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'NATUR l
12151FCL
REDAKSJONELT
KAN «NATUR I ØSTFOLD» GA MOT SLUTTEN?
Noe kan tyde på det pga. manglende aktivitet fra ca. l 600 medlemmers side.
At det skulle \ære så tungt a drive et fylkestidsskrift for ØN og ØOF, hadde jeg ikke
regnet med. Til tross for mange såkalte «ressurs-personer» i rekkene, uteblir aktuelt stoff og
annonser. Et utall henvendelser og vennlige purringer, gir små resultater.
Naturlige spørmål melder seg:
- Er det egentlig interesse for a ha et fylkestidsskrift'!
- Blir det lest, eller gar det «i søpla» sammen med annen reklame?
- Er det feil ved den redaksjonelle linjen, som bidrar til tidskriftets «stille død»?
Red. forventer ikke noen stormende respons pa spørsmatene. - Manglende respons betyr
enten at «alt er i orden», eller at mange er likegyldige til tidsskriftets eksistens. Jeg frykter
det siste ...
Red. ser feil og mulige forbedringer som kan gjøres, f.eks.: Få mer lettere stoff, naturskildringer, mv. - og færre «akademiske» artikler'~- Problem: Hvem kan tenke seg å bidra med
lettere naturstofffra fyl ket? Så lenge slike ressurser ikke har latt seg aktivisere i nevneverdig
grad, uteblir forbedringene.
En annen løsning er å trappe ned fra to til ett nr. i aret, dvs. et arsskrift. Problemet er
da at en del mer tidsaktuelt stoff blir «gammelt nytt» nar det endelig kommer pa trykk.
Dersom det er ønskelig a endre tidsskriftet, kreves ideer og hidragiJfere som kan lage sto/l
eller skaffe noen annonser. ((Pratcmakere» som bare har ideer, men selv er helt uten tid til å
sette noen av sine tanker ut i livet, har vi liten bruk for i denne sammenheng.
- Vel, det lyser en rød lampe for ((Natur i Østfold». - Dersom ikke fargen kan endres i
løpet av ra ar, er jeg redd for at også rød-lyset kan slukne, og en stille død kan bli et faktum
i en alder av under lO år ... Hvor vidt tidsskriftet skal bli «tenåring,» avhenger også av
leserne!
Geir Hardeng
Red. takker!
ger i Østfold-naturen».
Universitetsforlaget, Oslo for gratis bruk av kostbare fargeseparasjoner til omlsagsbildet. Fargebildene her er tidligere benyttet i
ØN/ØOF's praktverk «Yandrin-

Alfabeta A/S , fototypografisk
industri, Halden, for bistand med
fotosats.
Annonsørene, som indirekte bidrar med å redusere utgiftene.
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HIR lR/JET

Vi er mer enn' halvveis i 1987, - bare vi kunne si det samme niir det gjelder vart mål - en
ren og levende natur, men vi har langt igjen. Vart arbeid er preget av at vi er inne i et valgar. Det er av meget stor betydning for oss alle at de ulike partier gjør rede for sine planer
om vern av natur og miljø. Det er viktig at vi velgere markerer våre krav om større anstrengelser for å råde bot på skader i naturen og hindre ytterligere skader på vart felles livsgrunnlag. Vi gjør det ved å velge representanter med vilje til a intensivere arbeidet for rent hav
og vann, ren luft og jord.
Nar det gjelder konkrete saker, er det stadig industriens forurensninger i Nedre Glommaregionen, Moss og Halden som krever mye av styrets oppmerksomhet. Arbeidet ledes av Pål
Bugge som ikke sparer noen anstrengelser for ara slutt pa svineriet fra industrien.
I denne sammenheng gleder det oss meget at Statens Forurensningstilsyn har skjerpet sin
kontroll av en rekke bedrifter i Østfold og at bøtene for miljøkriminalitet og brudd pii forurensningsloven er øket kraftig. Dette er riktige skrift i riktig retning og ØN følger utviklingen med spent oppmerksomhet.
Det skjedde et lederskifte i ØN ved årsskiftet. Det falt i mitt lodd a orerta etter Piil -en
formidabel oppgave, men med forhenværende formann i styret, sammen med kapasiteter som
Torgeir Gillebo og Olav Skuiberg, kan det kun gå godt. Det er meg en glede - pa styrets
vegne, a rette en varm takk til Pål for det arbeid han og de styrer han har ledet, har utført
for naturvernet i Østfold. Styret vil arbeide videre i den tidligere leders and og vil i store
trekk følge de retningslinjer som er trukket opp av det tidligere styret.

Halden ijuli 1987
Per Chr. Sæbø
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HIIR Ilt/JET
ØOF er i utgangspunktet en natur- og miljøvernorganisasjon på linje med var kollega ØN.
selv om hovedvekten naturlig nok ligger på vern av fuglene og deres livsmiljø. Imidlertid
har det vært en utbredt tanke at foreningen ikke har hatt noen «kampsaker» siden Øra- og
Kurefjorden-sakene. Men erna dette helt riktig?
ØOF er selvfølgelig ikke en naturvernorganisasjon bare i bestemte perioder. naturvern er
en helårssak! Alvorlige overgrep pa natur kan skje til alle fire arstider. Jeg vil nevne to eksempler av mange aktuelle miljøforbrytelser.
Sist vinter havnet en del olje på sjøen ved Moss. Avsenderen var ukjent. men virkningen
kunne sees svart pa hvitt like etterpå. Et tretti-tall knoppsvaner var tilgriset av den seige
massen. Mang en bekymret mossing sov nok heller dårlig i den påfølgende kuldeperioden
når kvikksølvet krøp ned mot - 25°.
Ellers har mer direkte forbrytelser mot fuglelivet blitt mye omtalt i blader og aviser.
Omsetning av fredet og truet vilt er nøkkelordet. - Norsk Ornitologisk Forenings tidsskrift
«Vår Fuglefauna» nr. 2 -87 omtaler detaljert 2 storbeslag av skinn og skrotter fra bl.a.
afrikanske og asiatiske fugler og dyr som ble forsøkt smuglet inn i landet. Fra før av vet vi
jo også at det smugles ut rovfugler for omsetning bl.a. i araberstatene.
Ellers har noen preparanter på Jæren og i Hedmark blitt tatt med fryserne fulle av bl.a.
dagrovfugler og ugler. Preparanten fra Jæren har da også vært i politiets søkelys før, på
grunn av ulovlig jakt i et reservat!
Det kan ikke være tvil om at en del synes omsetning av fredet vilt er god butikk. «Adresse- .
avisen» (Trondheim l 3. juli -87 sier det så sterkt at «bare narkotikahandel er en mer lønnsom
forbrytelse». Det er ingen grunn til å anta at slike overgrep mot fuglelivet ikke kan forekomme også her i fylket! - Men hva kan sa vi i ØOF gjøre? Med større feltaktivitet vil vi kunne
følge bedre med i det som skjer i og med naturen. Har vi mistanke om ulovligheter mot
fugler, dyr og deres livsmiljø, kan vi kontakte lokallagenes kontaktpersoner.
Frisk luft og fine naturopplevelser er også belønningen for et aktivt feltarbeid.
Glemmes skal heller ikke tanken pa hva en doblet medlemsmasse kunne utrette. Dette er
mulig hvis medlemmene kunne verve kun en person hver!
Moss i juli 1987
Dan Bendixen
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E6,- slagmark for skogens dyr
Da,·id Vogt

En ung revs siste reis. Foto: David Vogt.

I den tidlige morgenen blir alt lysere.
Bekkedrag og smavann er prydet med dis.
De første solstrålene får duggen til å glitre. Bilen suser av sted pa E6's veibane.
Det friske morgenlyset virker sunt og rent
tross forurensing og eksos. Bare en ting
ødelegger inntrykket i den tidlige morgenen. Nemlig de uformlige små byltene som
i løpet av natten har måttet betale prisen
for høy fart og mer effektivt veisystem.
Med jevne mellomrom ligger skogens dyr
igjen som pa en slagmark av hard asfalt
og eksos.
I løpet av natten har flere skye og forsiktige dyr forsøkt å krysse eller ta seg
fram langs veibanen. På motorveiene er
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det gjerne rev som blir offer for trafikken.
Dette skyldes mye at reven er ute på leting
etter atsler langs veiene. Det er ikke noe
dumt sted il jakte for en rev. Den skal ikke
gå mange kilometerne før ett eller annet
åtsel ligger der - ihjelkjørt. Men, det er
et farlig spill den utsetter seg for. Liksom
barn har reven ingen evne til a bedømme
fart og avstand. En bil som kommer mot
den i 90 km ft, vil den oppfatte som langt
borte. Ingen ting forteller at bilen i virkeligheten kommer nærmere og nærmere. I
revens verden er det kanskje ingen ting
som forflytter seg raskere enn den selv?
Dessuten er bilen med lys og «durelyd»
kanskje noe nytt og ukjent.
Andre dyr som også er utsatt for biler,

er f.eks. elg, ra~rr og hare. For bilistene
utgjør elgen den største faren . Bilen vil
treffe elgen i beinpartiet, og kroppen som
utgjør hovedvekten. kastes over panseret
og kommer rett mot frontruten. På denne
måten vil bilens forsterkninger av kupeen
ofte være tilliten nytte. Den tunge elgen
vil treffe bilens svakeste punkt. Ra~rr kan
også utgjøre en fare ved sammenstøt i høy
fart.
l noe mer tettbebygde strøk er pimiSI'inet og grevlingen særlig utsatt for bilhjul.
Pinnsvinet er altfor langsomt. Dessuten
har det lite overblikk. Dessverre har
pinnsvinet blitt langt mindre tallrikt idag
enn tidligere. Dette skyldes bl.a. trafikken.
Åhindre påkjøring
Hva kan vi som bilister gjøre for å motvirke alle dyretragediene? Farten er utvilsomt en avgjørende faktor. Dessuten er
det viktig a bruke maksimalt med billys.
Puss lykteglassene og kjør med fjernlys.
Det er ogsa viktig å følge med i veikanten
langt fremme. Mange dyr kan oppdages
på langt hold med fjernlys. Det er særlig
i skumringen og i gnilysningen at dyrene
er aktive. Derfor bør en være ekstra oppmerksom en time etter skumringen og en
til to timer før det gryr av dag. Faren er
størst om det er lite trafikk og en ikke har
biler foran seg. Enkelte steder er faren for
vilt større enn andre. Vær spesielt oppmerksom der jorder og skog møtes, dalsøkk eller andre naturlige «led» i terrenget f.eks. hogstflater og andre iipne partier inn mot veien hvor dyr lett kan ta seg
fram. På de stedene som er merket med
fareskiltet «Elg», blir det ofte påvist elgtrekk. Det er stier eller far i terrenget som
elgen kanskje har fulgt i generasjoner. Er
det kveld, natt eller daggry, må farten
senkes pa slike strekninger. Unngå forbikjøringer her!

Hvis uhellet er ute
Mange dyr blir hardt skadd i trafikken.
Enkelte klarer å slepe seg unna veibanen.
Andre får mindre, men på sikt dødelige
skader. Ved pakjøring av større dyr som
elg og rådyr skal man straks melde fra til
polit i eller viltnemd, både om dyret er
drept eller skadet. En skadet elg eller et
r#rr kan dermed oppspores og avlives, så
unødig lidelse kan unngås. Det er fort
gjort å komme bort i en rt.'l' eller hare i
sene nattetimer. Gjør man det; gå tilbake
og sjekk om viltet er dødt. Det er ikke
videre hyggelig, men vi har et moralsk
ansvar overfor andre levende dyr. Det
minste vi kan gjøre er å få den døde stakkaren ut av kjørebanen for andres skyld.
Er dyret fortsatt i live, må du sørge for en
human avliving pa stedet. Dette er ikke
særlig trivelig, men det rna gjøres.
Hvor ligger ansvaret?
Veivesenet har gjort mye for å hindre dyr
i veibanen. Blant annet er viltspeil effektivt. Dette fungerer slik at billysene reflekteres inn i skogen og skremmer dyrene
vekk fra krattvegetasjonen i veikantene.
Enkelte steder er også skogen ryddet i en
bred stripe langs veien. Dette gjør at vi
kan oppdage elg og rådyr på lengre hold .
Tross disse tiltakene blir både folk og dyr
drept i trafikken som følge av at vilt
kommer inn pa kjørebanen. Det er til
syvende og sist vårt eget ansvar som bilister å forhindre dyretragedier. Kjør saktere i omrader der en kan vente vilt. Se i
grøftekantene langt fremme. Vent ikke at
et dyr som står i veikanten, blir stående til
du har kjørt forbi. Som regel blir det
skremt, og da er det ikke godt a vite om
det springer rett ut foran bilen. Hvis vi
alle tar hensyn til nattens stille og forsiktige vandrere, og kjører mer deffensivt, kan
vi kanskje slippe å se E6 som en slags slagmark med rester etter skogens dyr!
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Grønlandssel, en ny art i Østfold
Morten Viker

-.
De to første indhidene av grønlandssel som ble tatt i garn ved Østfold-kysten, og senere brakt
døde inn til Fjordfisks anlegg på Kråkerøy. Et av dyrene ble tatt pa ca. 40 m dyp utenfor Rev/inKen ved Moss 10.2.87, det andre dagen etter utenfor Onsøy-kysten. Foto: Stig Bjarne Fiksdal
(Fredrikstad Blad 13. og 26.2.87.)

Grønlandsselen ( Pagophilus groenlandicus) er siste tilskudd til listen over virveldyr som er observert i Østfold. Dette soru
et resultat av den store seilinvasjonen vinteren 1986/87. Langs Østfoldkysten ble 8
dyr tatt i garn, men et større antall dyr
ble observert. Flokker på 15- 20 dyr har
blitt sett i sjøen og pa isflak. Observasjonene ble gjort langs hele kysten fra svenskegrensa til Moss, men hovedsakelig ved
Hvaler, Onsøy og Rygge. De første dyrene
ble sett i januar 1987.
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Grønlandsselen er et utpreget polardyr
som er utbredt fra kysten av Midt-Asia og
Murmanskkysten til nordøstre Canada
(Siivonen 1976). Den lever hele sitt liv i
drivisen og pa åpent hav. Som alle seler
er den en utmerket svømmer og den kan
dykke i inntil 30 min. og ned til 250 meters dyp. Grønlandsselen kan bli 220 cm
lang og vek ten kan mi opp i 180 kg. Total bestanden er anslått til mellom 4,5 og
7 millioner dyr (Norges dyr 1982).
Hvorfor vandrer grønlandsselen? Selin-

vasjoner er ikke noe nytt fenomen . Collet
(1912) skriver om den forrige store selin-vasjonen i 1902 og 1903. Han konkluderer med at invasjonen den gang skyldtes
at polarisen la meget langt sør disse årene.
Han skriver også at slike vandringer har
foregatt «i umindelige tiden>. I våre dager
skyldes invasjonene ikke isen, men ganske
sikkert menneskers uvettige overfiske.
Grønlandsselen varierer maten etter det
som er tilgjengelig, men undersøkelser
Litteratur:
Collet R. 1912: Norges pattedyr.
Folkestad A. O. 1987: Feilinformasjon
om selinvasjon. Norsk Natur 2/87 s. 8- 9.
Norges Dyr. Cappelens Forlag 1982.
Siivonen L. 1976: Non/europas diiggdjur.

viser at fete fiskeslag som lodde sammen
med krill og andre masseforekomster av
krepsdyr er hovednæring. Havforskerne
meldte i 1986 at det var omtrent tomt for
lodde i Barentshavet. At selen ville få problemer med mattilgangen denne vinteren,
var derfor egentlig ingen overraskelse.
Når næringsgrunnlaget blir borte i selens
vanlige livsmiljø, har den igrunnen bare
en ting å gjøre: Den drar ut på leting etter
mat andre steder.

*

Sammenhen2 mellom forurensninger og
hjerte- karsyKdommer i Østfold?
Forskeren L. F. Saugstad ved Arbeidsforskningsinst. i Oslo antyder i en artikkel
overnevnte sammenheng. Dødlighet som
følge av hjerte- kar- sykdommer i Østfold
viste seg høyere enn forventet både for
kvinner og menn, iflg. undersøkelsen. En
tidlig industrialisering av fylket sammen
med forurensninger av luft, vann og jord,

er mulig årsaken til de relativt høye tallene (f.eks. svoveldioksyd og tungmetaller).
Litle ratur:
Saugstad, L. F. 1985: Mortality, population density and occupational structure in
six counties in Norwav 1966-1978.
Norsk Geografisk Tidsskrift 39: 17- 26.
W. Hardeng

Demokraten ·
et naturlig
valg!
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Ornitologiske observasjoner i Østfold
Nytt fra Den Lokale Rapportaog Sjeldenhetskomiteen
Morten G . Viker

Lapptiskand. Bildet viser hann og hunn i Yesterelven, Krakerøy mars 1986.
Foto: Morten G. Viker.

Foreliggende rapport inneholder hovedsakelig observasjoner fra 1985
og 1986. Men som vanlig er enkelte eldre observasjoner med. Vi håper
at årlig publisering av ornitologiske observasjoner kan være en spore
for å få «felt-folket» til å rapportere sine funn. Rapporter gjerne flere
ganger i å ret og i alle fall før l. februar. Om du har rettelser eller tilføyelser til rapporten, så la oss høre fra deg.
LRSK har nettopp utarbeidet en rapporteringsguide slik at det skal
bli enklere å vite hvilke observasjoner vi er interesserte i. Av plasshensyn blir den ikke trykket i tidsskriftet, men den vil komme sammen med
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neste ØOF-Nytt. Lista blir da dessverre ikke tilgjengelig for ØNmedlemmer. Men den som er interessert kan skrive etter ett eksemplar.
Adresse både for bestilling av rapporteringsguide og innsending av
rapporter er: ØOF, Postboks 1145, 1601 Fredrikstad.

SMÅ LOM Gavia stella ta
1985: 10 + ind. Stokken/Hvaler 27/2
(RTO).
1986: Flere ny-oppdagete hekkelokaliteter i Rømskog. Hekking påvist
i Marker (GHA).
GULNEBBLOM Ga via adamsii
1986: l ind. Akerøya/Hvaier l/5
(MPE, SEN). l ind. samme sted
25/9 (MPE). Begge individer på
trekk.
GULNEBBLOM/ISLOM Gavia immer/
adamsii
1981: 2 ind. Hestholmen/Fredrikstad
3/12 (ESH).
DVERGDYKKER Tachybaptus ruficollis
1986: l ind. EnningdalselvafHalden
26/1 (TST). 2 ind. samme sted
17/2-4/3 (JER, JBO). l adult
fugl Øra/Fredrikstad 30/4
(ALA).

GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
1985: l ind. Vesterelva/Krakerøy 26/2
(RTO). l ind. Søndre Asmaløy/
Hvaler 17f li (RTO).
1986: 2 ind . Brattestø/Hvaler 30/4
(TSØ). 2 ind. AkerøyafHvaler
2/5 (MGV, SEN, SLU m.fl.). l
ind. Vikerkilen/Hvaier 16/1 O
(ESH). l ind. Kurefjorden Råde/Rygge 16/ l O(ESH).

HAVHEST Fu/maris glacia/is
1986: 357 ind. Akerøya/Hvaler 2/9
(MPE, THA). 72 1 ind. samme
sted 21 /9 (MPE, TST, SEN
m.fl .). 80 ind samme sted 2/ l O
(MPE). l ind. Lunde/Kråkerøy
19/ lO(RFN).
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
1986: l ind . Akerøya/Hvaler 18/5
(MPE).

EGRETTHEGRE Egretta alba
1985: l adult fugl Skinnerflo/Råde
18/6 (JHØ).
DVERGSVANE Cygnus co/umbianus
1986: 2 ind. Kallaksjøen/Trøgstad 4/5
(AHA, m.fl .).
KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
1986: 9 ind. Kurefjorden, Åven/Råde
2/1 0 (LFL, TSK).
HVITKINNGÅS Branta leucopsis
1986: l ind. Lysakermoa/Eidsberg l /5
(POS, JKJ).
RINGGÅS Branta bernicla
1986: 3 ind . Akerøya/Hvaler 1/5 u.a.
bernicla (MPE, SEN). l ind.
Vikerkilen/Hvaier 3/5 u.a. hrota
(ALA, SEN). l ind. Akerøya/
Hvaler 9/6. u.a. bernicla (SEN,
SLU). l ind. samme sted 23/9
u.a. hrota (MPE).
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GRA VAND Tadorna tadorna
l 986: l par. Ørsjøen, Prestebakke/
Halden 11 /5 (TST, m.ll.).
KNEKKA ND Anas querquedu/a
1986: l par VikerkileniHvaler 315
(ALA, SEN).
ÆRFUGL Somateria mo//issima
1986: l hann . Kornsjø/Halden 25/4
(JER).
KVIN AND Bucepha/a c/ang u/a
1985: 500 + ind. Fuglevikbuktal
Kråkerøy 14/4 (ESH).
LAPPFISKAND Mergus a/be/lus
1985: l hann og 5 hunner
Stokken/
Hvaler 13/3 (RTO).
1986: l hunnfarget Vestere! va Fred rikstad/Kråkerøy 23/2-2/3* (RTO,
THA, ESH) . l par Vesterelva
Krakerøy/Onsøy
23/2- 1513*
(RTO, MGV m.fl.). l hann og 2
hunner StokkeniHvaier 21 /2
(RGB). 2 hunnfargede ind. Øra/
Fredrikstad 21 l l O(SL U).
LAKSAND Merg us merganser
1986: Hekking, hunn med 8 pullus
Nordre Boksjø, Halden/Aremark
7- 1317 (TSØ) .
VEPSEV ÅK Pernis apivorus
1984: l ind. Fuglevik, Jeløy/Moss 817
(RLA). l ind. Tomb/Rade 6/8
(MGU).
1985: l ind. Fredrikstad by 1818
(RGB).
1986: l adult fugl Sunna, Vansjø/Våler
14/6 (LFL, TSK, EKR). l ind.
Lera/Hvaler 2417 (ALA, SEN).
10 ind. Akerøya/Hvaler 31 /8
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(MPE, RGB, RBO, m.fl.). 2 ind.
viste hekkeadferd Fjeld, Vansjø/
Rygge i august (JII, TBI). 2 ind.
Sundkjeften, Vansjø/Våler 719
(LFL, m.fl.). 2 ind. Kværnerøyene/Moss 2019 (LFL, TSK).
HAVØRN Haliaetus albiei/la
1986: l ind. Ytre Langøya/Kråkerøy
2/1 1 (MGV). l ind. Akerøyaf
Hvaler 27112 (KKK, HKO).
SIVHAUK Circus aeruginosus
1984: l hann Hestholmen/Fredrikstad
2615 (MGV). l hunn samme sted
5/6 (MGV).
1985: l hunn Kjennetjern/Onsøy 14/5
(ESH ),l hunnfarget ind. Øra/
Fredrikstad 17/7 (MGU).
1986: l hunn Nesenga, Vansjø/Moss
3/5 (LFL, TSK). l hunn Smedbakken/Onsøy 4/5 (ADY).
KONGEØRN Aqui/a chrysaetos
1985: l juvenil fugl Søndre Boksjø,
Halden/Aremark 1417 (TST). l
juvenil fugl Tistedal/Halden
18/11 (TST). l adult fugl Sundkjeften, Vansjø Våler/Rygge
31 l 12 (LFL, EKR, TSK).
1986: l ind. Paletjern-Langtjern/
Aremark 231l (TSN). l juv.
Søndre Boksjø, Halden/Aremark
29111 (TSN).
LERKEFALK Falco subbuteo
1983: l ind. HelgedaleniVåler 28/6
(JR A).
1986: l ind . Indre lddefjord/Halden
6/5 (TST). l adult fugl Akerøyl
Hvaler 30/8 (SLU, RGB).
VAND REF ALK Falcoperegrinus
1985: l adult fugl Hafslund/Skjeberg
22/4 (KAT).

l ind. spilte Augeberg~ølen/
Råde 25/5* (MGV, THA, MPE,
RTO).

UBESTEMT STORF ALK Falco peregrinusfrusticolus
1986: l ind. Øra/Fredrikstad 25/1
(SEN).

1986:

RAKKELHANE Tetrao urogaflus x T.
tetrix
1982: l hann EndemosanfValer 8/5
(MGU).

TJELD Haematopus ostralegus
1986: l ind. Boksjø Halden/Aremark
22/5 (JBO).

RAPPHØNE Perdix perdix
1986: l ind. Isesjø/Skjeberg 20- 27/5
og 8/6 (KAT). Det kan her dreie
seg om et individ utsatt av jegere.
MYR RIKSE Porzana porzana
1985: l ind. spilte Ørmen/Onsøy 27/5
(THA).

DVERG LO Charadrius dubius
1986: Reir funnet nær utløpet av Søndre BoksjøfHalden 8/6 (TSN,
JBO).

TUNDRALO Plu ~·ialis squatarola
1985: 8 ind. Øra/Fredrikstad 16/5
(MPE). Vårobservasjoner av arten er uvanlig i fylket.

Dverglo. Arten ruger sparsomt ved fyllplasser og sandtak samt elvebredder ved ferskvann i
Østfold. Foto: Rune Torgersen.
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KVARTBEKKASIN Lymnoc!)ptes minimus
1986: l ind. Akerøya/Hvaler 5/1 O
(MPE, SLU). l ind. samme sted
20/1 O (MPE, SEN). l ind. Sorgcnfrigropa/Fred riks tad 23/ 1O
(ALA)
DOBBEL TBEKKASIN Gallinago media
1986: l adult hunn ringmerket Akerøyf
Hvaler 10- 12/8* (MPE, SLU,
SEN, MTO).
SV ARTHALESPOVE Limosa limosa
1986: l ind. Lysakermoa/Eidsberg 1/5
(POS, JKJ). l ind. Øra, Fredrikstad/Borge 26/6 (ESH). l ind.
Kurefjorden, Rade/Rygge 25/7
(ESH).
STORSPOVE Numenius arquara
1984: Hekking, reir m/3 egg Hestholmen/Fredrikstad 23/5 (MGV).
1986: Hekking, l par med l pullus
Guldholmen, Jeløy/Moss 22/6
(LFL).
GLUTTSNIPE Tringa nebularia
1986: 50 + ind. Søndre Asmaløyf
Hvaler 30/7 (MGV, RGB,
MTO).
STEINVENDER Arenaria interpres
1985: 2 ind. Vansjø 11 /8. (JRA).
1986: Hekking, Søndre Sletter/Råde
3/6 (JER).
STORJO Stercorarius skua
1985: l ind. VikertangenjHvaler 15/9
(MPE, RGB, THA).
1986: 2 ind. Tisler/Hvaler 24/7 (ALA,
SEN). l ind, Akerøya{Hvaler
26/8 (MPE). 2 ind. samme sted
2/9 (MPE, THA). l ind. samme
sted 6/9 (MPE, SEN). l ind.
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samme sted 2/ 1O (MPE). l ind
samme sted 31 / lO"(MPE).
DVERG MÅKE Larus minurus
1979: l juvenil fugl Kjennetjernet/
Onsøy 29/4 (ADY).
1983: 2 adulte fugler Søndre Asmaløy/
Hvaier februar (medd til MPE). 2
juYenile fugler Kurefjorden/
Rygge 31/8 (PGY).
POLARMÅKE Larus hJperboreus
1986: l ind. Vikerhavn/Hvaler 7/1
(RGB). l adult fugl Øra/Fredrikstad 23/3 (MPE). l 2-årig fugl
(2K) Øra/Fredrikstad 24- 27/4
og 1/5 (MGV, ESH, ALA, SLU
m.fl.). l ind. Akerøya/Hvaler
22/ l O, dette også en 2-åring (2K)
(MPE, TST, TSN).
ROVTERNE Sterna caspia
1986: l ind. Skinnerflo, OnsøyfRade
17/8 (ADY).
SPLITTER NE Ste rna sandvicensis
1986: l ind. Akerøya{Hvaler 10/6
(SEN). l ind. samme sted 17/8
(RGB).
TEIST Cepphus grylte
1986: 3 adulte fugler, l mfmat til unge,
Missingene/Onsøy 28/6 (ALA,
SEN).
ALKEKONGE Alle alle
1986: l ind. Risholmene/Kråkerøy
9/11 (TNY). 16 ind. Fuglevik,
Jeløy/Moss 14/11 (RHP). 50+
ind. strekningen Akerøy- Torbjørnskjær{Hvaler 14/12 (BNI).
LUNDE Fratercula arctica
1986: l juvenil fugl Svartebåen/Hvaler
14/12 (BNI).

TURTELDUE Streptopelia turtur
1985: l ind. Leiret, Sponvika/Halden
24/5 (MGU).
1986: l ind. AkerøyajHvaler 19- 20/5
(AOS). l ind. samme sted l 0/6
(SLU, SEN).
SNØUGLE Nyctea scandiaca
1979: l ind. Blåbæråsen/Moss januar
(LFL, m.fl.)
PERLEUGLE Aegoliusfunerus
1985: Hekking Nordre Sandøy/Hvaler
juni (MGU).
ISFUGL A/cedo atthis
1986: l ind. Rød, Asmaløy/Hvaler
17- 18/2 (RGB). l ind. Bjørnevågen/Kråkerøy 2/11 (OJH).
TRETÅSPETT Picoides tridactylus
1986: l ind. Øra, Fredrikstad/Borge
3/1 (ALA). l hunn Gravningen,
Asmaløy/Hvaler 5/1 (RGB).
FJELLERKE Eremophila a/pestris
1986: 2 ind. Ørafyllingajfredrikstad
3-4/1 * (ALA, SLU, THA,
MPE). l ind. samme sted 23/ 1*
(ALA, SLU, THA, MPE). l ind.
samme sted 2/2 (ALA). l ind.
samme sted 3- 22/3 (ALA). 3 ind.
samme sted 18/1 O(ESH) .
LAPPIPLERKE Anthus cervinus
1986: l ind. AkerøyafHvaler 29/8
(MPE, SEN, SLU). 3 + ind.
30/8 (RGB) og l ind. samme sted
13/9 (SEN).
GULERLE Motacillaflava
Såerle ( M.f thunbergi)
1986: Hekking. Reir m/6 egg Moumgropa/Borge 4/6 (ALA, SEN).

Dobbeltbekkasin. Dette individet ble fanget og ringmerket pa Akerøya l 0/8-86.
Foto: Sebastian Ludvigsen.

LINERLE Motacilla alba
1986: Hekking i gmlt. gråtrostreir 3 m
over bakken, 3 pullus. (HRY,
RRY).
NATTERGAL Luscinia luscinia
1985: 3 + ind. Augerberghølen/Råde
22/5 (ESH). 2 ind. samme sted
3/6 (RGB).
1986: 5 syngende ind. Årefjorden Yærne kloster/Rygge 31/5
(MGV). 2 syngende ind. Yisterflo
N/Tune 31 /5 (MGV). l syngende
ind. Torpum i Berg/Halden
1- 5/6 (JER).
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SVARTRØDSTJERT Phoenicurus ocruros
1986: l ungfugl ringmerket Akerøyaf
Hvaler 26/10* (SLU, SEN,
MPE).
STEINSK VETT Oenanthe oenanthe
Grønlandssteinskvett ( O.o.leucorrhoa)
1986: l ind . ringmerket Akerøya/
Hvaler 5/1O* (MPE, SLU).
GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
1985: l ind. sang AugeberghølenfRåde
27/5* (THA ). Individet som sang
i Skårakilen/Onsøy dette året
sang helt til7 /7 (THA, MPE).
1986: l ind. sang Gropa, Sellebakk/
Borge en lengre periode i mai og
juni* (SEN, ALA, THA m.fl.).
l ind. sang Kallaksjøen/Trøgstad
14/6 (AHA, KTØ, JAL).
SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
1984: l ind. sang Dueskjær, Øra/Fredrikstad 5/6 (MGV). l ind. sang
Ørafyllinga/Fredrikstad
7/6
(MGV).
1985: l ind. sang Isesjø/Skjeberg 16/7
(KAT).
1986: 6 + ind. sang Skårakilen/Onsøy
25/5 (ADY).
MYRSANGER Acrocephalus palustris
l ind. sang Mineberget/Fredrikstad 25/5 (MGV, MPE). l ind.
sang Kajalund/Rygge 25/5
(ADY). l ind sang AugeberghølenfRåde 27/5 (THA). l ind sang
Ørmen/Onsøy 27/5 (THA). l ind.
sang
TclemarkslundenfRygge
29/5 (LFL, TSK, JRA). l ind.
sang Værne Kloster/Rygge 31/5
(MGV).

1986:
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HAUKSANGER Sy/via nisoria
l adult (2K +) ringmerket Akerøya/Hvaler 31/5* (SLU, MPE,
m.fl.). l ungfugl (IK) ringmerket samme sted 28/8*, kontrollert
også 5., 6. og 11/9 (MPE, MGV,
TYS, m.fl.). l ungfugl (l K) ringmerket samme sted 4/ l O* og kontrollert 5/ l O(SLU, MPE).

1986:

HAGESANGER Sy/via borin
1986: l ind Akerøya/Hvaler 14/10
(MPE), sen observasjon.
GULBRYNSANGER Phylloscopus inornatus
1986: l ettårig hunn ringmerket Akerøya/Hvaler 6/10* (MPE, SLU).
l hann ringmerket Akerøya/
Hvaler 14/10* (MPE).
GRANSANGER Phylloscopus collybita
Sibirgransanger (P.c. tristis)
1986: l ind. ringmerket Akerøya/
Hvaler IOfl O* (MPE, SLU, LFL,
TSK).
DVERGFLUESNAPPER Ficedula parva
1982: l adult hann Sellebakk/Borge
primo mai (TRP).
1986: l ettårig hunn (l K) ringmerket
AkerøyafHvaler 8/9* (MPE). l
ettåring (l K) ringmerket samme
sted 17/9 (MPE).
VARSLER Lanius excubitor
l ind. Øra/Fredrikstad hele vinteren (MPE, SLU). l ind. Mineberget/Fredrikstad 17/2 (ALA).
l ind. Evja/Borge 6/3 (ALA).

1986:

NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
1985: 4
ind.
Hafslund/Skjeberg
1/ 1- 1/2 (KAT). l ind Skjærviken/Borge 1/9 (THU). l ind.

Karrestad/Halden 12/9 (JBO).
4 + ind. Sellebakk/Borge 22/9
(ALA). l ind. Kornsjø/Halden
23/9 (ABJ). 2 ind. Remmen/
Halden 24/9 (JBO). l ind. Kornsjø/Halden 12/ l O (ELØ). 2 ind.
Ytre Langøya/Krakerøy 17fl O
(MGV). l ind. Åserød/Skjeberg
14/11 (TPI).
1986: l ind. Stikkaåsen/Tune 27/6
(RRY, HRY), i hekketiden. l
ind. Bråten toppen, Jeløy /Moss
25/10 (LFL, TSK).
STILLITS Carduelis carduelis
1985: 20 + ind. Øra/Fredrikstad 27/l
(SEN).
POLARSISIK Carduelis hornemanni
1986: l ettårig fugl (l K) ringmerket
Akerøya/Hvaier 2/ Il * (MPE,
SLU). l ind. som viste underarten exilipes-karakterer, ble ringmerket på Akerøya/Hvalcr 3/ l l*
(MPE).

1986: l ind. Akerøya/Hvaler 28/3
(ALA). l hunn ringmerket samme sted 30/4*, kontrollert samme
sted 1/5 (MGV, MTO, SLU
m.fl.).

HORTULAN Emberiza hortulana
1986: l ind. Akerøya/Hvaler 19/5
(MPE, ROL, TAA, m.fl.).
VIERSPURV Emheriza rustica
196 7: l hann Kjennetjern/Onsøy 15/5
(KGU). Dette var første funn av
arten i Østfold.
DVERGSPURV Emberiza pusilla
1985: l ind. Vikertangen/Hvaler
· 4- 5/ 10 (RGB). Dette var første
funn av arten i fylket.

BÅNDKORSNEBB Lo:r:ia leucoptcra
1985: l par Rød, Asmaløy/Hvaler
16/10 (RGB). l hann Åsebu,
Asmaløy/Hvaler 8/11 (RGB).
ROSENFINK Cwpodacus erythrinus
1985: l ind. sang Mønster bro/Trøgstad 2/6 (MGU).
1986: l ind. sang Øra/Fredrikstad 4/6
(MPE). l ettårig fugl (IK) ringmerket Akerøya/Hvaler 7/9*,
kontrollert samme sted 13/9
(MPE, TST, SEN, m.fl.).
KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
1985: l ind. Borgen/Skjeberg 25/4
(KAT). l ind. Kongsten/Fredrikstad 1/12 (MPE, ALP).

Dvergfluesnapper. Denne fuglen ble ringmerket pa Akerøya 8/9-86. Foto: Magne
Pettersen.
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1986:

l ettåring (l K) ble ringmerket på
Akerøya/Hvaier 8/1 O* (MPE,
SLU). Dette var andre funn av
arten i fylket.

Ob~erva~joner merket med ' er godkjent med belegg (foto.
fjær. lydband etc.)

u.a. = underart.
+ eller et tall. betyr millillllllll\lu/1. F.eh. betyr JO+ at
minimum l Oindivider er observert.
x mellom to artsna1 n. het yr krysning mellom to aner
(bastard/hybrid).
K = kalenderår. F.eks. het) r 2K . et individ i sitt 2. leiear.

Du har akkurat lest årets LRSK-rapport.
Hvis du synes at den var mangelfull, så er
vi i LRSK helt enige med deg. Vi takker
alle som sender inn sine obserrasjoner
hjerteligst, men vi vet at det finnes flere
observasjoner rundt omkring som ikke
blir sendt inn. Vi håper at dette bedrer seg
fra og med nå. Spesielt ille er det med
innrapportering av interessante arter som
myrsanger, nauergal og roseJ!fink. Titt
gjennom notisboka og send inn det vi
mangler.

Dvergspurv. Det andre individet av arten som er påvist i Østfold. Akerøya 8/ l 0-86. Foto:
Sebastian Ludvigsen.

OBSERVATØRER
ABJ = Anna Britt Jensen, ADV = Arve Dyresen, AHA = Atle Haga, ALA = Asgeir Larsen, ALP = Anne
Lise Pettersen, AOS = Akerøya ornitologiske stasjon, BNI = Bjørn Nilsen, EKR = Eilif Kristensen, ELØ =
Eivind Løvås, ES H = Egil Sankey Hansen, GHA = Geir Hardeng, HKO = Helge Kolbcinsen, HRV =
Harald Ryen, JAL = John A. Løken, JBO = Jørn Bøhmer Olsen, JER = Johnny Eriksen, JHØ = Jan Holtan
Ørskog, Jll = Jan Ingar Iversen, JKJ = Jan Kjærandsen, JRA = Jo Ranke, KAT = Knut A. Tronsen, KGU
= Knut Gundersen, KKK = Knut K. Kolbeinsen, KTØ = Kai Tønsberg, LFL = Lennart Fløset h, MGU =
Morten Giinter, MGY = Morten G. Viker, MPE = Magne Pettersen, MTO = Morten Toran, OJH = Ole
Jørgen Hanssen, PGV = Per Gylseth, POS = Per Otto Suthcr, RBO = Rune Botncrmyr, RFN = Rektor
Frantzen, RGB = Rune G. Bosy, RHP = RolfH . Pedersen, RLA = Runar Larsen, ROL = Roar Olsen, RRV
= Reidar Ryen, RTO = Rune Torgersen, SEN = Stein Engebretsen, SLU = Sebastian Ludvigsen, TAA =
Thomas Aarvak, TBI = Torun Bjørnstad Iversen, THA = Tom Hansen, THU = Tore Hunn, TNV = Tormod
Nyquist, TPI = T. Pinnerød, TRP = Torgeir Røinås Pedersen, TSK = Trond Skovdahl, TST = Tor Strøm,
TSØ = Tor Sørlie, TVS = Tommy Stølen.
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Høstens kommunevalg:

N aturvernpolitikk uten naturvernere?
Ola\· M. Skulberg

For a forsta det som hender i lokalpolitikk, bør menneskene betraktes i et «darwinistisk» perspektiv, der alle strever etter
å tilpasse seg forandringer i miljøet - det
vil si det politiske og økonomiske økosystem. Det er vel derfor mange politikere
oppfører seg sa kunstig. Det praktiske og
økonomiske press styrer handlingene deres, bade hos politikere og i politiske partier. At de gjør som de gjør, er altsa ikke
deres feil. Heller ikke at de av og til «driver naturvernpolitikk» uten å være naturvernere. Det blir bare slik.
Politikerne trenger naturvernholdning
I lengden giir det ikke an å realisere naturvernpolitikk uten at politikerne er naturvernere. Naturvernets oppgaver er tverrpolitiske, hevet over det enkelte partis
virkefelt. Alle partier har jo naturvern
som blikkfang i sine programmer. Vel og
bra. Men der blir først når personer med
naturvernholdninger kommer med i styre
og stell at det vil gi praktiske resultater.

Aktuelt i tiden
Det er på nytt positiv vekst i holdning til
naturvernarbeidet. Miljøproblemer opptar politikerne i stadig større grad i hele
Vest-Europa. Etter Tjernobyl, giftkatastrofen i Rhinen, døende skoger og forsurede vann er det ikke a undres over at de

Politikerne har meget store oppgaver a
løse i naturmiljøet like utenfor egen stuedør i Østfold. De behøver ikke «grave»
dypt for å finne miljøproblemer; de ligger
oftest i dagen! - Det kan skjule seg miljøkriminalitet bak utslippstillatelser og
konsesjoner, bare «overflaten>> blir avdekket, som på bildet fra ØN's Unger-aksjon
3.9.1985 i Fredrikstad (se NiO l/86s. 9},
med fhv. Venstre-leder Odd Einar Dørum
(til venstre) og Torbjørn Paule med «Sur
nedbør-paraply» (fhv. gen.sekr. i Norges
Naturvernforbund). Foto: Fredrikstad
Blad.
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politiske partier igjen signaliserer øket
miljøverninteresse. Det gjelder ogsa i
Norge, såvel til høyre som venstre pa den
politiske skala. Å opprettholde et godt
miljø blir stadig vanligere å betrakte som
den fremste oppgaven i praktisk politikk.
Og alle partier har tilsynelatende ambisjonen å verne om et godt miljø i Norge.

Det trengs noe mer
Men det er ikke tilstrekkelig a ville det
gode. Gode forsetter er bra, men er de
forbundet med en svak eller feilaktig analyse av virkeligheten, bærer det lett galt
avsted. Da kommer virkninger som ingen
eller fa ønsket. En politikk som fører til
kaos i økonomien kan f.eks. umuliggjøre
nødvendige tiltak på områder for naturog miljøvern . Det er ikke nok at vi vil, det
gjelder samtidig ogsa at vi kan.
I Østfold erfarer vi imidlertid ikke sjelden en annen situasjon. Vi kan - men
politikerne vil ikke. Til tross for godt
lovverk,gode administrative ordninger og
kunnskap om problemene, blir det ikke
ordnet opp med viktige naturvernsaker.
Ansvar blir pulverisert. Vann forsures,
skog ødelegges, og dyrket mark bygges
ned - for å nevne noen eksempler.

S KAD ER

Særpreget fylke
Østfold er et underlig fylke på mange
måter. Samtidig som det er et lite fylke,
er det også et rikt fylke. Med bare litt over
en prosent av Norges flateinnhold har vi
seks prosent av landets jordbruksarel, og
halvparten av lønnstakerne er knyttet til
produksjonsindustri - Østfold er «industrifylket)). Alt dette betyr at innsats for
natur- og miljøvern har en særskilt stort
betydning i fylket vårt.
Naturvernets parole
Dette er parolene vi vil ha fra våre folkevalgte denne høsten:
- Samfunnets lover for natur- og miljøvern må nøye analyseres og leves ut i de
enkelte kommuner og i fylkessammenheng.
- Den sakalte «vekst)) må ikke slippes
videre før helhetsvurderinger av fylkets
naturressurser er gjort. Større grundighet
og omtanke må til i arbeidet med bruk og
utforming av kommunene. Ansvar og beskjedenhet bør prege holdningen under de
rådende forhold.
Østfolds politikere trenger økt bevissthet om naturvernets oppgaver i fylket.
Dette krever bl.a. også oppsøkende kontakt med Østfolds naturvernforeninger.

FOSFATFR.ITT
IKKE DRIKKEVANN E T
DITT

FORHANDLER AV NATURVENNL IGE
RENGJØH1NGSPRODUKTER for
HUS - HJEM og LETTERE JNUUSTRI
IMPORT & AGENTUR
v/ Turid & Gerhnrd

Hasle Hageby 18.1 700 Sarps borg
Telefon: 03 1- 31564

DE
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BRINGER

Hvaler-tunnelen/Hvaler-naturen
Red. tillater seg å gjengi utdrag av et innlegg ved Fredrikstad og Omegn NOiiirvern, fra
Demokraten 24.6.87. Den planlagte tunellen mellom Asmaløy og Kirkøy vil bli ca. 3 km
lang og de utsprengte fyllmassene vil utgjøre ca. 300.000 m3 . En tunnel til Kirkøy, vil ytterligere øke presset på Hvaler-naturen. Vi far glede oss over at Øra-omradet ca. l 1/2 mil
lenger nord og Arekilen like ved tunnelen allerede er naturreservater, hvis ikke, hadde nok
disse «uproduktive» arealene vært i faresonen pga deponering av steinmasser.

Nye veitraseer, økende trafikk og enorme
steinmasser fra tunnelarbeidene vil kunne
få store negative konsekvenser for Hvaler-naturen.
Vi aner konturene av utviklingen allerede: Grunne viker, våtmarker, dalsøkk
og andre «unyttige» arealer vil bli fyllt
igjen. Naturkvaliteter går tapt og Hvalers
idyller reduseres. Dette er noen av de negative følgene av tunnel-prosjektet, som
ikke er viet særlig oppmerksomhet i media.
Neste gang du kjører fastlandsveien til
Vesterøy ser du litt av effektene: Store
steiner er dumpet ut i en grunn kile med
skjær (Øgardskilcn). Innenfor er deler av
dalsøkket fyllt ut, mens brygger, servicesentra, marinaer, opplagsplasser for båter
og andre aktiviteter får utvikle seg fritt.
For Hvaler kommune er ikke en bakstreversk øykommune som sier nei til utvikling og arbeidsplasser, nesten uansett hva
det koster av natur og idyller.
En stor annonse i lokalpressen 18. juni
d.å. ved A/S Hvalertunnelen, lover rask
behandling, bare steinmassene kan bli
benyttet. «Du kommer til aglemme alt du
tidligere har hørt om offentlig og halvoffentlig tempo, tungroddhet, gråhet og
byråkrati», lover annonsen.
I praksis betyr dette bl.a. at «unødvendig» byrakrati som vurdering av konse-

Illustrasjonen viser den nye veitraseen (hel,
tykk linje) og tune!len (stiplet) mellom
Hdbu pil Asmaløy og Bøbakke på Kirkøy.

kvenser ved større inngrep, f.eks. ved utfylling i sjøen og endrete strømforhold,
blir droppet. Likeså vurderinger av fyllingsarealenes naturkvaliteter. Etater som
Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i
Østfold, og andre «bremseklosser» vil i
praksis få lite gjennomslag, og blir vel
neppe kontaktet i det hele tatt.
For nå haster det, ifølge annonsen. Det
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hjelper lite at Østfold-granitten har ligget
der i ca. 800 mill. år. Nar «utviklingen»
og «veksten» skal realiseres, haster det,
selv om inngrepene blir irreversible. Hvaler kommune blir sikkert en utmerket
samarbeidspartner, idet den i praksis viser
minimal innsikt og interesse for miljømessige forhold som berører deres egen natur.
Kommunene har fått langt større innflytelse pa sin egen arealdisponering nå,
idet «plan- og bygningsloven» tradte i
kraft for et ~r siden. Det er i stor utstrekning opp til kommunen om lovens intensjoner skal bli ivaretatt, eller om Hvaler
vil praktisere en slags «plan- og rydningslov>>.
Boka «Hvaler-guiden», er nettopp
kommet ut, et utmerket samarbeidsprosjekt, der bl.a. kommunen og Miljøvernavdelingen har deltatt. Boka viser på en
glimrende måte en del av natur- og kulturkvalitetene pa Hvaler. Hvor mye av
dette som vil bli rasert, er spekulasjoner,
men at de enorme fyllingsmassene vil re-
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dusere Hvaler-naturen ytterligere, er det
ingen tvil om.
Kommunen ønsker vekst, næringsutvikling og turister. Men kvalitetene pa
badevann og natur- og kulturopplevelsene
stilles det få spørsmålstegn ved.
Det hjelper lite å ha gode kommunikasjoner med all verdens service-tilbud og
marinaer, dersom kvaliteten på ferieoppholdet for øvrig er lav. Da er det bedre å
feriere langs den svenske Vestkysten der
hyttepolitikken og synet på naturkvaliteter er helt forskjellig fra Hvaler, se selv!
Etterhvert som Hvaler-naturen kvalitetsmessig reduseres og slitasjen på naturen
øker, vil det på sikt bety at prisene på
hytter- og fritidshus vil gå ned. Det hjelper ikke med et palass av en hytte med
egen strand, brygge og lett atkomst, dersom badevannet er sterkt forurenset og
utfyllinger og vekstsentra ligger like
rundt hyttehjørnet.
Tunnelen betyr såkalt vekst og utvikling, men til hvilken pris?

Fuglenavn på dialekter i Østfold
Mener du gjertrudskråka?, spør eleven mir
læreren, som er vokst opp i hovedstaden,
viser dem et bilde av svartspetten. De vil
ikke gå med på at keiseren heter rødstrupe og at tårnfalk er navnet på værstilleren.
Slike misforståelser skal det bli slutt på,
lover Norsk Ornitologisk Forening. Foreningens kontakter over hele landet skal
samle inn lokale fuglenavn og sagn knyttet til dem. Alt vil komme med i en bok
om norske fugler og folketradisjon.
Det gjelder å samle inn navn og historier til glede for bade historikere og sprogforskere, skolebarn og naturelskere, sier
Jon Sandvik i Norsk Ornitologisk Forening.
Blant dem som allerede har fuglehistorier fra sitt distrikt er Indre Østfold Fugleforening.
Jerpe var en gang den største fuglen i
skogen og skrøt veldig av det. De andre
skogsfuglene ble både leie av skrytet og
misunnelige. En dag kom de og nappet
kjøtt av den til den ble sa liten, så liten.
- Men jerpen har lyst kjøtt i motsetning til storfugl og orrfugl. Det er derfor
storfuglen og orrfuglen har tatt en lys
flekk under vingen, som takk for sist.
Siden har jerpen levd et bortgjemt liv
skjult for de fleste, forteller en av historiene.
Det er selvfølgelig blant eldre mennesker vi har størst sjanse til å finne dialektnavn, sier Robert Houtman i Indre Østfold
Fugleforening. Det er ikke så rart, fordi
yngre generasjoner har hatt tilgang pa
farverike fuglebøker og har lært seg navnene i dem. De mest avanserte bruker da
også latinske navn og betegnelser, og av
dette blir det ikke mye tradisjonsrik bruk

Nøtteskriken var en fast gjest på potetakeren om høsten og ble derfor kalt «potetskrike» eller «potetski:"åle» i Indre Østfold.
- Det knytter seg både språkhistorie, lokalhistorie og annen kulturhistorie til
mange dialektnavn på fugler i Østfold. Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.
av lokale fuglenavn .
Han vet ikke hvorfor kråka i Eidsberg
også blir kalt for «møkkatiun>, bortsett
fra at det kanskje har noe a gjøre med at
mange ikke liker farven på kråka. Om det
så har så mye med tiur å gjøre, kan man
jo spørre om. Til tiurens trøst kan det
kanskje hjelpe å høre at den andre steder
i Østfold omtales som <<keiser». Mens rødstrupen, som ofte lager tikkende lyder i
mørket, gjerne kalles «tiurklokka», da den
begynner å synge i morgendemringen like
før tiuren.
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Arnfinn Sørlie i Trøgstad, som har fortalt sagnet om jerpen, kan berette at dersom tarnfalken, som gikk under navnet
((Værstillerem), «ryttlet» over jordene i
Trøgstad, skulle det bli god høytørk.
Hvis så svartspetten eller ((gjertrudskråkw) fløytet i gråvær, fikk den øyeblikkelig
tilnavnet ((Vasspipem), og det varslet regn.
En større katastrofe var det likevel om
en kattugle satte seg til utenfor husveggen
og varslet «klevitt-klevitt». Dette var i
eldre tider et klart varsel om at noen i
__.. huset skulle dø og kles i hvitt.
Den stakkars enkeltbekkasinen har også latt en del merkelige navn på seg i Indre
Østfold: ((Mekregauk, skoddefole, humregauk, himmelhest, veidejævel og grøftefaem). Så mangfoldet er der!
Bjørn Aksel Bjerke, Mysen, kan melde
om fugler som ble, og fortsatt blir kalt
fif.jellsulu, og fmini/)), henholdsvis tårnseiler og linerle. Krikkanda ble rundt 1930
kalt (fgørrand)), og kvinanda blir fremdeles
kalt ffSkjæreand)), etter fargene til andrikken som har noe likhetstrekk med skjæra.
Nøtteskriken var en fast gjest på potetakeren Om høsten og ble derfor kalt f(pOtetskrike)) eller ffpotetskrå/e)). Smafugler
som .fuglekonge og trekryper kalte man
(~furu-lus)) eller ((Ore-hm).

Fra ytre Østfold var ((Jan van Genv)
sjøfolks og fiskeres navn pa havsulen,
mens gravanda het fagergås eller ringgås,
et navn vi gjenfinner i Ringåsbukta vest
pa Akerøya, Hvaler, et fast tilholdssted
for arten:"'«Tyrikrake» er et annet navn pa
svartspett, og fra Fredrikstad Blad
1.4.86, sakser vi:
- Nar du hører'n kan du være glad,
men hvis du ser'n, må du ta et lodd!
Det sier en observant leser og forteller
at han har sett og hørt «Tyrikråka» i en
tørrfuru pa Kråkerøy.
Den skriker alldeles uhyggelig, men lar
du først øye på den, sa er den ikke til å ta
feil av. Egentlig er jeg litt glad over å
kunne registrere at denne fuglen igjen er å
se, og da lar jeg jo heller ta et lodd, sier
mannen pa telefonen.
Ansvarlig for innsamling av dialektnavn i Østfold er Robert Houtman, Frøysvei 10, 1800Askim.
Sa har du navn og opplysninger, send
dem til ovennevnte adresse. Resultatene
vil samlet bli presentert senere.
Artikkelen er sammensatt og supplert a ~ red.• med
utgangspunkt i to smaartikler i henholdsvis Ajtmposten
24. 11 .86
og Indre Smaalenenes A•·ii 12. 11 .86.

o
A.s Diamantborind
Betongsaglng og kjerneboring
l armert betong
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Red.

Forhandler av
Kartro spikermaskiner
og byggartikler

Tlf. (032) 29 022
Pancoveien 6, 1620 Gressvik

Geografisk oversikt over medlemmer i Østfold Naturvern
Oversikten er satt opp etter Norges Naturvernsforbunds medlemlister (adresselister for utsendelse av «Natur i Østfold))) pr. aug. 1985 og l 1/2 år senere, pr. febr. 1987. Bare hovedmedlemmer er inkludert, således er de reelle medlemstallene høyere, idet familie-medlemmer er
utelatt. Liksa er abbonenter (ikke-medlemmer) holdt utenfor.
ØN's respektive lokallag omfatter flg . postnr: Moss: 1500- 1580, Fredrikstad
1600-1690, Sarpsborg: 1700-1745, Halden: 1750- 1790 og Nordre (Indre) Østfold lokallag: 1800- 1950.
Postnr.

Sted

Medl.
aug. 85

Medl.
febr. 87

Moss/Jeløy
Vater
Sperrebotn
Svinndal
Kambo
Larkollen
Dilling
Rygge

135

179
3
7
3

9
8

13
lO

1600
1620
1622
1625
1640
1642
1650
1652
1662
1674
1680
1690

Fredrikstad
Gressvik
Engalsvik
Manstad
Råde
Saltnes
Sellebakk
Torp
Rolvsøy
Vesterøy
Skjærhallen
Hærføl

253
37

379

l

4
6
li

l

l

1700
1713
1714
1720
1730
1735
1740
1742

Sarpsborg
Grålum
Yven
Greåker
Ise
Varteig
Borgenhaugen
Klavestadhaugen

81
9
5
17
2

79
13
lO
18
3

l

l

21

26

6

8

1500-13
1520
1521
1523
1530
1560
1570
1580

6
7
3
2
3

4
13
8
9
l

5
19
10

2
4

55

5
13
7
6
24
21

1745

Skjeberg

9

18

1750
1760
1762
1770
1780
1790

Halden
Berg
Sponvika
Aremark
Kornsjø
Tistedal

137
2

164

12

3
18
5
23

1800
1810
1815
1816
1820
1822
1823
1825
1827
1850
1860
1864
1866
1870
1872
1876
1878
1880
1890
1892
1950

Askim
Slitu
Langli
Skiptvet
Spyd berg
God heim
Knapstad
Tomter
Hobøl
Mysen
Trøgstad
Tosebygda
Bilstad
Ørje
Kallak
Lundeby
Hærland
Eidsberg
Rakkestad
Degernes
Rømskog

44

40

2
l
4

l

Totalt

o

14

4

li
3
l
4
2
li

4
2
l

4

5

l

5
14
2
l
5

3
lO
4
l

2
4

l
2
2

o

6
lO
6
7

3
14

982

1264

2
()

4

6

Samlet medlemstall (hovedmedlemmer) var 982 aug. -85 og 1264 i fcbr. -87. Oversikten
gjenspeiler bosettingsmønsterfhvor mange som sokner til respektive postnr., miljøbelastning/bevisstgjøring og lokkalagenes aktivitet. Uten å spekulere for mye på tallene, er det
bemerkelsesverdig få medlemmer (80) i Sarpsborg by, til tross for vel 12 000 innbyggere og
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meget stor miljøbelastning. Likså er medlemstallene små i Askim med bare 40 medlemmer
på mer enn Il 000 innbyggere! Andre tettsteder som Rakkestad og Mysen i Indre Østfold,
er også meget svakt representert.
Bevisstgjøringen i industri- og forurensningsfylket Østfold, utfra medlemstall å dømme,
er totalt sett liten , idet det er bosatt ca. 160 000 personer over 20 ar i fylket, men bare ca.
l 300 er hovedmedlemmer. Eller er det slik at mange «potensielle medlemmer» i Østfold enna
ikke er vervet?
Red.

H\Ordan kan vi bli enda flere og aktive medlemmer i ØN? Kanskje er det mange naturverninteresserte som vi ikke har nadd frem til i Østfold cnna? - Fra en mark vandring til oya
Søndre Søster i regi av Fredrikstad og Omegn Naturvern i 1984.

----------·--------------------

«Rebus»
Hvilke dyrearter skal disse tegningene forestille?
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Vannforurensninger i Østfold: Status, utvikling og brukerkonflikter i utvalgte forekomster
Red. tillater seg å gjengi et utdrag fra en fylkesvis oversikt over vannforurensning i Norge, som ble trykket som bilag til Stortingsmelding nr. 51
( 1984- 85): «Om tiltak mot vann- og luftforurensninger og om kommunalt
avfall.)> Her presenteres Østfold-delen:

Problemene tilknyttet vannforurensning i Østfold er mangfoldige, f.eks. industri-utslipp,
kloakk. olje-søl og jordbruksforurensninger.
Stadig større kornarealer, mer effektiv drenering, bakkeplanering, bekkelukking, overgjødsling med kunstgjødsel, tunge landbruksmaskiner som pakker jorda, og ikke minst høstpløying, så jorda ligger blottlagt fra september til mai, gir meget store forurensninger fra
jordbruket i Østfold. - Foto: Pal Bugge.
Til tross for at det er iverksatt tiltak for
å redusere avløp fra tettsteder og industri,
har overgjødsling og de mikrobiologiske

forhold i øvre deler av Haldenvassdraget
utviklet seg i negativ retning i siste tiårsperoide. En gradvis økning i tilførslene av
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plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen
har innen enkelte vassdragsavsnitt ført til
tiltagende algevekst, fremvekst av «ugressalger» (blågrønnalger), samt tilgroing
med høyere vegetasjon. Økt algevekst,
samt økte tilførsler av organisk stoff, har
medført større oksygenforbruk i vannmassene. Bunnvannet er til tider oksygenfritt i den mest belastede innsjøen, Bjørkelangen, slik at tidligere bunnfelte næringssalter frigjøres. Skullerudsjøen og
Rødenessjøen står i dag pa overgangen fra
å være begrenset påvirket til å bli begynnende problem-innsjøer. Syd for Rødenessjøen (Øymarksjøen, Aremarksjøen, Aspern og Femsjøen) gjør forurensningene
seg foreløpig lite gjeldenede. Innpoding
av blågrønnalger fra innsjøene oppstrøms
kan imidlertid på sikt skape problemer
også her.
Utviklingen i vassdraget antas å skyldes
utviklingen innen jordbruket. I dag bidrar landbruksavrenning med ca. 45 % av
fosfortilførslene og ca. 65% av nitrogentilførslene. Endret arealbruk og jordbearbeidingsrutiner har bidratt til større arealavrenning (erosjon). Dette bidrar til at
vannet etter flomperioder nå er mer grumset enn tidligere.
Forurensningssituasjonen i Haldenvassdraget skaper ulemper for de fleste
brukerinteressene. Spesielt store er ulempene for vannforsyningen pga. dårlige
mirkobiologiske forhold , dårlig lukt,
smak og farge. Femsjøen/Lille Ertevann
og Rødenessjøen er drikkevannskilde for
ca. 26 000 personer. Vassdraget er viktig
for friluftsliv og rekreasjon (hytter, campingplasser, båtliv etc.). Fiskebestanden
er stor i de fleste vassdragsdeler. Vassdraget er regulert, noe som i liten grad
synes å påvirke forurensningssituasjonen.
I Glomma kan det ikke fastslås noen
utviklingstendens. Vassdraget er moderat
til markert overgjødslet, har stor partik78

keitransport og pa noen strekninger dårlige mikrobiologiske forhold. Glomma i
Østfold renner gjennom et av Norges mest
industrialiserte områder, og elva tilføres
fiber, oppløst organisk stoff og tungmetallene kobber, sink, kadmium og krom. I
tillegg foregår et intenst
jordbruk
(åkerdrift) i området. I sideløpet nedenfor
Sarpsborg, med Visterflo/Skinnerflosystemet, skjer tilgroing i stort omfang.

Kronos Titan A/S, Fredrikstad, en av
de 4 store vannforurenserne i Østfold.
De øvrige 3 er: Saugbruksforeningen
A/S (Halden), Borregaard fabrikker
A/S (Sarpsborg) og M. Peterson & Sønn
A/S (Moss).
Den mest markerte brukerkonflikt er
mellom resipientbruk og vannforsyning.
Glomma er drikkevannskilde for ca.
l 00 000 mennesker (Eidsberg, Askim og
Sarpsborg Fredrikstadområdet).
Glomma gir store muligheter for friluftsliv og rekreasjon. I Glomma nedstrøms
Sarpsborg er vannet lite egnet til bading
pga. de mikrobiologiske forhold.
Overgjødsling og dårlige mikrobiologiske forhold har tiltatt i Vansjø/Hobølvassdraget. I den senere tid synes imidlertid forholdene å ha stabilisert seg. Det er

høy algevekst og periodevis masseoppblomstringer av blågrønnalger. Algene
gir dårlig farge, lukt og smak på vannet.
Problemalgen Gonyostomum cf semen
som klistrer seg til kroppen på badende
og kan fremkalle allergireaksjoner, har
også forekommet i større menger. Strandvegetasjonen ekspanderer. Til tider oppstår oksygenfrie forhold i bunnvannet i
Vansjø.
Store partikkelmengder tilføres vår og
høst, og gjør vannet grumset. Som i Haldenvassdraget skyldes dette sannsynligvis
endringer innen landbruket.
Partikler og alger skaper størst problemer for drikkevannsinteressene. Vansjø er
drikkevannskilde for ca. 45 000 personer.
I tillegg er vassdraget viktig for friluftsliv
og rekreasjon. En stor fiskebestand kan
danne grunnlag for yrkesfiske.
Konflikten mellom bruken av de tre
nevnte vassdrag som resipient og drikkevannskilde er særlig utpreget, siden det er
vanskelig å finne alternative drikkevannskilder.
Pa 1970-tallet ble det satt iverk tiltak
for å redusere utslipp fra treforedlingsindustri til !dde/jorden. Dette har ført til
markert lavere innhold av lignin forbindelser, noe klarere vann og bedre
oksygenforhold i tidsrommet 1977- 1980.
Innholdet av tarmbakterier viste en markant nedgang i 1981 i forhold til tidligere, på grunn av idriftsettelse av renseanlegg for Halden by. Tarmbakterierinnholdet ligger fortsatt på et niva
som gjør fjorden lite egnet for bading etter helsemyndighetens krav. Plante- og
dyresamfunnene i strandsonen er blitt mer
artsrike, og arter som har vært borte på
enkelte strekninger i en periode kan igjen
observeres.
Forurensningssituasjonen synes imidlertid å ha stabilisert seg etter 1981. ldde-

fjorden brukes til rekreasjon/friluftsliv
(bl.a. endel hytter) og både sports- og
yrkesfiske. Problemene for disse brukerinteressene har avtatt noe.
Også i Singlefjorden-Hvalerområdet
medfører dårlige mikrobiologiske forhold, overgjødsling, miljøgiftpåvirkning
og stort partikkelinnhold i vannet enkelte
steder problem for rekreasjon/friluftsliv
og fiske. Overgjødsling begrenser seg i
hovedsak til enkelte kiler. Nedsatt sikt i
vannet skyldes leiretilførsel fra Glomma
og utslipp fra industri. Partikkelinnholdet oppfattes som det største problem for
badeinteressene.
Miljøgiftsituasjonen
skyldes tilførsler av bl.a. tungmetaller.
Bunnfaunaen er betydelig redusert i et
område på 15- 30 km2 . Det er markerte
overkonsentrasjoner av klororganiske
forbindelser i blåskjell. Miljøgiftpåvirkningen er moderat til markert. Massesundet er ytterligere et marint omrade
hvor overgjødsling, hygieniske forhold og
miljøgiftpåvirkning er til ulempe for rekreasjon/friluftsliv og fiske.

IDDEFJORDEN OG NEDRE
GLOMMA SKAL BLI RENERE
Vi legger nå opp til en
4-årspl= l or tiltak for å
bedre forurensningssitu·
a;jonen i Iddefjoråen
:\edre Glommaregionen
og kystområdet ned mot
Sverii(e. Dette sa nuljø·
' enunilu~ter 5:;'-<.l Ron·
btck. da hun 1 1986
mot1e sm S\'Cn~ke kolie·
ga. Birgitta Duhl på et
n'l!Sk.iS\'eru.k
grenst··
møte
Handlingsplanen inne·
bærer gjennomfonng a"
nve O!, ve•!tatte tiltak
<~\ ':'"rior åt- , ·ikth·:,:r foru·
rensnir.6sk.ildcr "i omri-t·
drt . Det er nå særlig akt u · ,

eh a ivc rks<-ne tiltak mot
utslippene fra Saugbruks·
foreningen i Halden. &lr·
regaard fabrikker og Kro·
nos Titan NS i Fr~drik·
stad. de komr.tunak klo·
akkut>hpperv: fra ~rps·
bor,· O)
Frdrikstad·
regivnen samt foruren!l·
ninc,. ne fr<:t bn~bruket.
Samlet vi.l di~"' tiltak.e·
n,· fore til en bel\·tlclig
forht·dnng av lorurens·
ningsituasjoncn i Jddc·
fj<•rdcn og !\edre Glom·
n'H1·rt.-~ion:n og ky~tmn·
rbd• t r.··d mot Sv·!igc 58
milJo'·- rnmm tster Si"el
Rnnh<!-k

79

Forurensningsproblemet i kystområdet
som helhet skyldes særlig utslipp fra treforedlingsindustri og kommunale og private kloakkutslipp. Kystsonen er et attraktivt rekreasjons-/friluftsområde pga.
sitt mangfold av fritidsmuligheter, sin

naturskjønnhet og nære beliggenhet til
større tettsteder.
Konflikten med forurensningssituåsjonen er stor fordi la alternative områder
finnes i fylket.

Overgjødsling, dårlige mikrobiologiske forhold og høye partikkelkonsentrasjoner er et
problem i de større vassdragene og i fjordområdene. I vassdragene har utviklingen vært
negativ pga. økte tilførsler fra landbruket. Fjordområdene lar i tillegg miljøgiftpåvirkning.
Forurensingssituasjonen i fjordområdene skyldes særlig utslipp fra befolkning og industri
(særlig treforedlingsindustri). Pa bakgrunn av at det er få alternative drikkevannskilder og
områder for friluftsliv og rekreasjon, er brukerkonfliktene særlig store.

Mal: bedre ( + )
eller opprettholde (O)
Gjennomførte Gjenstående
lt';,~r øt for
investeringer investeringer
1983-priser Drikke- Bade- /Rekrea- Fiske
1975- 82
vann vann sjon
Løoende oriser
3
o o o
3

v ommunale avløo. Mill. kroner

Vannforekomster
Rømsjøen
Haldenvassdraget,
Bjørkelangen-Rødenessjøen
Haldenvassdraget
nedstrøms Rødenessjøen
Glomma, Øyeren-Sarpfossen

7

8

154

385

+

+

+

+

o

o

o

+

o

o

+

+

Glomma, nedstrøms Sarpfossen
Iddefjorden

38

35

+

+

+

Singlefjorden/Hvalerområdet

30

14

+

+

+

Vansjø-Høbølvassdraget

34

63

+

+

+

Mossesundet

12

95

+

+

+

Kysten Onsøy-Moss

20

36

o

o

o

298

639

118
180

147
492

Hele fylket
Herav:
Renseanlegg
Lednin11snett

Innenfor finansieringsordningen av gjødselkjellere
ringer for 3,3 mill. kroner ( 1980- 83 i løpende priser).
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+

etablert i 19801er det gjennomført investe-

Statens Atomtilsyn hevder: Ingen grunn til
uro for Halden-reaktoren
Oddvar Dalastøl

«Stridens eple;;, selve reaktortanken med uran-brenselselementene (uran-stavene), ((hjerte/!! i
Ha/den-reaktoren. I20 brenselse/ementer med tilsammen 800 kg uranbrensel befinner seg her,
nedsenket i gulvet i reaktorhal/en, 30m inne ifjellet, med 50 mfje/1 over. Foto 18. I 1.86, Pål
Bugge.Seforøvrigartikke/i!!NaturiØstfold!!nr. l I987, s. /3- I5

Det maksimale uhell ved Haldenreaktoren
ville være en situasjon der kjølesystemet
av en eller annen grunn skulle falle bort.
Men selv et slikt uhell ville ikke føre til at
befolkningen ble utsatt for signifikante
strålingsdoser. Alle forsiktighetsforholdsregler ble gjennomgatt sa seint som i
1986. Det er derfor neppe noen grunn til
at Halden Natur- og Miljøvern og Østfold
Naturvern skal føle uro i forbindelse med

reaktoren og dens omgivelser. Det har jeg
da ogsa gitt utrykk for i et skriv til Oljeog Energidepartementet, sier kontorsjef
Kare Øfjord i Statens Atomtilsyn.
De to foreningene har sendt et brev til
Miljøverndepartementet, der man ba om
at Haldenreaktorens framtid måtte bli
nærmere vurdert ut fra helsemessige og
miljømessige forhold ved eventuelle ulykker, sabotasjer m.v. (Brevet er gjengitt i
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«Natur i Østfold» nr. l 1987, s. 15
I det samme brevet ble det uttrykt frykt
for at lagring a" radioaktivt avfall i Halden og pa Kjeller kan innebære en fare.
(Det blir oppgitt at det lagres ca. 13 tonn
av slikt avfall i Halden, men Institutt for
Energiteknikk retter dette til8,8 tonn).
Miljøverndepartementet har sendt skrivet over til Olje- og Energidepartementet
som så har innhentet uttalelsen fra Statens
Atomtilsyn.
I denne uttaltelsen peker Kim Øfjord
på at den fysiske beskyttelsen av kjernemateriell skjer i samsvar med Kongelig resolusjon av l. november 1984, som tar sikte
pa å minimalisere en hver risiko ved dette
materiellet og skjerpe sikkerhetsrutinene.
Hele spørsmiliet er utredet i en sikkerhetsrapport.
Nar det gjelder 8,8 tonn bestrålt brensel som er lagret i Halden, sier Øfjord at 7
tonn dreier seg om naturlig uran som ble
utsatt for en meget lav utbrenning i reak-
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torens første tid. Det kan ikke føre med
seg skade av noen betydning. De l ,8 tonn
er mer radioaktivt materiale. og blir forskriftsmessig lagret i en bunker, der det er
plombert og blir overvaket i samsvar med
gjeldende internasjonale bestemmelser.
Lagret kontrolleres minst to ganger i året.
En tungtvannslekkasje ville bli fanget
opp av det vannet som siger inn i fjellet
og som er under stadig observasjon. Alt
vann som blir pumpet ut, blir malt med
henblikk pa radioaktivitet. Statens institutt for strålehygiene har utferdiget strenge regler i denne forbindelsen.
Anlegget har ellers bygd inn rensekretser og ev. lagertanker for a ta opp slikt
vann, heter det i betenkningen fra Kare
Øfjord.
Innlegget har statt i Halden Arbeiderblad
6.3. 87, s. 10, og er gjengitt med forfatterens tillatelse.
Red.

ØN's nidstang
Den som trodde at ØN's nidstang skulle
mangle kvalifiserte kandidater, tok feil!
Siden NiØ nr. 1/87 (s. 44) har nye kandidater stått i «kø» for a komme inn på listen! Vi har faktisk måttet grovsortere
«miljø-synderne» i to grupper før vi har
kunnet sette opp den endelige listen.
Som følge av SFT's «Østfold-aksjon»
ble en drøss bedrifter avslørt med tildels
grove brudd pa forurensningsloven. Peterson-gruppen kom dårligst ut og inntar
en soleklar førsteplass pa var Nidstang.
Peterson & Son i Moss hadde dobbelt sa
store utslipp av fiber som tillatt etter utslippstillatelsen. SFT unnlot likevel å
anmelde bedriften da det etter sigende
skulle være «formildende omstendigheten>. ØN regner med å ha fått en forklaring nar du leser dette . Det er ogsa grunn
til å tro at Peterson & Søn hadde overutslipp i juni 1986 uten at SFT har foretatt
seg noe.
For ytterligere å understreke Peterson-gruppens slette rulleblad, hadde
Greåker Industrier, som er en del av denne
industrigruppen, grove brudd på forurensingsloven. Blant annet har bedriften
håndtert farlig PCB-holdig avfall på en
uforsvarlig måte. Dessuten hadde bedriften et stort overutslipp av lut til Glomma.
Som en kuriositet bør nevnes at Greaker
Industries leder Arne G. Andersen ynder a
kalle seg «gammel naturverner». Peterson-gruppen har med disse miljø-kriminelle handlingene klart å skyve SFT ned
fra topplassering på Nidstanga i nr. 1/87.
Dessuten har Borregaard A/S ligget lavt i
terrenget siden sist og er na skjøvet helt
ut av listen, foreløpig.
Den som har overtatt Borregaards plass
er Sissel Rønbeck/Miljøverndepartementet.
I forbindelse med SFTs «Østfold-aksjon>>

Tegning: Egil Torin Næsheim
pasta vår miljøvernminister at arbeidet
med rensing av den kommunale kloakken
i Nedre Glomma-regionen gikk etter planene og at kommunene fulgte opp sin del
av opprydningen. Dette er bløfT overfor
massemedia, da ØN i et møte med statsrådens personlige sekretær to maneder
tidligere kunne dokumentere at fremdriften var dårlig. Så langt er det forventet en
overskridelse av den endelige tidsfristen
på minimum seks mancder. Den endelige
forsinkelsen vil med all sannsynlighet ligge rundt et år senere enn forutsatt for
renseanleggene i Sarpsborg og Fredrikstad.
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Arbeiderpartiet er virkelig i støtet for
tiden med bade Gro-kommisjon og dobbeltplassering på ØN's Nidstang: Etter å
ha lest Øs(fo/d Arbeiderpartis program, er
ikke ØN i tvil om at Gro burde begynne a
rydde opp utenfor sin egen hyttedør på
Onsøy-kysten, før hun dro utenlands for å
øse av sin visdom. - Begrepet «miljøhensyn» er nevnt en eneste gang i et ellers tettskrevet fylkesvalgprogram. Programkomiteen rna ha vært bade døv og blind
de siste fire arene for å kunne avsette så
lite plass til miljøvern i disse tider! Det er
skremmende a se at et parti med sa stor
makt legger sa liten vekt pa miljøhensyn i
et så sterkt forurensningsbelastet fylke.
Fjerdeplassen gar til Høvik Lys i Halden som SFT avslørte i vinter. Bedriften
hadde helt bevisst spekulert i å ha renseanlegget ute av funksjon, slik at bedriften
sparte penger og miljøet ble tilført tungmetaller. SFT har gått inn for at bedriften
skal betale l 00 000 kr til statskassen. Det
er beløpet SFT antar bedriften har spart
inn ved ikke a ha renseanlegget i funksjon.
Statens Forurensningstilsyn (SFT)
kommer også denne gangen inn pa listen.
Dette er bekla?,elig da etaten har gjennom
ført en skikkelig kontrollaksjon i fylket
pa en bra måte. Vi hadde helst sett at

Miljøverndepartementets kontroll- og
overvakingsorgan for forurensing hadde
forsvunnet fra vår Nidstang, men SFT har
enda mye rusk i maskineriet og tvinger seg
inn på en velfortjent femteplass!
SFT har dessverre ved sin ettergivende
holdning bidratt til luftforurensing i Nedre Glomma-regionen, nærmere bestemt
pga. Ali Wazirs k~belbrenning pa Torp
ved Fredrikstad. Under sterk røkut,·ikling brennes det her kabelrester uten noen
som helst kontroll! (Forbrenningstemperatur og dermed utvikling av farlige stoffer er uten kontroll).
I tillegg holder SFT pa med en handlingsplan for å redusere luftforurensinger
fra alle typer kilder i samme region. Nesten alt fra bratebrenning og vedfyring
vurderes det tiltak mot. Men ukontrollert
kabelbrenning gis det altså tillatelse til på
et svært darlig faglig grunnlag. Hvis ikke
utslippstillatelsen fra SFT trekkes tilbake
av Miljøverndepartementet, vil ikke
SFT's handlingsplan for reduksjon av
luftforurensing i regionen kunne taes alvorl ig. Det hører med til saken at ØN har
anket avgjørelsen om utslippstillatelse inn
for Miljøverndepartementet.
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Hovedutfordringer for Østfold Ornitolog-

iske Forening: lO teser om framtiden
Atle Haga

Innlegg i forbindelse med ((ØOF og framtiden», seminar på Akerøya 4-5.
april/986.
Enhver forening bør tenke framover, finne hvilke hovedutfordringer den står
overfor, og hvordan den skal møte disse
utfordringene. I det følgende vil jeg angi
ti teser om framtiden, og hvilke konsekvenser eller utfordringer disse kan medføre for Østfold Ornitologiske Forening.
Noen av tesene er enkle, og disse er det
kanskje enighet om. Andre av tesene er
mer spekulative, og disse kan mange være
uenige i. Uansett er meningen kun å legge
fram noen tanker og ideer som kanskje er
nyttig i en debatt om hovedmålsettinger
og utfordringer for NOF som en ideell
naturvernforening. Tese l- 3 omfatter
hovedoppgaver innenfor naturvernsektoren. Tese 4-6 omfatter trender eller utviklingstendenser innen moderne forvaltning. Tese 7- 9 omfatter trender i folks
atferd og holdninger. Tese l Oinneholder
konklusjon og noe om hvor veien går
videre.
Tese l : Det klassiske naturvernet som
omfatter spesielt vern av arter og områder
vil fortsatt være en viktig naturvernoppgave. Konsekvenser/utfordringer for ØOF:
ØOF's store innsats vedrørende arts- og
områderegistreringer vil det fortsatt være
behov for.
Tese 2: Ved naturinngrep og ulike etaters virksomhet blir konsekvensvurderinger og vurdering av alternative løsninger
stadig mer vanlig. Konsekvenser/utfordringer for ØOF: Det blir et økt behov for

Foto: Raymond Herland.
generell miljøkunnskap, herunder [uglekunnskap, spesielt miljøjbiotokrav og
næringskrav til de enkelte arter.
Tese 3: Gjennom planlegging på ulike
nivåer (den enkelte grunneiers driftsplan,
reguleringsplaner, kommuneplaner og
fylkesplaner) må naturvernhensynet innarbeides i disponeringen av de 95 % av
landet vårt som ikke sikres spesielt i medhold av naturvernloven. Konsekvenserfutfordringer for ØOF: Det blir et økende
behov for kunnskap om fuglearters totale
utbredelse og tilhold, f.eks. innenfor en
kommune. Lokalkunnskap om fuglelivet
og naturen generelt blir vesentlig.
Tese 4: Framtidig offentlig forvaltning
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vil bli mer preget av veiledning og informasjon enn av regler og forbud/påbud.
Konsekvenser/utfordringer for ØOF:
ØOF's rolle i informasjonsarbeidet bør
styrkes. ØOF bør markedsføre sine tjenester; utvikling av informasjonsmateriell,
opplæring, kursing m.m.
Tese 5: Framtidig offentlig forvaltning
vil bli preget av desentralisering. Stor
grad av egenbestemmelse vil bli lagt til
kommunene. Konsekvenser/utfordringer:
ØOF bør fa tildelt stadig flere oppgaver
vedr. skjøtsel av verneområder, oppsyn,
informasjon- og veiledningsarbeid m.m.
Tese 7: Folk vil føle økt samhørighet
med lokalmiljøet, og følelsen av å høre til
et sted som har kulturhistoriske røtter og
tradisjoner blir vesentlig. Konsekvenser/utfordringer for ØOF: Det vil bli en økt
medlemsrekruttering og tilslutning til
ØOF hvor foreningen har et lokallag.
Tese 8: Nær-naturen far stadig større
betydning for folk. Viktigheten av å bevare kulturlandskapet, restbiotoper, grønne
lunger inntil og i tettstedene blir stadig
klarere. Kon sekvenser/utfordringer for
ØOF: ØOF bør møte disse lokale behov
ved markvandringer, åpne møter med foredrag fra nærmiljøet, kurstilbud om fuglefaunaen i lokalmiljøet m.m.
Tese 9: Fuglelivet vil i framtiden fa
stadig større betydning som opplevelsesressurs for en rekke mennesker. Konsekvenser/utfordringer for ØOF: ØOF bør
arbeide for å ra større innflytelse i offentlige organer og nemder, f.eks. fylkesfriluftsnemnd, kommunal viltnemnd, kommunalt utvalg for å vurdere ulke veitraseer m.m.
Tese l 0: Hovedtrusler mot fuglelivet
og deres livsmiljø blir i framtiden nedhygging/omdisponering og forurening og
forurensing av biotopene. Effektene av
primærnæringene Uord- og skogbruk),
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jakt og friluftsliv blir mindre. Konsekvenser/utfordringer for ØOF: ØOF bør søke
alliansepartene (samarbeidspartnere) innen grunneier-, jeger- og friluftsorganisasjoner, jord- og skogbruksfolk og -etater,
velforeninger, hagelag m.m. for sammen å
stå sterkere.
ØOF's stvrke til å møte disse utfordringene ligger etter min oppfatning i
- at foreningen har lokallag og enkeltmedlemmer spredt utover hele fylket, dvs.
lokalkunnskapen er meget stor,
- at medlemmene er meget sterkt engasjert
i naturvernproblemer, og er villige til å
gjøre en stor frivillig innsats,
- at den faglige kvaliteten på det arbeid
ØOF's medlemmer utfører, gjennomgående er meget høy.
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ØK's sentrale rolle som rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål er et resultat av vårt mangeårige engasjement når det gjelder fo ruren sede utslipp til luft og vann. Ved å gå til kilden for utslippene, er det i
mange tilfeller oppdaget forhold som også må påvirke arbeidstakernes helse og velferd.
l dog hor ØK ansatt egne yrkeshygienikere og kjemiingeniører
som også hor utdannelse i toksikologi. Vi hor eget laboratorium og
moderne prøvetokings- og måleutstyr og tilbyr meget velkvalifisert
bistand innen fagene arbeidsmiljø og yrkeshygiene.
-

Kontakt oss gjerne for en prat. Spør etter Guri Lindmork Sandøy
eller Øyvind Weholt på telefon 032-14 000.
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Noen synspunkter på viltloven og om
jakttidene i Østfold
Robert Houtman

Direktoratet for naturforvaltning fastsatte 30.4.86 jakttider og jaktmater m.v.,
som gjelder fram till.4.89.
I heftet «Truete dyr og planter i Norge»
(Statens Naturvernråd 1984) står gaupa
nevnt under de sårbare artene. Det er
imidlertid tillatt å drive jakt på denne
arten i 5 l /2 maneder av året, i hele landet! Man får til og med lov til å bruke
hund til dette. Riktignok er denne perioden blitt ca. 3 l /2 mnd. kortere siden forrige gang jakllidene ble fastsatt i 1982,
da det var lov å jakte på gaupe fra 21.8.
til 15.5. Eller min mening bør dyrearter
som blir klassifisert som «sårbare» være
fredet, særlig i den tiden nar snøen gjør
det lett å jakte på dem.
Det heter i viltloven at jakt og fangst
skal utøves på en slik mate at viltet ikke
utsettes for unødige lidelser. Likevel er det
fortsatt lov å bruke feller som Conibear
(mår, mink, røyskatt), atesaks (mår, rev,
mink, grevling) , fangstbur (ravn, kråke,
skjære, måker) og andre Celletyper (bas,
fall em, fallstokk, kassefelle m. v.) Det er
dessverre ennå ikke utarbeidet nærmere
regler for bruk av slike feller, til tross for
at viltloven er mer enn 5 år gammel nå.
Det er vel neppe tvil om at noen av disse
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tillatte redskapene gjør at viltet kan lide
forferdelig og i lang tid.
Hele 25 forekommende pattedyr- og
fuglearter i Østfold kan felles av grunneier/bruker gjennom hele året, når disse
gjør spesiell skade. Slike fellinger kan
utføres uten tillatelse fra viltnemd, fylkesmannen eller fra Direktoratet. Blant artene finner vi også dyr som ellers er fredet
mot ordinær jakt (snømus, bydue, gråspurv, dompap, måltrost, svarllrost, stær,
kaie, sildemåke).
I tillegg er det mange arter som kan
felles dersom spesiell tillatelse blir gitt for
å avverge skader. Blant disse er f.eks. flg.
arter som ellers er fredet mot jakt: Gnihegre, grønnspell, gråspett (meget sjelden
i Østfold), svartspett, flaggspett, ilder
(meget sjelden i fylket), oter (truet art),
smålom og storlom (sårbare), ærfugl,
makrellterne, rødnebbterne, kattugle, 2
haukearter, fiskeørn (sårbar) og 8 arter
spurvefugler.
Loven snakker også fortsatt om «rovvilt». - Hvis myndighetene hadde mer
forståelse og respekt for naturen, ville
dette gammeldagse og feilaktige ordet
vært byttet ut med «jaktvilt» eller «predatoren>. Disse artene driver like mye «jakt»

Ærfuglen- omstridt jaktobjekt i Oslofjorden. Den er fortsatt fredet , men en del skytes ulovlig. De fleste jegere mener at ærfuglen representerer en vilt-ressurs som det nå bør åpnes jakt
på. - Foto: David Vogt, Moss.
som vi mennesker gjør det. «Rov» er et
stygt ord, som man bare finner som betegnelse for negative menneskelige egenskaper, slik som i «rov-drift».
Viltloven sier i § l at «viltproduksjonen>> kan «høstes». Dette uttrykket tyder
også pa liten respekt for naturen. Det er
forferdelig at vi handler som om vi eier naturen, og at det derfor bare er å «høste»
inn!
Jeg synes viltloven burde gi jegerne
forståelse for det store samspillet i naturen. Det er et faktum at mange jegere har
respekt for naturen, og at jegerforeningene gjør mye godt arbeid i Norge. Men det
er få som innser at vi mennesker ikke kan
gjenopprette den balansen vi for lengst
har ødelagt. Det kan bare naturen selv
gjøre. Bare predatorene er i stand til å ta
ut de dyrene som er svake og gamle.

Vi rna slutte med å se på naturen med
oss selv i sentrum. Det er som a påsta at
jorda står i sentrum av universet, og alle
stjernene dreier seg rundt oss! Like mye
som jorda er en del av det kompliserte
universet, er vi også en del av naturen.
Derfor rna vi oppføre oss deretter. l den
forbindelse oppfordrer jeg alle til å lese
det sakalte «indianerbrevet», som kan
bestilles hos Naturvernforbundet.
Det siste jeg vil peke pa er at jakten på
aktuelle fuglearter begynner i august eller
september, nettopp når mange er på trekk.
At disse da samler seg i store flokker, vil
ikke si at det nødvendigvis er mange av
dem! Vi glemmer at de kan være l!gjester»
fra landområder lenger øst. Før de er tilbake igjen pa sine hekkeplasser, vel et
halvt ar senere, har de vært utsatt for
mange farer, bade av naturlig og kunstig
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karakter. Vi protesterer ofte mot jakt og
ødeleggelse av overvintringsplasser til
«våre» fugler i land lenger sør, men samtidig gjør vi nøyaktig det samme mot fugler
som kommer østfra!
Lovgivningen for naturvern har utvilsomt blitt mye bedre i Norge de siste tiårene, men det er ennå mye å forbedre. Jeg
nevner i den forbindelsen at man i et land
som Nederland allerede i 1950-årene fikk

en lov for vern av fugler, som bl.a. gjør
det mulig for folk å bli opplært til å bli
ubetalt «fuglevern-kontrollør», som kan
rapportere overtredelser av loven til politiet. Det er f.eks. forbudt å selge, frakte
og utstoppe fredete fugler, med mindre
man har skriftlig tillatelse fra myndighetene. Den nederlandske loven er for tiden
under revisjon og vil utvilsomt bli enda
bedre.

Aktuelle jaktbare arter/jakttider i Østfold
Fugler
Heleåret: Kråke
l 0.8. -23.12.: Grå trost, rødvingetrost
l 0.8. - 28.2.: Nøtteskrike, skjære, ravn
21.8.- 31.10.: Kortnebbgas, grå gas, heilo, brushanc, enkelt bekkasin, gluttsnipe, småspove, storspove.
21.8.- 23.12.: Ringdue. brunnakke, krikkand, stokkand.
21.8.- 28.2.: Hettemakc. fiskemåke, gra måke, svartbak, krykkje.
l 0.9.- 23.12.: Storskan, toppand, svartand, kvinand, siland, laksand, havelle, orrfugl, storfugl, jerpe, rugde.
10.9.- 31.1.: Lunde.
l O. 9. - 28.2.: Ryper (meget sjeldne i fylket).
1.10.- 15.10.: Fasan.
Alle andre fuglearter i fylket er fredet mot ordinær jakt og fangst.

Pattedyr
Hele året : Villmink
15.7.- 15.4.: Rødrev
21.8 .- 28.2.: Grevling
21.8.- 15.3.: Røyskatt (snømus er fredet)
10.9.-28.2.: Hare/sørhare
1.10.- 23.12.: R<ldyr(bukkfra 21.8. till5.9.)
5.10.- 31.1 0.: Elg. hjort (Råde. Onsøy)
1.11.- 15.3.: Ekorn. mår
1.11.- 15.4.: Gaupe
Dersom det er nødvendig for å hindre skade på eiendom. er det tillatt a avlive smagnagere hele året. Derimot er alle flaggermus-arter fredet. - Alle andre pattedyr-arter i fylket er fredet mot ordinær jakt og fangst.
Alle amjihicr (padde. frosker. salamandere) og ÅTI/>dl'r (firfisle og ormer) er fredet. Dersom det er nødvendig for å hindre skade
på personer. kan eier/bruker m. v. avlive hoggorm. dersom andre tiltak i rimelig utstrekning for a a1 verge skade ikke fører frem.
Ved all jakt må man ha løst jegeravgiftskort (nye jegere må avlegge jegerprøve). For all jakt fra land og i fersklann er man
avhengig av grunneiers tillatelse. For jakt pa rådyr. elg og hjort er man dessuten avhengig av fellingstillatelse utstedt av viltnemnda.
Red.

'ilEtab~1iWn
assuranse

KONTORMASKI ,. ER KO•HORUTSTYR

Stabburveien 7/9 SentralbOfd (032) 98500

DISPONENT

i;.>F\DEI~SI<.I OLOG T 3JS

JON SANNE

1600 FREDRIKSTAD

ru=

9

Ctl2·Z1J90

TLF OJ2

11~5

BOKOMTALE
Rapport-serien «Østfold-Natur»
Nye nr. om våtmarksområder, Øra og Heravassdraget (Trøgstad)
ØOF's rapportserie teller nå 24 nr. (se
oversikt i NiØ nr. 3 1983, s. 110 og nr. 2
1985, s. 103).
Nr. 24 omhandler fuglelivet i Østfolds
våtmarker, en samlerapport som nå er
meget aktuell, siden «Utkast til verneplan
for våtmarksområder i Øsfold» har vært
ute på høring i regi av fylkesmannen. Rapporten inneholder så vel mer generelt stoff
om våtmarkene i fylket (areal, funksjon,
litteratur mv.), som oversikter over hekkearter i ulike miljøer, bestandsstørrelser,
faunaendinger, resultater fra våtmarkstellinger, takrørskogens betydning for faunaen, artsindex, osv.
24 våtmarksområder er spesielt behandlet, idet en del rapporter fra enkeltområder er redigert sammen. 12 forfattere
står bak rapporten som er red. av G.
Hardeng.
Rapporten, som er på 234sider, er illustrert med tegninger.
Nr. 25 behandler fuglelivet i Øra-området
ved Glommas utløp, der f.eks . våtmarkstellinger, hekkefugler og spesielle fugletakseringer inngår fra Hesteholmen, som
overveiende består av enger og våtmarks-

Østfolds våtmarker er mangfoldige, men
tallrike områder er allerede ødelagt, og
mange er truet av ulike inngrep. «Østfold-Natur » nr. 24 er til nå den mest
omfattende publiserte oversikt om fylkets våtmarker. Foto: Bård E. Andersen.

vegetasjon med et særegent fugleliv .- Det
gis en fullstendig status-oversikt over de
enkelte arter frem til 1984. Dette er den
mest fullstendige oversikten over dette
unike våtmarksområdets fugleliv som er
utarbeidet til nå.
Rapporten (143s), som er redigert av
91

Morten Viker og Rune G. Bosy, avsluttes
med en usedvanlig fyldig litteraturoversikt (bibliografi) over alt naturfaglig
materiale som er publisert mv. om dette
internasjonalt viktige våtmarksreservatet.
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Hefte nr. 26 er viet naturfaglige forhold i
Heravassdraget i Trøgstad. Rapporten er
på over l 00 sider, innehar fotografier,
tabeller og figurer og er utarbeidet av
Atle Haga.
Rapporten oppsummerer de botaniske
og zoologiske undersøkelser som er utført
i området de siste 16 år. Hovedvekten er
lagt på en kartlegging av fuglelivet.
Rapporten dokumenterer Heravassdragets enestående betydning for fuglelivet, ikke bare lokalt, men også i nasjonal
sammenheng. Heravassdraget utgjør en
sjelden kombinasjon av flere særegne og
truete miljøtyper som næringsrike, grunne innsjøer, fuktenger, gråor-ftrollheggskog, partier med gammelskog og større
ugrøftede myrflater. Dette gir livsgrunnlag for en rekke fuglearter, hvorav mange
er høyt spesialiserte og truete. Over 170
fuglearter registrert totalt, hvorav 74 er
knyttet til våtmarkene. Dette er et høyt
antall for en innlandslokalitet.

Rapportene kan bestilles fra seriens
redaktør, C. Hardeng, Solasen 12, 1600
Fr. stad. Pris nr. 24: 30 kr, nr. 25: 25 kr,
nr. 26: 25 kr, for ikke -abonnenter av
rapportserien.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har
ytet velvillig hjelp og bistand til trykking
av rapportene.

«Hvalerguiden»
Kjerkøy? Kirkeø? Skjærhalden? Skjærhollen? Det er ikke bare stedsnavnene på
Hvaler som er vanskelige å holde oversikt
over. Det er også geografien, naturen,
kulturhistorien og næringsgrunnlaget.
Hvaler er kort og godt en annen kommune
enn de andre i Østfold.
Hva er så Hvaler? I den nylig utgitte
((Hva/er-guiden» finner vi svaret: Det er en
sjøbygd. Javel, en bygd nær sjøen. Kommunevåpenets motiv henspeiler også direkte på sjøen, nemlig et skip. Men omslaget på guiden gir en utenforstaende ingen
assosiasjoner i den retning. For den som
ikke er lommekjent, ved veikrysset ned til
Bukta på Vesterøy, kunne bokens omslagsbilde nesten like gjerne vært hentet
fra Indre Østfold. Ingen stor sak, selvfølgelig, men Hvaler har jo så mange flotte maritime partier velegnet for førstesiden. Bildevalget i boken preges forøvrig
av avære noe tilfeldig.
Men dette er en guide og ikke noe
praktverk. Derfor stuper vi rett inn i teksten - og finner et vell av interessante
opplysninger. Natur, kultur, kartverk
med praktiske opplysninger er tilberedt på
en lettfattelig og oversiktelig måte. Forfatteren Tor Schmedling har sikkert hatt stor
nytte av kunnskapen til lokalhistorikerne
der ute i havgapet. Små vignetter i strek
liver opp teksten. Det samme gjør kurver
og diagrammer. Initiativet til guiden er
tatt av Hvaler kommune og fylkesmannens
miljøvernavdeling. Flere har vært med på
å støtte utgivelsen økonomisk.
En guide har begrenset levetid når det
gjelder enkelte opplysninger, men akkurat
det kan man vel vanskelig gardere seg
mot? Den interesserte kan jo prøve å
ajourføre noe på egenhånd. Guiden er
trykket i 4000 eks., koster 95 kr og kan

fås i bokhandlere og diverse forretninger
på Hvaler. Boka er utgitt pa Metope.forlag
i Oslo.
For alle som vil gjøre turene til Hvaler
enda mer innholdsrike, er boka meget
nyttig!
Erik Sandersen

Amtmann Fleischer 1745: «Beskrivelse over Det Smaalenhnsche
Amt».

Østfold Historielag har
gitt ut overnevnte skrift, som tidligere ikke har vært
publisert. Her finner vi bl.a. de eldste
kjente nedtegnede opplysninger om Østfold - floraen, og noen spredte inntrykk
om dyrelivet. Skriftet (85 s.) er redigert
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av Sven G. Eliassen og kan bestilles fra
Borgarsyssel Museum, Sarpsborg.
Det er utarbeidet en fortegnelse over de
mange og kompliserte plantenavnene i
heftet. Dermed er det lettere å forstå hvilke arter som er omtalt. Onsøy-botanikeren Øivind Johansen har utført hovedarbeidet med plantelisten.
I heftet skildres bygdenes natur, befolkning, næringsveier, kirker, herregårder
og mye annet. Teksten er i sin opprinnelige spnikdrakt, men med vanlige (latinske)
bokstaver.
Med det samme vi er inne på mer historiske skrifter om Østfold-naturen, kan
nevnes at Årbok Fredrikstad Museum
1985, «MindreAlv>> inneholder en artikkel
om pionerene som utforsket plante- og
dyrelivet i søndre Østfold.
Red.
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Gratis: Våtmarksreservat-planen for
Østfold
Verneplanen er omtalt i nr. 2 1986, s.
71- 74. - Rapporten (AS-format, 137 s)
ble utgitt av fylkesmannen i Østfold
1986,og kan tas gratis tilsendt fra red. (G.
Hardeng, Sol åsen 12, 1600 Fr.stad).
Restopplaget er begrenset, så vær rask!

UTKAST TIL
VERNEPLAN
FOR
VÅTMARKSOMRÅDER
l ØSTFOLD

Noen mener våtmarkene pa Øra ved
Glommas utløp ikke er «natur», andre sier
området er et internasjonalt verneverdig
naturområde. - Kanskje en bedre skilttekst hadde vært: «Kast ikke avfall pa
Øra-fyllingen. Bruk HODET».
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«l Ulvetider», nytt medlemsblad for
Halden Natur- og Miljøvern
Våren 1984 sendte Halden Natur- og
Miljøvern (HNM) ut et lite kontaktblad
til sine medlemmer. Denne «forløperen))
har resultert i at HNM våren 1987 har
laget et medlemsblad, for å informere om
hva styret foretar seg, og dessuten for å
bidra med aktuelle artikler fra lokalmiljøet.
Bladet vil ikke ta inn annonser, bl.a.
for ikke å ga «Natur i Østfold» i næringen. - «l Ulvetider)) er et positivt tiltak til
etterfølgelse!
Første nr. inneholder tallrike korte,
informative og velskrevne artikler. Foruten foreningsnytt finner vi stoff om de
vanlige vårblomstene, om gamle kjempetrær som raseres/fjernes ved veier og i
kulturlandskapet, om inngrep moderne
jordbruk fører med seg, om livet i gammelskogen, m.v.
Redaksjonen består av Cornelia Heuberger, Hege Vold Jensen, Svein Norheim,
Yngvar Nilsen og Per Chr. Sæbø.
Vi ønsker redaksjonen lykke til i arbeidet. - HNM er utvilsomt fylkets mest
aktive lokallag. Måtte bladet bli en spore
til fortsatt innsats og saklig informasjon,
- første nr. lover godt!

NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT l!
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Nye rapporter fra fylkesmannens miljøvernavdeling
Rapporter utgitt i 1985 er nevnt i NiØ
2/86 s. 96.
Flg. rapporter ble utgitt i 1986:
1/86:

Overvåking av vassdrag og kystområder i Østfold. Detaljplan for
1986. 24s.
1/86: Utkast til verneplan for våtmarksområder i Østfold. 13 7 s.
2/86: Litteraturliste for rådyr. (En bibliografi over rådyrlitteratur fra
Europa, hvorav 66 referanser fra
Norge, totalt 625 referanser).
3/86: Oter i Østfold med hovedvekt på
Halden kommune. 9 s.
4/86: Fuktområder i kulturlandskapet.
(Om hvordan ulike typer våtmarksområder er gått tilbake i
Rygge i arene 1800 til 1985 som
følge av oppdyrking, drenering
og ulike inngrep). 26 s.
4/86: Noen elementer og verdier i landskapet på Raet i Østfold. 43 s.

(Identisk med rapport 7/86).
Årsmelding 1985. 69 s.
Beiteundersøkelseer i skjærgården. (Akerøya, Eldøya, Sletterøyene, Søster-øyene, SkipstadVikerkilen/Asmaløy. Om beitingens påvirkninger på vegetasjon
og flora). 40 s.
7/86: Landskap pa Raet i Østfold. 43 s.
(Identisk med rapport 4/86.)
Det er meget positivt at Miljøvernavdelingen har etablert en rapport-serie. Serien
lider dessvere ennå av noen «barnesykdommen> som noe feil-nummerering Uf.
1/86 og 4 + 7/86) dårlig bildekvalitet,
noen manglende sider mv. Når dette blir
rettet opp og tidligere utgitte nr. blir listet i hver ny rapport, kan serien bli et
meget bra faglig ansikt utad for avdelingen. - Rapporter kan bestilles fra: Fylkesmannen i Østfold, Milj'øvernardelingen,
Postboks 325, I 501 Moss.
5/86:
6/86:

Red.

Abonnenter/ adresse-endringer mv.
Medlemmer av Norges Naturvernforbund
bosatt i Østfold er automatisk også medlem av Østfold Naturvern. Adresseendringer sendes NNV, ikke til ØN eller
til redaktøren av Natur i Østfold. Red. får
ajour adresselister fra NNV ved utsendelse
av tidskriftet.
Abonnenter på NNV's tidsskrift rrNorsk
Natur», får ikke Natur i Østfold. Tilleggsabonnement må i så fall tegnes.
Medlemmer av NNV bosatt utenfor fylket,
må tegne eget abonnement på Natur i
Østfold.
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Medlemmer av Østfold Ornitologiske
Forening sender adr. endring til ØOF's
adresse. Medlemmer av Norsk Ornitologiske Forening, eventuelt abonnenter på
NOF's tidsskrift «Vår Fuglefauna», må
tegne tilleggsabonnement dersom Natur i
Østfold er ønsket.
Abonnenter på Natur i Østfold sender
adr.endringer til red. G. Hardeng, Solåsen
12, 1600 Fredrikstad. Årsabonnement kr.
30 sendes inn på postgiro nr. 5 70 76 90
til OlafG. Clausen, Knipleveien 22, 1600
Fredrikstad.

Aksjon «Norsk Fuglevernsfond»
Aksjon Norsk Fuglel•ernsfond er den mest
omfattende kampanjen i Norsk Ornitologisk Forening's (NOF) 30-årigc historie.
Aksjonen har som mål å skaffe kapital til
det nasjonale fuglevernsarbeidet. En ting
synes noksa klart: Snarlige og effektive
tiltak må iverksettes dersom vandrefalken,
dverggåsa, åkerriksa, snøugla og andre
avvåre truede og sjeldne fuglearter ikke
skal dø ut fra vår fauna.
Fuglevern er et internasjonalt ansvar hvor
også NOF og dens medlemmer må ta sin
del av forpliktelsene. Den viktigste målgruppen med Aksjon Norsk Fuglevernsfond er norsk næringsliv. Målsettingen er
å få bedrifter og selskaper til a innga en
avtale med NOF om artige bidrag til fondet.
NOF's egne medlemmer skal naturligvis
også få anledning til å gi bidrag til fuglevernsfondet. Sammen med «Var Fuglefauna» l/87 la det ved en bankgiro og et
aksjonsmerke (vinyl klistremerke).

Støu Norsk Fuglevernsfond, du ogsa! Alle
bidrag - store og sma- mottas med takk!
Viggo Ree er mannen bak bade fuglevernsfondets logo og et prektige grafisk trykk
«Vandrefalk» i blå-svart farge. Alle medlemmene og NOF sentralt, fylkesavdelingene og lokallagene som innen utgangen
av 1987 støtter fuglevernsfondct med et
bidrag, blir med i trekningen av «Vandrefalk» signert av Viggo Ree.
Andreas Cleve

Haldenvassdrag-merke

Halden Natur- og Miljøvern- HNMl-har
utarbeidet et fint kle bemerke om forurensningene i Haldenvassdraget. Merket er ca.
l O x 14 cm og er trykket i grønt, rødt
og hvitt. Pris kr. 10,-. Bestillingsadr.:
HNM, boks 149, 1751 Halden. Postgironr. 5 89 50 16.
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Tildeling av midler
fra «Natur-fondet»
i Østfold
Søknadsfristen var 1.5.87 (se NiØ 1/87 s.
51). - Fondsstyret (E. Sandersen, O.
Skulberg, G. Hardeng) har fordelt midlene til:
-Intervju-undersøkelse om tilstanden i de
nedre delene av Glomma før og na; ved
Østfold Naturvern (ansvarlig P. Bugge).
- Støtte til Akerøya Ornitologiske Stasjon (underlagt Østfold Ornitologiske
Forening), ansvarlig Magne Pettersen.
- Utslipp av hubro i Østfold (Prosjekt
Hubro). Studier av fuglenes forflytning
ved bruk av telemetri (påmonterte radiosendere); ved Runar Larsen, Sarpsborg/Oslo.
- Utbredelsen til hartmannsstarr og klubbestarr i Østfold. - Artene er sjeldne/
sårbare, idet bare l 0- 12 voksesteder er
kjent i fylket; ved Jan l. Iversen, Rolvsøy/Vardø.
- Sopp og lav i Torsnes, Borge. En gjennomgåelse av en stor, gammel herbariesamling etter avdøde Berte] Lund (f.
1883). - Da lav-arter er sårbare for luftforurensninger, har spesielt utbredelsesdata fra gamle dager interesse; ved Øivind Johansen, Onsøy.
-Alge-undersøkelser i Glommas munningsområder. Undersøkelsene er aktuelle i miljøvernsammenheng; ved Hilde
Larsen, Fredrikstad/Oslo.
Alle innkomne søknader er delvis blitt
imøtekommet. Vel l O000 kr forelå til
fordeling. Intervju-undersøkelsen om
Glomma ble gitt 5000 kr, de øvrige 1000
kr hver. Søkerne forplikter seg til å meddele sine resultater gjennom NiØ eller i

rapportserien «Østfold-Natur>>; hele undersøkelsen, eller som en forkortet popularisert artikkel.
G. Hardeng

Øra-hefte til salgs
I 1981 ble det utgitt et info-hefte om
Øra-området, vårt internasjonalt verneverdige naturreservat ved Glommas utløp.
Heftet er på 60s. og inneholder det meste
som er verdt å vite om dette unike våtmarksområdet (økologi, smådyr, vegetasjon, fugleliv, fisk, litteratur m.v.). Heftet
som er rikt illustrert, er redigert av Ottar
Krohn. For øvrig har 8 skribenter deltatt.
- Vi har ennå et restopplag av heftet. Pris
kr. 20. Bestilling: G. Hardeng, Solåsen
12, 1600 Fr.stad.

«Natur i Østfold» retter og supplerer
Nr. 2 1986: Overskrift og forfatternavn til
hubroartikkelen pd s. 87-89 falt dessverre
ut. - Korrekt heading skulle ha vært: Prosjekt Hubro i Østfold 1985, ved Atle Haga
og Ole H. Stensrud.

l

Innholdsfortegnelsen til rrNatur i Østfold»
1982- 85, nevnt på s. 97 som vedlegg til
nr. 2 I 986, matte dessverre utsettes til
foreliggende nr. ,jf. midtsidene.
Nr. 11987: I artikkelen om Onsøy-floraen
s. 23, skal stedsangivelsene anført for nubbestarr, gjelde Olavsstake, en art som var
utelatt i listen. Nubbestarr er bare kjent fra
Torgauten.
Plantetegningen på s. 29, er en misteltein
(fredet i Norge), tegnet av Tor Arne
Hauer.
I samme nr. s. 15, gjengis utdrag av et
brev om Atomreaktoren i Halden, til Miljøverndept., sendt av Østfold Naturvern/Halden Natur- og MiljøYern. I brevet star
det at av ca. 19 tonn høyaktivt avfall lagret i Norge, er ca. I3 tonn i Halden. Inst.
for Energiteknikk har senere rettet sistnevnte til 8,8 tonn (Halden Arbeiderblad
6.3 .. 87s.l0).

På s. 28-29 i samme nr. hadde Torunn
B. Iversen og Ingar Iversen en artikkel om
«Arter forsvinner fra Østfold-naturen>),
basert på et tidligereavisinnlegg.
I ettertid har opplysninger fremkommet
som gjør at enkelte data i artikkelen bør
korrigeres iflg. forf.:
Det hevdes at Arekilen pa Hvaler var
det siste voksested for orkideen fettblad i
Norge, der siste funn var i 1928. - På
Tjøme ble den sist sett i 1933. Senere er
den ikke gjenfunnet her i landet.
Det opplyses at Otteidkanalen i Marker
var det eneste kjente sted for vannplanten
froskebit, og at planten forsvant herfra
som et resultat av vannstandssenkning. Det er ogsa kjent en lokalitet i Akershus
med ukjent opprinnelse, men den er ikke
gjenfunnet her etter 1967. Ved Otteid ble
den angivelig sist sett i 1963, og hovedårsaken til utgangen skyldes trolig gjengroing og utfylling aY kanalen. Arten er ikke
kjent naturlig i Norge i dag.
Sprikesøtgras omtales som utgatt fra
Norge etter at den forsvant fra Kirkøy på
Hvaier i 1983. Arten ble i 1979 gjenfunnet
på en lokalitet i Telemark. l tillegg er det
gjort et par nyfunn i Aust-Agder. Fra
Østfold er den imidlertid ikke kjent i dag.
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POSTBOKS 78

BRYGGERI NS
1601 FREDRIKSTAD

Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD
NATURVER
(ØN)
Postboks 1151.
1601 Fredrikstad. Postgiro: 5 36 47 40
Leder: Per Chr. Sæbø. Eskevikveien JO. 1750 Halden.
Tlf. 031-84 708

ØSTFOLD
OR ITOLOGISI\E
FORENI G
(ØOF)
Postboks 1145
1601 Fredrikstad. Postgiro: 347 2990
Leder: Dan Bendixen. Tron vikalle JD. 1500 Moss.

LOKALLAG:

LOKALLAG:

Halden Natur- 02 Miljøvern
Postboks 149. 175 1 Halden.
Postgiro: 5 89 50 16
Leder: Hans Jan Bjerkely. Billebakken terrasse 9. 1750
Halden.
Tlf. 031 -86 3 78
Medlemsblad: «l Ulvetider>>
Adr. red .kom ., se P. Chr. Sæbø over.

Fredrikstad og Omegn Ornitologiske Forening
Postboks 1505. Glombo. 1601 Fredrikstad.
Postgiro: 5 14 40 16
l eder: Roar Eilertscn. Prcstelandet 27 A. 1600 Fredrikstad.
Tlf. 032-20 069

Fredrikstad og Omegn Natuf\'ern
Postboks 872. Kråkerøy. 1601 Fredrikstad .
Postgiro: 2 li 84 61
Leder: Birger Braadland
ordre Østfold aturvcrn
Leder: OlavSku iberg. Lysernveien 7. 1820 Spydeberg.
Tlf. 02-88 78 13
Sarpsborg og Omegn aturvernlag
Kontaktperson: Grete Trondsen. Lindesnesgt. 28A. 1700
Sarpsborg.
Tlf. 031-'0 588
Moss og Omegn Naturvern
Leder: Tor Smedling, Postboks 867, Bergersborg. 1501
Moss.
Tlf. 032-51 538.

NATURKONTORET l ØSTFOLD
Postadr.: Postboks 1151
1601 Fredrikstad
Postgiro: 4 03 90 04
Kontoret ligger i Bryggeri~cien 35. Fredrikstad og er
felles for ON c>g ØOF.
Tlf. 032-14 980 (Forurensningsmeldinger mv. kan leses
inn).

Moss og Omegn Fuglcforening
Postboks 1136.Jeløy. l501 Moss.
Postgiro: 3 55 63 39
Leder: Lennart Fløseth. Sofien lunden 54. 150 l Moss.
Tlf. 032-57 278
Indre Østfold Fugleforening
leder: Atle Haga, 1810 Slitu.
Tlf. 02-89 44 39
Den lokale Rapport· og Sjeldenhetskomite i Østfold
(LRSK)
Sek retær: Morten Viker. Postboks 1520. Glombo. 1600
Fredrikstad. Tlf. 032-44 116
Rapportserien <<Østfold-Natur»
Postgiro: 3 58 32 18.
Redaktør: Geir Hardeng, Solåsen 12, 1600 Fredrikstad.
Tlf. 032-42 443.
<<ØOF-Nytt» (meldingsblad)
Redaktør: Robert Houtman, Frø)sveg l O. 1800 Askim.
Tlf. 02-88 37 43 .
Akeroya Ornitologiske Stasjon
Postboks 11 45, 1601 Fredrikstad .
Postgiro: 3 96 33 94. Mobilt Jf.: 094-09 475 (lyttet id i
sesongene 1ar og høst : kl. 10.30- 11.00 og kl.
17.30- 18.00).
Personsøker: 096-43 O12
Leder: Magne Pettersen, Sigerstadveien·64, 1600 Fredrikstad.
Tlf. 032-21 508.

NATUR l ØSTFOLD

Redaktør: Geir Hardeng, Solåscn 12, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad. Tlf. 932-42 443
Annonser: Sidsel Halvorsen. Brisingaveien 8, 1650 Sellebakk. Tlf. 032-45 22 1
Lay-out/montering: Sidsel Halvorsen. Morten Viker og Ann Hilde Antonsen
Økonomi/regnskap: OlafG. Clausen, Knipleveien 22, 1600 Fredrikstad. Tlf. 032-11 572
Korrektur: Bård E. Andersen og M. Viker.

MASSEKORSBÅND

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

VÆR VIS - GJØR SOM UGLA
SATS Pl EN SIKKER
BANKFORBINDELSE

SPAREBANKEN
BORG E • FREDRIKSTA D OG KRÅ KERØY • HVALER
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