lek.
Du fjerner med letthet gammel diesel-eksos, sot, fett, olje, rust,
irrdannelser, rustvann på glassfiber og alle de andre irriterende
flekkene. Selv vinylfendere og gummilister blir som nye.
Spør din forhandler etter

'

os-

~\lG

HUGOS KJEM. TEKN. FABRIKK

Box 503, 1601 FREDRIKSTAD, TLF. 032/13 422
mobil 094/54 304

48

Kjernebiter, gresshoppesanger og dvergsvane
i Indre Østfold
Atle Haga

Dvergsvane. Den korte halsen og tegningene på nebbet er viktige feltkjennetegn, som
skiller den fra sangsvane. Foto: A. Haga.

Kjernebiter
Om morgenen den 24.7.85 ringte Erik
Smestad fra Eidsberg til meg og fortalte
at en unge av kjernebiter satt i haven hans.
Jeg dro straks til Smestad, som bor like
ved Lekum, Eidsberg kirke. Kjernebiteren
satt i et av kirsebærtrærne fremdeles. Den
plumpe kroppen, fargetegningene og det
særs kraftige nebbet var ikke til å ta feil
av. Kort etter kom den voksne hannen,
tok et kirsebær og matet ungen.
Smestad har en stor have med mange
bærbusker og trær. Han bor like ved
Lekumfossen, der elva Hera/Mysenelva

renner ut i Glomma. Langs strendene finnes fine løvskogpartier, med or, osp, lind,
selje, vier m.m. Dessuten finnes noen større furu- og eiketrær. Lokaliteten synes
således velegnet for kjernebiter. Arten
hekker jo i løv- og blandingsskog og parker med bartrær, gjerne med stort innslag
av edle løvtrær. Den er næringsspesialist
på harde kjerner eller frø bl.a. fra kirsebær, lønn, alm og hegg.
Vi undersøkte litt i området rundt
Smestad for eventuelt å finne reiret, men
uten hell. Denne ungen, som ennå ikke var
flyvedyktig, hadde nok falt ut av reiret et
stykke unna og hoppet avgårde på bakken.
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Denne observasjonen utgjør det første
positive funn av kjernebiter-hekking i
Østfold. I tillegg har jeg tatt meddelt noen
andre observasjoner fra Indre Østfold.
Høsten 1978 fant Ole Ås, Eidsberg, en
død ungfugl av kjernebiter ved Hjelmark
i Eidsberg. Fuglen ble artsbestemt av preparant Per Kristiansen. Den 18.6.83 så
Thor H. Ringsby minst en, trolig to, voksne kjernebitere ved kraftstasjonen, Buerfossen i Os, Rakkestad. Terrenget her
minner om Lekum og synes aktuelt som
hekkelokalitet. John A. Løken hadde en
kjernebiter på foringsbrettet i sin have på
Mysen 3.4.85.
Gresshoppesanger

Natt til lørdag 14. juni 1986 avviklet
Indre Østfold Fugleforening sin årlige
nattsangerekskursjon. Denne gang gikk
turen bl.a. til Heravassdraget i Trøgstad.
Rundt midnatt fikk vi høre gresshoppesangeren. Den satt i en ganske tett mjødurtbestand ute på brakkmarka ved Kallaksjøen. Lyden kunne høres
l 00 m
unna. Sangen varte i nesten 3 kvarter uten
opphold. Fuglen reagerte ikke da vi nærmet oss. En av deltakerne var faktisk bare
2- 3 meter unna sangeren.

Fra tidligere kjenner vi to observasjoner av arten fra Indre Østfold, begge fra
1982. l hele juli måned det året hadde et
individ fast tilhold ved Røsæg i Os, Rakkestad (Per Otto Suther). 4. juni samme
år ble et individ hørt syngenoe like nord
for brua i Gjø/sjøen, Marker. (Viggo Ree,
Tor Bollingmo).

Dvergsvane

Under vatmarksfugletelling i Heravassdraget, Trøgstad 5. mai 1986 observerte
Indre Østfold lokallag to dvergsvaner.
Begge var utfargete individer som lå i Kallaksjøen sammen med et 20-talls sangsvaner og to par knoppsvaner. De 12 ekskursjonsdeltakerne fikk derfor god anledning
til å lære svaneartene •
Ved kontroll dagen etter var
fuglene forsvunnet.
Fra tidligere foreligger to sikre funn av
dvergsvaner fra Indre Østfold. Den 20.
april 1967 påviste Arnfinn Sørlie et individ i Hersætersjøen, Trøgstad. Dessuten
hadde Geir Hardeng m.fl. gleden av å
beskue en dvergsvane i Gjø/sjøen, Marker
i perioden 24- 31. oktober 1971.
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Tildeling av midler fra «Naturfondet»
Søknadsfrist 1.5.87
1987 blir første aret for utdeling av midler fra fondet, jf. omtale og fondsvedtekter
mv. i Natur i Østfold nr. 2 1986, s.
99- 100. Pr. 1.1.87 var fondet pa over
110.000 kr., og vell O. 000 kr. av rentene
for 1986 kan deles ut.
Fondets formål er afremme naturvernrettede prosjekter og ornitologisk arbeid
i Østfold ved utdeling av stipender til
medlemmer av ØOF eller ØN. Også konkrete prosjekter i regi a\ ØOF/ØN's lokallag eller fylkesforeningene kan tildeles
midler.
Soknad sendes fondsstyret vf sekretæren, [rik Sandersen, Spolen 6, Kambo,
1500 Moss, senest 1.5.87.

Dersom foreninger/lag eller enkeltgrupper mv. søker, må en bestemt person
stå som søker. - Søknaden skal inneholde
en kort orientering om prosjektet, om det
støttes eller søkes støttet fra annet hold,
og hva midlene er tenkt benyttet til (f.eks.
reiser, utstyr, litteratur, trykking, lønn,
tapt arbeidsfortjeneste osv).
Personer som mottar stipend, forplikter seg til å publisere resultatene i« Natur
i Østfold>> eller i rapportserien «ØstfoldNatur >>. - Det er søkt Finansdepl. om
skattefritak for stipender som utdeles fra
fondet.
G. Hardeng.
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og det lader den sjelden være naar den har nogen leilighed, har jeg a/tid fundet mig vel ved at tage en friluftsvandring som dæmper for min smule bekymring og uro.

Slik begynner P. Chr. Asbjørnsen sin berømte fortelling «Kværnsagn», og da dette
ble skrevet hadde Halden Sparebank allerede i mange år drevet sin virksomhet som
bank for Halden og omegn. Som i de gode gamle dager kan man nå også ta fiskestangen på nakken, men et bankinnskudd vil i dag allikevel være den sikre «Dæmper for
Bekymring og uro>>.

HALDEN
SPAREBANI<
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Postadresser
ØSTFOLD NATURVERN (ØN)
Postboks 1151 ,
160 l Fredrikstad, Postgiro: 5 36 47 40

ØSTFOLD ORNITOLOGISKE FORENING (ØOF)
Postboks 1145
160 l Fredrikstad, Postgiro: 3 47 29 90
LOKALLAG

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 inn).

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

Fredrikstad
Postboks 1505, Glombo
160 l Fredrikstad, Postgiro: 5 14 40 16

Moss
Lennart Fløseth
Sofielunden 54
1500 Moss
032-57 278

Indre Østfold
Atle Haga
1810Slitu
02-8944 39

Støtt våre annonsører!

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)
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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MASSEKORSBÅND

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

VÆR VIS - GJØR SOM UGLA
SATS PA EN SIKKER
BANKFORBINDELSE

SPAREBANKEN
BORGE • FREDRIKSTAD OG KRÅKERØY • H VALER
ONSØY • RÅDE • TUNE OG ROLVSØY

Maklrgurd, Fredri ks1ad

