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N:ATUR l
12JEIIFIJL
REDAKSJONELT
Redaksjonelt i forrige nr. bar overskriften: Kan «Natur i Østfold» gå mot slutten?
- Konklusjonen var at dette kan bli et faktum, dersom ikke flere kan tenke seg
å yte litt bistand til tidsskriftet. - Responsen har faktisk ikke uteblitt! Følgelig
er dette nr. noe fyldigere enn normalt, og noe stoff har faktisk måttet ligge over
til neste nr.! Bra, det gir en redaktør gnist og energi til å fortsette.
Skulle jeg ønske meg noe, er det flere svart/hvitt-bilder til fotosamlingen, der
særlig fuglebilder og forurensningsbilder nå er mangelvare. - Dessuten et tilbakevendene problem: ANNONSENE. Gi red. noen tips på mulige annonsører,
eventuelt ta kontakt for selv å skaffe en annonse eller to. Annonse-inntektene ser
ikke lyse ut for 1988 og følgelig må «underskuddet» dekkes opp av ØN's og ØOF's
ordinære driftsmidler.
«Natur-fondet i Østfold>> (se egen omtale] skal igjen dele ut midler i 1988. Ved
tildeling forutsetter en at tidsskriftet eller ØOF's rapport-serie «Østfold-Natur»
skal få artikler om de prosjekter som støttes. Dette bidrar til aktuelt naturstoff.
Artikkelen om hubro i dette nr. er et eksempel.
Vi må glede oss over at det i dobbelt forstand «grønnes» i Østfold: Vårjevndøgn
er like om hjørnet ... Enda viktigere for miljøvernarbeidet i lokal-samfunnet er
miljøpartiet «De grønne» med 4 representanter i bystyret etter siste kommunevalg
i Halden, og ikke minst det faktum at 5 kommunale miljøvernstillinger (prøveordninger] i løpet av året vil bli besatt i Østfold. Dette gjelder Moss, Rygge, Eidsberg, Halden, Aremark, Marker og Fredrikstad. -Jo, det spirer og gror på grasrota, - la oss håpe det også vil bære frukter!
Geir Hardeng
Red. Laller!
Univtrsitttsforlagtt, Oslo for gratis bruk av kostbare fargeseparasjoner til omlsagsbild~t. Fargebildene her er tidligere benyttet i
ØN/ØOFs praktverk «Vandringer i Østfold-naturen».
A/fabtta A/S , fototypografask
industri, Halden, for bistand med
fotosats.
ftnllonsereoe, som indirekte bidrar med l redusere utgiftene.

o

~

STØTT VARE
ANNONSØRER! ~·
DE STØTTER
OSS!

Ill
Ill~ ~~~I·T
1987 ble et gjennombruddsår for miljøvernet i Østfold. Dette kommer i første rekke av den innsats de tidligere styrer har !.ltført under ledelse av Pål Bugge.- Gjennombruddet betyr ikke at styret har kunnet hvile på årene, men vi har kunnet ro
så meget lettere enn tidligere - og oftere i medvind.
Aret har vært begivenhetsrikt med dramatiske avsløringer av hjerterå miljøkriminalitet. Det er nok å nevne kvikksølvskandalene ved Norsk Hydro, ved
Borregaard og overutslippene ved Saugbrugs. Det er naturlig at disse grove krenkelser av våre lover og bestemmelser fører til økende naturverninteresse blant
folk, men det er leit det er slike vekkere som må til.
Østfold Naturvern har deltatt i møter, vi har vurdert utslippssøknader og levert
betenkninger i flere saker.- Jeg vil fremheve betydningen av arbeid Olav Skulberg
har utført i samband med bl.a. Borregaards søknad om utslipp til Glomma, et
arbeid som har vakt oppmerksomhet i vide kretser.
Torgeir Gillebo har utført et betydelig arbeid i forbindelse med Kronos-Titan,
FOA, Borregaard og Greåker-saken, og han har deltatt i møter med industrien,
SIT og andre instanser.
Bugge har heller ikke ligget på latsiden. Han har holdt kontakten til pressen, har
ledet og deltatt i møter og holdt foredrag. Han har ledet «Miljøkriminalitetskampanjen», og flere bedrifter har fått føle Påls omsorgsfulle våkenhet.
Borregaardarbeidernes Tillitsmannsutvalg skriver i sin årsberetning bl.a.:
«Selve kongen for miljøvern, Pål Bugge, går i sin iver etter å ramme vår bedrift så
langt som å kriminalisere virksomheten i Sarpsborg, noe som gjør de ansatte til
banditter og forbrytere». Det er foru nderlig hvordan vi alle, - i gitte situasjoner, totalt kan miste sunn fornuft og bringe til torgs den rene virkelighets-forvrengning,
og attpå til være overbevist om at vi forvalter sannheten.
Det er bedriftene som skaper «konger» innen naturvernet. Det er bare bedriftene
og de ansatte på alle plan som kan avsette «konger» ved å skape rene bedrifter og
rene omgivelser. Vårt overordnede mål er å skape en sunn natur og rene omgivelser for derved å gjøre naturvernarbeid overflødig.
Når det gjelder fremtiden, vil arbeidet bli ført videre mot industriforurensninger,
mot det moderne jordbrukets uheldige nitrat- og fosfat-avrenning og mot forsuring
av jordsmonn, elver og vann i Østfold. Det er svimlende oppgaver som ligger
foran det nye styret.
Jeg overlater nå ledelsen til yngre krefter. Det er en stor glede å takke styrets
medlemmer for godt samarbeid og helhjertet innsats i 1987. Jeg ønsker det nye
styret fremgang i arbeidet.
Per Chr. Sæbø
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Når vi nå står ved inngangen til et nytt driftsår, er det naturlig å dvele en smule
ved tingenes tilstand. Styresammensetningen, med altfor mange gjengangere fra
mange år tilbake, gjør det klart at vi sliter med rekruttering. Når undertegnede
har sagt seg villig til å styre ØOF-skuta i 1988, er det for å hindre at foreningen blir
liggende brakk.
Ett av hovedmålene for det nye styret, bør derfor være å få brakt ØOF's navn
på dagsorden igjen. Vi må gjøre vårt for å synes mer i terrenget. Ikke ved å drive
ulike former for mediejippos, men ved å fremføre saklig informasjon -om hva
vi faktisk står for. Vår forening vil neppe, slik jeg ser det i dag, bli assosiert med
aksjonistformen. Vår medlemsmasse vil trolig være tilfreds med det. Fordi vi har
fagfeltet ornitologi som interessebakgrunri for vårt medlemskap, bør vi la våre
kunnskaper på dette området være avgjørende når vi engasjerer oss utad. Da vil
vi nemlig lettere få gjennomslag når vi først uttaler oss i saker som virkelig betyr noe.
•
For å bli mer konkret: - Vi bør utarbeide nytt informasjonsmateriell om oss
selv. Etter de gode erfaringene vi hadde med boka« Vandringer i Østfold-naturen»,
bør vi se på muligheten for å få til et annet prosjekt- som kan bringe nye klingende mynt i kassen. Inntekter, som ikke i like stor grad som de vi fikk inn på
«Vandringer», bør bindes til et fond med opptrukne retningslinjer. Skal foreningen
sikres en trygg drift i årene som kommer, må vi gå igang nå. Parallelt med dette
må vi prøve å få engasjert nye folk. Jeg har ikke noen sikker formening om hvordan
vi skal få det til, men at vi bør bli mye mer publikumsrettet i det vesle vi skal foreta
oss, kan det neppe herske noen tvil om.
Vel, dette var lite om fugl, men foreningsdrift har dessverre lett for å bli mye
papirarbeide. - Vinteren kan neppe bli særlig lang i år, og våren kan jo være like
om hjørnet? Snart har vi dem her, fuglene fra kontinentet. Og da er det viktig å
være der med både binokulær, monokulær og teleobjektiv. Hold støvlene gjørmete!
Det er bare da du får verdifulle notater i loggboken.
Erik Sandersen

3

Minneord om Asgeir Arnesson (født Rosnes)
Sist jul mottok vi det triste budskap.
Asgeir var død. Han hadde vært utsatt for en fallulykke under opphold
i en ashram i India, og døde på et
sykehus i Calcutta lille julaften 1987.
En av de sentrale skikkelser i miljøkampen i Østfold er borte. I naturvern-sammenheng vil Asgeirs navn
spesielt være knyttet til Kurefjorden
og opprettelsen av naturreservatet
der. Asgeir var en drivkraft i dette arbeicfet og har mye av æren for at
Kurefjorden ble varig vernet i 1978.
Asgeir var født i 1959 og ville ha
blitt 29 år i april i år. Han var allikevel
en veteran i naturvernarbeidet i fylket. Allerede i 1971 begynte han å
registrere fuglelivet i Kurefjorden.
Når Viggo Ree startet de første, systematiske undersøkelser på begynnelsen av syttitallet, som la grunnlaget
for opprettelsen av reservatet, var
Asgeir med. Han førte arbeidet videre
gjennom hele syttitallet og inn i åttitallet, og var jevnlig i Kurefjorden
helt til det siste.
Asgeir vokste opp på søndre Rosnes og hadde Kurefjorden som nærmeste nabo. Ingen kjente fjorden som
han, og det var derfor naturlig at Asgeir ble den første oppsynsmann for
Kurefjorden naturreservat og sjøfuglreservatene på Rygge- og Rådekysten.
Naturvern- og friluftskonsulent Isak
Se/enius (1914-84) kunne ikke ha
valgt en bedre mann til stillingen. Asgeir gjorde oppsynsjobben til en heltidsbeskjeftigelse.
Men Asgeir engasjerte seg også i
naturvernarbeidet på andre måter. I
1978 var han med å starte Moss lokallag av Norsk Ornitologisk Forening, et
lag som han ledet de første årene. Asgeir var også med på å dra i gang Moss
og Omegn Naturvern og ble lagets
første formann. I denne tiden enga4

Asgeir Arnesson (1959-1987).

sjerte han seg sterkt i flere miljøsake
Han ledet underskriftskampanjen fe
å skjerme Rygge-landskapet mot e
ruvende kraftlinje. Han kjempet inr
bitt for å hindre at Rygge kommun
fikk realisere sine planer om en kjerr
pemessig båthavn i Knutvika, lik
utenfor Kurefjorden. Dette spørsmålE
opptok ham også i fjor. I 1987 skre
han Østfold Naturverns uttalelse mc
marinaplanene i Knutvika.
Sommeren 1979 reiste Asgeir t
Detsika for å delta i kampen for å bE
vare Alta-vassdraget. Senere var ha:
med i Stilla, hvor miljøvernerne satt
sitt nullpunkt. Også i dette spørsmåle
var det tanken om å ta vare på natur
miljøet som drev ham. Asgeir var e1
nøkkelperson i det lokale engasje
mentet for å hindre miljøødeleggelse
i Alta.

Asgeir ble stadig mer kritisk til vårt
vestlige forbruksmønster. Det var den
materielt enkle, men menneskelige og
åndelige rike tilværelsen som tiltrakk
ham. Han tok alltid konsekvensen av
sine synspunkter og forsøkte å realisere sine ideer. Det moderne jordbruket, og spesielt det effektive og
livsfiendtlige husdyrholdet, var han
sterk motstander av. Etter at han ble
utdannet agronom i 1981, valgte Asgeir å dra til Bygstad i Sunnfjord for
å bli fjøsavløser. Her var ikke den
teknologiske utviklingen i landbruket
fullt så merkbar. Aret etter forlot han
Norge og bosatte seg på Island. I nærmere ett år arbeidet han innenfor fisket på Grimsey, også kjent som fugleøya på polarsirkelen. Deretter bar det
til Sverige og Viirmlandsniis, hvor

han ble boende i tre år. Her var han
utsatt for en ulykke i et hønseri som
førte til at han måtte amputere det
ene beinet. Men Asgeir ga Ikke opp.
Få måneder etter amputasjonen, reiste
han til India og ashram'en i VestBengalen. Det siste året var han på
nytt hyppig i Kurefjorden. Like før
han reiste til India for andre gang,
snakket .han om å skape ny aktivitet i
fjorden. Målet var å få publikum til å
forstå hvilke verdier som lå i området,
for derved å kunne bevare fjorden
med dens rike fugleliv. Vår oppgave
må være å føre hans arbeid videre.
Vi har mistet en av våre beste venner. Naturvernbevegelsen i fylket har
lidd et stort tap. Våre tanker går til
hans familie og hans næ re venn Berit.
Vi lyser fred over Asgeirs minne.
Øivind Lågbu

STATSAUT. EIENDOMSMEGLERE

Kai Møller A/S

•

TORMOD o g KJELL ARNE MØLLER
Bryggeriveien 6,1600 Fr.stad

MEGLERHUSET

Tlf : 032/15915
Ved kjøp eller salg av din bolig,
bruk fagmannen det kan lønne se .

Velkommen til en
hyggelig handel i
DIN NÆRBUTIKK

STORT VAREUTVALG - LAVE PRISER
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Utfordring om nærmiljøet i Spydeberg
Ansvar i teori og praksis
Olav M . Skulberg

Hylliåsen sett fra tettbebyggelsen. Foto: Vidar M. Skulberg.

Skogmiljø i gangavstand
For alle som bor i tettstedet Spydeberg - og for mange andre - er Hylliåsen en selvfølgelig tumleplass og et
velegnet friområde sommer som vinter. Området er nærmiljø for godt
over 2 000 mennesker. Innenfor noen
minutters gange er det enestående
muligheter til aktiviteter for barn,
voksne og eldre. Her opplever vi bygdas egen natur og kultur.
Dette verdifulle nærmiljøet er virkelig kommet i faresonen. Spydeberg
kommunestyre vedtok 26. november
1987 å legge et stort nytt boligområde
til Hylliåsen - Hylliskogen. - Krisetilstanden i nærmiljøet har lenge vært
6

oppfattet av befolkningen i Spydeberg. Reaksjonene mot de kommunale
myndigheter har vært sterke. En
tverrpolitisk aksjon i Spydeberg samlet mer enn 1 000 underskrifter for bevaring av området. Høringsutkastet
til reguleringsplan ble møtt med over
400 brev med innsigelser.
Norges Naturvernforbun d, Oslo og
Omland Friluftsråd og Østfold Naturvern er blant de organisasjonene som
sterkt har anmodet kommunen om å
bevare Hylliåsen - Hylliskogen og la
dette komme til uttrykk i kommuneplanen.
Saken er nå til behandling i Miljøverndepartementet. Håpet er at sik-

kerhetsnettet innebygget i lover og
offentlig forvaltning skal kunne sikre
området som et levende nærmiljø.
Bakgrunn
Det er tidligere skrevet om denne
saken i NATUR I ØSTFOLD (nr. 2,
1986). Et kort sammendrag kan være
på sin plass: Hylliåsen- Hylliskogen
er omlag 2 km2 • Det ligger i høydenivået 110-185 m.o.h. og utgjør et karakterlandskap i Indre Østfold. Skogområdet er nærmiljø for lokalbefolkningen i tettstedene Spydeberg og
Knapstad. Området er det eneste
gjenværende skogareal i rimelig
gangavstand fra Spydeberg sentrum.
Hylliåsen rommer noen av de fineste
oldtidsfunn som er gjort i Norge.
Plante- og dyrelivet er rikt, naturtypen tatt i betraktning. Helheten
med natur- og kultur, terrengformasjoner og beliggenheten, gjør Hylli:"
åsen - Hylliskogen til en perle. Aslandskapet må fortsatt få være et friområde for befolkningen, som kan
virkeliggjøre begrepet miljørettet helsevern og fremme forståelsen for bygdas egenart og historie.
Men det er nettopp her Spydeberg
kommune vil ta ca. 1200 dekar til boligtomter. Med en bebyggelse for kanskje 1500 personer på de mest attraktive delene av arealet, vil Hylliåsen Hylliskogen tapes som friområde.
Forbruk av natur, og problemer med
slitasje og ødeleggelse av tilgrensende
områder, vil kullkaste allmennhetens
interesser.

Kommuneplan som hjelpemiddel
- på godt og vondt
Kommuneplanen (generalplanen) er
ett av flere hjelpemidler for å skape
best mulige livsvilkår for lokalsamfunnet. Den skal bl.a. hjelpe beslutningstakerne til langsiktige og hel-

hetsrettede valg av kommunens utviklingsmuligheter, hvilket innebærer at:
- Planen må beskrive hva som foregår i kommunen og landsdelen den tilhører. Samtidig
må det vurderes hvilke forandringer som
finner sted.
-Den må klarlegge hvilke positive og negative
problemer utviklingen medfører for mennesker og ressurser.
-Den må belyse utviklingsmuligheter, alternativer og virkemidler som er til rådighet.
-Den må beskrive ulike utviklingsretninger
og klargjøre positive og negative effekter av
aktuelle tiltak og inngrep.

Det vises til Ot.prp. nr. 13 {1981-82}
og nr. 56 {1984-85).
Planlegging er en faglig oppgave
som krever kompetanse og erfaring.
Samtidig bygger arealplanlegging på
kunnskapsområder som er i rask utvikling. Dette stiller ekstra store krav
til planleggere.
Uten et fullverdig arbeid, kan offentlig planlegging gi en tilsynelatende
planlegging
(«skinnplanlegging») .
Dette kan føre til beslutninger som får
negative og varige konsekvenser.
Politikerne og menneskene som berøres, kan forledes til å tro at vedtak
alltid fattes på et for svarlig grunnlag.
For å unngå slike forhold. er det i
den nye Plan- og bygningsloven, som
trådte i kraft 1. juli 1986, understreket
et behov for en utvidet kontakt mellom publikum og planmyndigheter
(medvirkning). Samtidig er det i planprosessen innebygget et overordnet
sikkerhetsnett for å trygge en forsvarlig behandling. Dette er knyttet til forvaltningsmyndigheter på fylkesnivå
og sentralt (Miljøverndepartementet).
Liv og lære
Motsigelser preger den aktuelle planleggingen i Spydeberg. Det ugjorte og
mangelfulle i arbeidet framstår tydelig.
Arealplanleggingens siktemål er
bl.a. å sørge for en langsiktig utnyttelse og vern av ulike landskapstyper
7

HylJiåsen - Hylliskogen er friområdet som ligger lett tilgjengelig i noen minutters
gangavstand fra Spydeberg sentrum. Foto: Vidar M. Skulberg.

Gården Hylli er innfallsporten til HylJiåsen- Hyliiskogen fra Spydeberg sentrum.
Foto: Vidar M. Skulberg.
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og miljøer. Natur- og kultur kvalitetene
skal sikres i samfunnet som formes.
Balanserte løsninger mellom vern og
utbygging må etterstrebes. Dette krever et faglig og systematisk arbeid,
som bare i svært beskjeden utstrekning har fått gjennomslag i Spydeberg.
Det startet godt med kapitlet «Naturgrunnlag og miljøvern» i generalplanen i 1973. Her ble det gitt uttrykk
for hvordan natur- og miljømessige
hensyn burde danne grunnlag for utviklingen i bygda. Et beskjedent
kunnskapsgrunnlag om Spydebergs
ressurser og verdier ble fremhevet.
Arbeid med å framskaffe bedre kunnskap er senere ikke prioritert. Det
nødvendige grunnlag for en tidsmessig planlegging mangler også i 1987.
Tilrettelegging for bebyggelse i
Hylliåsen - Hylliskogen er en kontroversiell sak. Det hadde derfor vært
naturlig for kommunen å søke faglig
bistand, f.eks. i Miljøvernavd. i Østfold. Sentrale myndigheter har understreket behovet for dette. Det vises til:
-Veileder T-585 fra Miljøverndepartementet
om naturvern og friluftsliv i generalplanen.
-Rundskriv T-7/1985 til fylkeskommunene
om Miljøvernavaelingens medvirkning til
general planarbeidet.
-Handlingsplan for naturvern i arealplanleggingen. Miljøverndepartementet, mai 1985.
-Utredning T-593 fra Miljøverndepartementet om friluftsliv, mars 1985.

Miljøvernavdelingen i Østfold frarådet i 1985 utbygging i Hylliåsen Hylliskogen og tilbød bistand til å utarbeide alternative planer. Dette ble
avvist av kommunens administrasjon. «Det er ikke riktig å ta hensyn til
oppfordringen», uttalte rådmannen
(Ivar Vågen].
Fra sentrale myndigheter ble det i
1987 &tt nye holdepunkter for arealplanarbeidet, f.eks. i St.rneid.nr. 39 og
40 {1986-87) om henholdsvis bygnings- og fornminnevernet, og om friluftslivet. Et budskap her er at miljøvernoppgavene skal integreres i kom-

munal planlegging etter Plan- og bygningsloven. Den sentrale rolle til miljøvernavdelingene understrekes i forhold til kommunene. Samarbeid mellom miljøvernforvaltning og planleggingsmyndigheter på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå understrekes.
«De skal fungere som offensive fødselshjelpere for miljøvernet i hverdags-Norge» (Sissel Rønbeck, miljøvernminister) . - Disse erkjennelser er
ikke blitt fanget opp i tilfellet Hylliåsen - Hylliskogen.
Planlegging er mer enn fag og politikk. Den skal både føre til kloke beslutninger, og virke oppdragende på
mennesker som er involvert. Kontaktflaten med allmennheten er derfor
vesentlig, jevnfør Plan- og bygningsloven 1986. - Noe felles, aktivt samarbeid mellom befolkning og myndigheter er ikke oppnådd i Spydebergsaken.
Tilnærmingsmåten kommunen hittil har valgt, har nærmest vært en
trinnvis og prosessorientert planlegging. Hver for seg virker de enkelte
skritt uskyldige og akseptable, men
tilsammen kan de utgjøre en trussel
mot ressurser og verneverdier samfunnet er avhengig av. Framgangsmåten
vil. lett reflektere de sterkeste grupperinger i samfunnet, mens behovene
til de svakere grupper blir tatt dårlig
vare på. Samfunnsmessig nytenkning
blir også lett neglisjert (kfr. St.meld.
nr. 39 og 40, 1986-1987). De sistnevnte
forhold har gjort seg klart gjeldende i
saken om Hylliåsen.
Utfordringen om nærmiljøet
Det er i løpet av de siste ca. 10 år blitt
rettet spesiell oppmerksomhet mot
menneskers miljø og livskvalitet.
I Regjeringens langtidsprogram
1986-89, der oppvekstmiljø, nærmiljø,
arbeidsmiljø og naturmiljø inngår,
sies det bl.a.:

9

Hylli6sen - Hylliskogen strekker seg som en halvøy av skog ned mellom jordbruksomr6der til tettstedet Spydeberg (til høyre, nederst på bildet). Dette er det
siste gjenværende friområdet med skogkarakter i rimelig gangavstand for en
befolkning på omlag 2 000 personer. Foto: Fjellanger Widerøe AlS.

lO

-«Regjeringen g6r inn for at naturvernet i sterkere grad enn nil skal bli ivaretatt i den løpende
planleggingen p6 regionalt og lokalt niv6. I den
alt overveiende del av landet som ikke er undergitt direkte vern, vil den lokale og regionale
planlegging og forvaltning være et sentralt
grunnlag for 6 oppn6 en bedre naturforvaltning. Miljøv ern og lokalt ansvar skal st6 som
motto for regjeringens satsing pil dette felt.>>
- «Det er de lokale myndighetene som har ansvaret for den samlede miljøutformingen i
kommunen og for vern og videreføring av lokal
tradisjon og egenart i utbyggingsmønster og
byggeskikk Gjennom planarbeidet f6r de likeledes ansvaret for forvaltnin gen av den felles
nasjonale ressursen som ligger i natur- og landskapsverdier, bygningsarv og fornminner ....
Kulturlandskapet bringer frem og dokumenterer samspillet mellom mennes ker og natur .. .
Samspillet mellom natur- og kulturminner er et
viktig element i den nasjonale identiteten.»
- «Det er nødvendig i større grad enn hittil 6
sikre at frilufts interessene i nærmiljøet blir
ivaretatt .. . Det er et kommunalt ansvar Il sikre
disse mulighetene.»

Eksemplet Hylliåsen - Hylliskogen
avdekker noen vesentlige sider av

problemene for hverdags-demokratiet: De lokale myndigheter får etter
loven ansvar for en samlet miljøutforming av kommunen. - Hvordan
skal dette leves ut på en forsvarlig
måte? Åpnes det ikke mye for de frie
krefters spill? Det er ikke gitt at de
som har ansvaret også har modenhet
og innsikt i oppgavene det gjelder
(kfr. «Den Gud gir et embete, gir han
også forstand»).
Det er nødvendigvis ikke harmoni
mellom lovverkets intensjoner og lokalsamfunnets evne til å sette dem ut
i livet. Ofte er de lokale holdninger
knyttet til kortsiktige krav om profitt
og privat forbruk. Dette er spesielt betenkelig når ikke de lokale myndigheter er lydhøre for befolkningens
synspunkter. Det nye regelverk understreker nettopp betydningen av at
menneskene det gjelder, blir delaktige
i utformingen av sitt nærmiljø.

~1600 FREDRIKSTAD

VI HAR ALT I

REGNTØY

~-the original aclivewear
Hely-Hinsen

"Vi fører alle de lokale naturbøkene,
Sommerkysten 1&2, Oslofjorden

og

Hvalerguiden".

Sverre 'Johnsen
Bok- & 1Japirhandel - 1600 3redrikslad
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Telemetri-studier på hubro i Østfold 1986
Runar S. Larsen, Geir A. Sonerud og Ole H. Stensrud

Innledning
Som et ledd i reetablering av hubrobestanden i Østfold, har ungfugler klekket
i fangenskap blitt sluppet fra avlsstasjoner
hver høst siden 1978. Tilsammen er 325
fugler sluppet t.o.m. 1985, og av disse er
72 funnet igjen døde pr. 1.8.1986. Ut fra
dette matenalet vet v1 noe om hvor langt
fuglene beveger seg fra utslippstedet, hvor
stor dødeligheten er og hva de omkommer
av. Imidlertid vet vi intet om hva slags
habitat (tilholdssted) fuglene benytter, og
hvor stort leveområde (home range) de
har.
Innføringen av radio-telemetri som hjelpemiddel i biologisk forskning, har gjort
det mulig effektivt å følge dyrs bevegelser
over relativt store områder og over lengre
tidsrom, uten nødvendigvis å se dem.
Noen av de første telemetri-studier pa fugl
behandlet nettopp leveområdets størrelse
og habitatbruk hos nattaktive ugler, som
det ellers nærmest er umulig å samle inn
aktivitetsdata på (Nicholls & Warner
1972, Forbes & Warner 1974). Senere er
en rekke telemetristudier på ugler utført i
Nord-Amerika, men bare fa i Europa (se
for øvrig referanser i Sonerud et al. 1986).
Bruk av telemetri på hubro, som vesentlig er nattaktiv (Giutz von Blotzheim &
Bauer 1980), vil kunne gi svar pa en del
spørsmål omkring skjebnen til de utslupsom ringmerking
pede ungfuglene,
ikke har kunnet gi svar på. Tidligere er
dette forsøkt i Sverige, men bare på 3
fugler (Arnkvist et al. 1983). Derfor har
vi satt i gang et prosjekt med å utstyre et
større antall hubroer som slippes fra oppdrettsstasjoner i Østfold, med radiosender. Dermed kan vi la et innblikk i hvilke
habitater utslippsfugler passerer raskt
12

Hubro med påmontert radiosender (markert) like før fuglen slippes fri. Den kan
dermed lokaliseres i felt ved hjelp av radiopeileutstyr. Metoden kalles radio-telemetri.
Senderen veier bare ca. 40 gram og er festet
til fuglen som en slags ryggsekk, som ikke
hindrer flyving eller levesett for øvrig. Foto: Bjørn V. Jacobsen.
gjennom i sin spredningsfase, og hvilke
miljøer de stopper opp i og til slutt star
seg ned i. Sekundært er det av interesse å
klarlegge hubroenes jaktadferd og næringsvalg. l denne artikkelen behandles
resultater om spredning, dødsårsaker,
samt litt om habitatvalg.
Studieområdet
Utslippsstedet var i 1986 Blokkemyr i

Torpedalen, ca. 12 km NØ for Halden.
Studieområdet omfatter deler av Østfold
og Akershus fylker, samt Bohuslan i Sverige.

unna hubroene som var utstyrt med sender.
RESULTATER OG DISKUSJON

Metoder
Totalt 10 hubrounger (fem hanner = M
og fem hunner = F) klekket i avls bur- i
Østfold, ble utstyrt med radiosender før
de
ble
sluppet
i
perioden
5.9.- 12.10.1986. En sender veier 40 g,
og blir montert på fuglen som en ryggsekk. Hver sender hadde ulik frekvens slik
at vi kunne skille individene fra hverandre. Ifølge produsenten hadde senderne en
teoretisk rekkevidde på opptil 20 km ved
peiling fra bakken, og omkring 50 km ved
peiling fra fly. I praksis var rekkevidden
betraktelig mindre, bl.a. av topografiske
årsaker. Fra koller over omkringliggende
terreng fikk vi inn signaler opptil l Okm

Spredning
Den første uka etter utslipp streifet hubroene rundt avlsstasjonen innen 4 km, og
ble påtruffet i alle retninger. Av de l O
radiomerkede hubroene, ble 4 funnet døde
l ,2- 1,6 km fra utslippsstedet 6-9 døgn
etter utslipp, og en funnet vingeskadet 2,8
km unna etter ca 2 uker (se tabell).
Spredningsruter og forflytningsavstander for de resterende 5 individene er vist i
figur og tabell. Etter 7- 13 døgn fløy de
ganske rettlinjet ut av nærområdet rundt
utslippsstedet/avlsstasjonen. Noen tilbakela i løpet av få døgn en betydelig
avstand.

Tabell: Utslipps- og funndato, dødsårsak og avstand i luftlinje fra utslippsstedet for l O
hubroer radiomerket i Østfold høsten 1986.
Individ

Sluppet
(1986)

Funnet
(1986-87)

Dødsårsak

Fl
MI
F2
F2
M2
M3
M4
F3
F3
F4
M5
F5

5. sept.
5. sept.
5. sept.
28. sept.
21. sept.
21 . sept.
21. sept.
21. sept.
l5 . nov.
28. sept.
5. okt.
12.okt.

13. sept.
l4.sept.
21. sept.
23. nov.
28. sept.
4. okt.
25. apr.
27. okt.
7. mars
l O. jan.
19. febr.
l8. okt.

Elektrisk død
Elektrisk død
Tatt av menneske
Elektrisk død
Yingeskadet
Ukjent
Tatt av menneske
Avmagret
Avmagret
Elektrisk død

Avstand
(km)
1,5
1,3
9,9a)
3,9
1,2
2,8
26b)
33c)
35
6,5d)
63
1,6

a) Fanget inn og fOret før nytt utslipp fra avlsstasjonen.
b) Siste gang lokalisert 1.10.86. Funnet forråtnet 25.4.87.
c) Fanget inn og behandlet for øyeskade før nytt utslipp p4 innfangningsstedet.
d) Omk,ommet mellom 16.1 1. og22. 12.86.
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Individ F2 trakk i samme retning som
individ F3 (se figur), men ble funnet avmagret 9,9 km fra utslippsstedet og ble
derfor fanget inn. Etter en ukes rehabilitering ble hun igjen sluppet ved avlsstasjonen og holdt seg der i ca. 6 uker. Radiosenderen ble den 23.11.86 funnet 3,9 km
fra avlsstasjonen, se tabell.
Individ F3 trakk ut dalsystemet Tistedalen og lddefjorden til Svinesund. Videre
fulgte hun kysten vestover til Fredrikstad,
hvor hun slo seg til ro ved Øra naturreservat 33 km fra utslippsstedet. Hun tilbakela på det raskeste 16 km på 2 døgn. Etter
at isen la seg i området, trakk hun utover
i fjorden til sørsiden av Kirkøy. Radiosenderen ble funnet den 7.3.87, 35 km fra det
opprinnelige utslippsstedet.
Individ F4 trakk 5- 10 km vestover
hvor hun ble sett ved senere peilinger.
Ettersom senderen var betydelig svakere
enn de andre, hadde vi store vanskelighe-

ter med å lokalisere denne hunnen. Hun
ble funnet død under snøen den l O. 1.87,
og omkom i tiden mellom 16.11. og
22.12.86.
Individ M4 ble siste gang lokalisert
minst 8 km nordvest for utslippsstedet l O
døgn etter utslipp. Han ble funnet sterkt
forråtnet den 25.4.87 i et jordbrukslandskap i Rakkestad, 26 km fra utslippsstedet.
Individ M5 trakk nordover relativt
raskt gjennom eller langs barskogsområdene Vestfjella og Trømborgfjella. Han
tilbakela på det raskeste minst 30 km på 3
døgn, stoppet opp ved sørenden av Hemnessjøen og valgte senere et oppholdsområde nord for sjøen. Etter at snøen kom,
utvidet han sitt leveområde vest til Øyeren, før han omkom av sult i februar
1987.

Radiomerket hubro som har slått en kråke. Fuglen er peilet og lokalisert nøyaktig
i felt. Hubroens spesielle «true-positur» er inntatt, dels for å «skremme» fotografen,
dels for å «beskytte» byttet mot å bli <<fra-stjålet». Foto: Runar Larsen.
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Figur: Spredningsmønsteret til5 radiomerkede hubroer i Østfold.

a

Utslippssted med nærområde (markert med større sirkel) i Torpedalen, Halden, der l O
ungfugler, 5 hanner = M, male (eng.) og 5 hunner = F, female (eng.) ble sluppet høsten
1986. Kartet viser forflytningene til5 av fuglene, kalt M4, M5, F2, F3 og F4.
• Nøyaktig lokalisering fra bakken.
• Omtrentlig lokalisering fra bakken.
o Omtrentlig lokalisering fra fly. (Individ M5).
x Funnet skadet og senere sluppet etter behandling/kortere hold i fangenskap. (Individ F3).
Leveområde markert på grunnlag av nøyaktige lokaliseringer i felt. (Individ M5, F3 , F4).
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For de 10 hubroene var spredningsavstandene l ,2- 63 km, med gjennomsnitt
på 15 km og median på 4, 7 km (forklaring, se tillegg ved red.).- Av 67 hubroer
som er sluppet tidligere år og funnet igjen
døde, var spredningsavstandene 0-3 54
km, med et gjennomsnitt på 33 km og
median på l Okm.
I Sverige ble alle langdistanse-gjenfunn
av ringmerkete individer gjort første høst
og vinter. Halvparten av ungfuglene i
første leveår ble funnet over 75 km fra
reirområdet, og lengste avstand var 190
km. Hubroer i sitt andre leveår eller eldre,
ble i nesten alle tilfeller funnet mindre enn
50 km fra oppvekstområdet. De to eldste
hubroene (16 år gamle) ble gjenfunnet
bare 15 og 21 km unna (Olsson 1979).
Ved Blokkemyr trakk alle de 5 hubroene ut i den geografiske sektore!! SY- NN.
Ringmerkningsmateriale fra Sverige (Olsson 1979) viser derimot at spredningsretningene var tilfeldige. Det kan derfor
synes som spredning fra enkeltlokaliteter
(her en avlsstasjon) ikke skjer tilfeldig,
mens et større materiale fra flere lokaliteter ikke gir utslag i spesielt prefererte
trekkretninger. Våre data kan muligens
forklares utfra topografien i området
rundt utslippsstedet. De 5 individene som
trakk ut av nærområdet, fulgte bl.a. innsjøer og sprekkdaler. Individ F3 fulgte
kystlinja, mens individ M5 trakk raskt
gjennom eller langs et større sammenhengende barskogsområde før det nådde
et jordbrukslandskap ved en innsjø.
Tilbakelagte avstander, målt i luftlinje
for de radiomerkede individene, viste seg
noe kortere enn hva som er påvist ved
gjenfunn av ringmerkede individer.
Dødsårsaker
Alle l Oradiomerkede hubroer ble funnet
døde i løpet av vel et halvt år etter utslipp.
To ble tatt av menneske, to funnet av16

magret, en ble funnet vingeskadet og derfor avlivet, mens hele 4 ble funnet ved
høyspentmaster. For et individ var dødsårsaken ukjent.
Den vingeskadde hubroen som ble funnet 150 m fra et høyspentstrekk, hadde
kraftig sår på den ene vingeknoken og fløy
dårlig. De elektrisk drepte hubroene ble
funnet mindre enn 3 m fra høyspentmast,
med svidd vingeknoke på over- eller undersiden. De to hannene hadde dessuten
løs hud på den ene foten, og den ene hadde
også brannmerker i «ansiktet». Dette tyder på at de ble drept ved posteringsjakt
fra høyspentmaster. To individer ble tatt
av menneske, og radiosenderne ble funnet
avskåret sammen med fjærbunter fra fuglene.
Av de 72 gjenfunnene av døde prosjekthubroer, er minst 38 funnet elektrisk drept
(mer enn 52%), hvilket er klart vanligste
dødsårsak. Noen av disse er funnet døde
ved transformatorbokser, mens de aller
fleste er funnet under ledningstrekk. Det
er imidlertid uklart hvor stor andel som
har kollidert med luftledningene under
flukt, og hvor stor andel som er blitt drept
ved posteringsjakt fra høyspentmastene. Sammenstøt med luftledninger er oppsummert av Fremming (1986), men posteringsjakt blir ikke nevnt som mulig årsak
til død i forbindelse med høyspentstr~kk.
Våre telemetristudier har imidlertid gitt
mulighet til å oppsøke lokalitetene umiddelbart etter ulykken, og vi har kunnet
konstatere at alle 4 elektrisitetsdøde hubroer omkom ved posteringsjakt på bøyspentmaster i åpent eller halvåpent landskap. I tillegg er det stor mulighet for at
også det vingeskadde individet var i kontakt med elektriske ledninger.
For ville hubroer utgjorde ledninger
16% (antall individer, n = 25) av dødeligheten i Norge og 20% (n = l Ol) i
Sverige (Fremming 1986). For utslipps-

hubroer i Sverige utgjorde ledninger 30%
(n = 33) av dødligheten (Fremming
1986). I andre land har også elektrisitetsdøden vært oppgitt som en viktig dødsårsak. I Sveits var ledninger dødsårsak til
minst 34 % (n = 47) av ville hubroer
(Haller 1978) og minst 27% (n = 55)
av oppdrettshubroer (Glutz von Blotzheim
og Bauer 1980). For ville hubroer i ØstTyskland funnet døde, utgjorde ledninger
minst 30 % (n = l 09) av all dødlighet og
46 % (n = 7 I) av identifiserte dødsårsaker (Giutz von Blotzheim & Bauer 1980):
Blant ville hubroer funnet døde i Bayern, Vest-Tyskland, døde minst 30%
(n = 174) p.g.a. ledninger, og ledningsdød utgjorde 35% (n = 133) av identifiserte årsaker. Av oppdrettshubroer satt ut
i Vest- Tyskland og funnet døde, var ledninger dødsårsak i minst 20% (n = 143)
av tilfellene, og utgjorde 25 % (n = 118)
av identifiserte dødsårsaker.
Utslippshubroer fra Norge hadde altså
en noe høyere observert elektrisk dødlighet enn hubroer, både ville og fra utslipp, i andre europeiske land. Elektrisitetsdøden er utvilsomt den viktigste dødsårsak for hubroer som settes ut på Østlandet
i dag. Fremming (1986) viser at antall km
elektrisitetsledninger har økt meget kraftig på Østlandet etter 1945.
Elektrisk død blant større rovfugl som
benytter stolper som hekkeplass, som sittpost for speiding etter bytte, og til rasting
eller territoriehevding, er velkjent fra
USA (Olendorffet al. 1981 ). Dette gjelder
bl.a. kongeørn ( Aquila chrysaetos), fiskeørn ( Pandion haliaetus) og amerikansk
hubro ( Bubo virginianus). Beskyttende
tiltak for å bøte på dette er foretatt, og
omfatter f.eks. isolasjon, oppsetting av
innretninger slik at fuglene blir hindret i
å lande på tverrbjelken (traversen) i kraftlinjemaster, og oppsetting av forhøyede
plattformer som rovfugler kan sette seg

trygt på. Første skritt i Norge bør være å
utføre slike tiltak i de nærmeste omgivelsene omkring avlsstasjoner og hekkeplasser.
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Utviklingen av ledningsnett (luftlinjer) til
elektrisitetsforsyningen i Østfold i tiden
l 930-1980, uttrykt som ledningstetthet
= km stolperekke pr. km 2 landareal. (Telefonlinjer m.v. unntatt). Fig. er utarbeidet
etter Elektrisitetsstatistikk l 9l 0-1979,
Statistisk Sentralbyrå, Oslo, og er tatt fra
Fremming ( 1986./ig. 21 ).

Habitatvalg
De 3 individene som ble fulgt inntil de
stanset opp i et oppholdsområde, valgte
våtmarksområder ved kysten (individ F3),
jordbrukslandskap ( M5) og barskogsområder ( F4 ), som tilholdssteder, se fig.
F3-individet prefererte vann - nære omgivelser og unngikk dyrket mark, mens
ind. M5 brukte habitatene mer som forventet.
Frey (1973) har vist at hubroens territorium består av hovedkomponentene
fjell/berg, skog og åker/eng. Fremming
( 1986) sier at sammenhengende skog med
lukket kronedekke utnyttes lite, mens
17

halvåpent og åpent terreng med gode
muligheter for overraskende angrep fra
posteringsjakt, blir foretrukket ved næringssøk. - I Sverige fant Olsson (1983)
at hubroen tok hoveddelen av sin føde i
kultivert landskap og våtmarksområder.
Han viste også at hubro har endret habitat-preferense, fra hovedvekt på skog, til
hovedvekt på kulturlandskap og bebyggelse. Utslippshubroer verken unngikk
eller prefererte bebyggelse. Denne adfer-

En av forfatterne (R. Larsen} med peileutstyr for 6 lokalisere en radiomerket hubro p6 Hvaler vinteren 1986-87.

Takksigelser

den overfor mennesker gjør at fuglene kan
utnytte landskapet direkte utfra hvor tilgjengeligheten a~· byttedyr er størst, hvilket kan ha sammenheng med fuglenes
oppvekst i fangenskap.
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Tillegg ved red.:
Begrepet «median» i artikkelen, er et statistisk uttrykkJ:or
den «midtre av~tandsverdiem• i en tallrekke somer ordnet
og rangert fra laveste til høyeste verdi. Dersom 10
km-verdier i tabellen ordnes fra laveste (l ,2) til høyeste
(63) verdi og tallene nummereres fra l til l O, gir gjennomsnittet av tall nr. 5 og 6 i rekken: 1/2 (2,8 + 6,5)
mediantallet 4,7. Tall nr. 5 og 6 får således 4 tall med
lavere verdier og 4 tall med hoym verdier hhv. ovenfor
og nedenfor seg i den ordnete tallrekken. - Tabellen inneholder egentlig 12 km-tall, men for individ F2 og F3, som
ble innfange! og sluppet ut igjen, er bare
hhv 9,9 og 3Skm benyttet i beregningen.

Vi takker familien 8/okkemyr for å ha stilt hytte til disposisjon under feltarbeidet; Roy l. Johansen for anskaffelse av teknisk
utstyr; P. Berglund, K. Engdahl, Jonny Eriksen for assistanse under feltarbeidet; F. Johnsrud, O. Paulsba og A. Oddan for trygg
flygning under peiling fra lufta; M. Aas for maskinskriving av manuskriptet og E. Kresse for tegning av figur.
Radiosendere ble finansiert av Verdens Villmarksfond i Norge og radiomottakerutstyret ved stipend til G. A. Sonerud, Universitetet i Oslo, fra Norges Almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), fra Nansenfondet og fra Univ. i Oslo. Feltarbeidet ble
støttet økonomisk ved stipend til R. S. Larsen fra Nordisk Kollegium for Ekologi og fra Natur-fondet i Østfold. og til O. H.
Stensrud fra Verdens Villmarksfond i Norge.
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Våtmarkene i jordbrukslandskapet er
sterkt truet
Red. tillater seg å gjengi sammendraget av rapporten ((Fuktområder i kulturlandskapet,» av
Erland Røsten, rapport nr. 4 1986 i Miljøvernavdelingens serie. Bestillingsadresse: Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., boks 325, 1501 Moss.

Omkring 1800 utgjorde fuktområdene;
myrer, fuktenger og annen mark med våtlendt preg, et areal på mellom 6.5 til 7
km 2 av Rygge kommune. Dette er ca.
l O% av kommunens totale landareal. De
største bekkene hadde tilsammen en lengde på mellom 25 og 30 kilometer, de
mindre en lengde på ca. lO km. Totalt var
det mellom 35 og 40 km bekker.
Frem mot 1900 reduseres fuktområdenes
areal betydelig. En avgang av 1/2 til 3/4
av myr- og sumparealet i løpet av perioden er ikke urimelig. Nesten alle de mindre bekkene er forsvunnet fra kart rundt
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Med innføring av maskinelt utstyr i jordbruket fjernes store deler av det resterende
arealet av fuktområder i Rygge kommune.
Omkring 1945 finner vi bare mindre myrer i skogområdene samt noen la dype
myrområder nord for Raet. Omfattende

Bekker Grøft

r~

·c'/>(

1900, mens de på senere kart dukker opp
igjen. Avgangen av disse er derfor usikker, men den utviklingen en hadde innen
jordbruket på 1800 tallet er det rimelig å
anta at en god del har blitt kanalisert. De
større bekkene ser derimot fremdeles ut til
å renne fritt i terrenget.
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daa

- ~;::~)'?

! -

1 km

2

80 daa

1

o

daa
AREAL------,~

Figur: Utviklingen i noen ulike våtmarkstypers arealer i Rygge kommune fra 1800-tallet
og frem til ca. 1985. Til høyre sees arealutviklingen av drenert mark i tiden 1900-1985.
Kilde: E. Røsten 1986: Miljøvernavd. i Østfold, rapportserie, rapp. nr. 4 1986.
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grøft virksomhet har fjernet mange fuktige
beiter og våtlendte dråg og etterlatt et
nettverk av grøfter i landskapet. Totalt er
det ca. 11 mil grøfter i Rygge omkring
1945, mens urørte bekker utgjør ca.
30--35km.
Fram til 1986 har utviklingen gått ennå
videre, slik at det nå er fa urørte bekker
igjen, mens praktisk talt alle fuktområdene forøvrig har forsvunnet som følge av
grøfting og oppdyrking. Gamle grøfter
legges i rør, og antall meter åpne grøfter

er derfor redusert til ca. 5.5 mil eller 50%
i løpet av 40 år, hvorav de vesentligste
antagelig de siste 20 år. Flere av de større
bekkene har blitt kanalisert, men ennå har
ingen blitt lagt i rør. Status pr. i dag er
altså: Få eller ingen inntak te fuktområdet,
mange kanaliserte bekker og enkelte korte
brutte grøfter/små bekker i landskapet.
Mens det under bakkenivå finnes et nettverk med drensgrøfter som raskt drenerer
vannet ut i vassdragene.

Indre Østfold Fugleforenings 5 første år
(1981-86)
Robert Houtman og Atle Haga

Høsten 1981 tok styret i Østfold Ornitologiske Forening initiativ til å danne et
lokallag i Indre Østfold. Potensielle styremedlemmer og naturinteresserte ble kontaktet, og det viste seg at grunnlaget for
et lokallag var tilstede. Konstituerende
møte ble holdt på Veikroa ved Momarken
3.12.81, der Haga holdt kåseri om verneverdige fuglelokaliteter i Indre Østfold.
Følgende styre ble valgt: Thor H. Ringsby (formann) og Finn A. Beckgård-Nielsen, Rakkestad, Tom Ottesen og Arnfinn
Sør/ie, Trøgstad.
1982 ble et relativt aktivt år for lokallaget. Åpne møter ble avviklet, og antall
fremmøtte varierte fra 5 til20. På møtene
var det lysbildekåserier om fuglelivet i
Afrika, samt om fuglebiotoper i Norden
(A. Bjørnstad), «Prosjekt Hubro» (0. H.
Stensrud), dyrelivet i Rømskog (T.
Hunn) og naturperler i Indre Østfold
(Haga). I tillegg ble det ekskursjoner til
Heravassdraget og Gjølsjøen.

Emblemet til Indre Østfold Fugleforening
er en spillende tiur, kanskje selve merkelappen på de store skogstrekningene
indre deler av fylket.

Våren 1983 ble det turer til Gjølsjøen
og myrreservatet Svenken i Rakkestad .
Samtidig meldte behovet seg for et nytt
styre, da flere styremedlemmer hadde flyttet.
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Den 8.9.83 møttes Houtman, Kai Tønsberg, Per Otto Suther og Haga, som påtok
seg å utgjøre et nytt styre. Et halvårsprogram ble skissert. Årsmøte ble avholdt
21.9., der Per O. Suther viste bilder om
verneverdige vatmarksområder langs
Glomma. Styrevervene ble besatt av Haga
(formann), Houtman (sekretær), Suther
(kasserer) og Tønsberg (styremedlem).
Det nye styret satset friskt med program om engasjement bl.a. i «Prosjekt
Hubro» og «Prosjekt Piggsvin». Lokallaget var medarrangør på en åpen dag i
«Prosjekt Hubro» med orientering ved
avlsstasjonen hos Kai Nikolaisen i Trømborg.
Allerede fra starten fikk vi god kontakt
med lokalpressen, med fortløpenck omtale
av våre aktiviteter.
I løpet av vinteren 1983/84 og våren
-84 ble prosjekter og konkurranser igangsatt, f.eks. vinterforing av fugler, kartlegging av trekkfuglers ankomst og tegnekonkurranse. 28 tegninger ble innlevert,
og vinner ble Christian Nord (Trøgstad).
Fram til sommeren 1984 ble det møter
med temaene «Prosjekt Falk» ( P. J.
Schei), hakkespetter ( J. Bekken), Gjølsjøen (G. Hardeng), fuglelivet i Nederland ( Houtman), samt feltturer til vatmarksområder i Indre Østfold, uglelytteturer til Trømborgfjella og snekring av
fuglekasser.
I løpet av 1984 økte antall medlemmer
fra 18 til 43. Høstprogrammet omfattet
foredrag om Akerøya Ornitologiske Stasjon (0. J. Hanssen), naturperler i Østfold ( R. Ei/ertsen), Seutelva- Skinnerflo
ved Fredrikstad (G. Stenmark) og Trømborgfjella (Haga) samt feltturer. Foredragskveldene ble godt besøkt (30-50
personer). På feltturene deltok derimot
bare fra 5 till5 personer.
På årsmøte 7.11.84 ble styret gjenvalgt
og utvidet med to nye medlemmer (John
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Arne Løken og Hans Petter Berg/and).
Vedtektene for lokallaget ble godkjent.
l januar 1985 så det første nummeret
av lokallagets medlemsskriv «Taletrosten»
dagens lys. Skrivet informerte om møter,
turer, observasjoner og aktuelle meddelelser. Lokallaget påtok seg å koordinere
vinterfugltellingene i Østfold. Samarbeidet med «Prosjekt Hubro» ble utvidet,
slik at laget fikk ansvar for matleveranser
til avlsfuglene i Indre Østfold.
Vårprogrammet 1985 bestod av åpne
møter med foredrag om naturperler fra
fjern og nær ( J. Bøhmer Olsen), fiskeørn
(R. Nordbakke ), Heravassdraget (Haga)
og våtmarksplanen for Østfold (0.
Krohn). Videre ble det arrangert medlemsmøter i Mysen, en ekskursjon og en
vinterforingskonkurranse med Fredrik
Korterud (Mysen) som vinner. I samarbeid
med Indre Smaal. Avis hadde foreningen
.opprop om trekkfugler, og avisen trykket
et skjema for utfylling (25 svar innkom).
En meningsmåling blant medlemmene
ble lagt til grunn for videre prioritering
av aktiviteter. Det ble iverksatt en verveaksjon med John Arne Løken som vinner.
Etter aksjonen var medlemstallet 64.
I 1985 flyttet Suther og Berg/and fra
fylket, og John Arne Løken og Bjørn Aksel
Bjerke ble h.h.v. kasserer og nytt styremedlem.
Høsten 1985 gjennomførte foreningen
et kurs i registrering av våtmarksfugler.
Kurset bestod av teori kvelder og feltturer ,
og ble støttet av Østfold fylkeskommune.
Samme høst ble det møter om Øra naturreservat ( M. Viker) og naturvern og skogbruk (R. Solheim).
Et fotoutvalg med Karl Erik Olsen som
primus motor, bygget opp et svart-hvit
fotoarkiv av fugler og lokaliteter i Østfold .
Det siste «Taletrosen», nr. 6, kom ut i
november 1985. F.o.m. 1986 ble dette

slått sammen med «Akerøya-nytt», og
«LRSK-nytt» i «ØOF-NytoJ med lokallaget i Indre som redaksjon.
Etter årsmøtet l 0.12.85 trakk Houtman seg som sekretær for å konsentrere
seg om ØOF-Nytt og vinterfuglprosjektet. Ny sekretær ble Terje Sundvoll, mens
styret ble utvidet med Karl Erik Olsen.
Vårprogrammet 1986 inneholdt møter
om Skogsfuglprosjektet ( J. Ro/stad og P.
Kristiansen), naturperler i Norge ( Houtman), ugler og moderne skogbruk (G.
Sonerud) og truete fugler i kulturlandskapet (O. R. Fremming). I tillegg fortsatte
feltturene, fuglekasse-snekring, vinterforing, varfuglbarometer, hu broregistreringer m.m. Forøvrig dukket det opp to viktige inngrepssaker med planer om ny

Europavei gjennom Trømborgfjella og en
båthavn inntil det foreslåtte Storesand
naturreservat vJGlomma i Skiptvedt.
Den største satsingen til na i lokallagets
regi fant sted i juni 1986 med stand på
Norges største messe for hage- og bomiljø
i Askim (ca. 25 000 mennesker). Foreningen orienterte og delte ut brosjyrer bl.a.
om fugler i nærmiljøet. Videre hadde vi
foringsbrett og fuglekasser for demonstrasjon. Et populært innslag var en kontinuerlig framvisning av lysbilder og avspilling av fuglesang.
De fem første årene har vist jevn framgang, så grobunnen for et lokallag nord
for Raet har vist seg å være til stede. Vår
tids naturvern-utfordringer er utvilsomt
like store her som ellers i fylket.

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

HUGOS KJEM.TEKN. FABRIKK
Box 503, 1601 FREDRIKSTAD, TLF. 032/13 422
mobil 094/54 340

Sivhauk- en rovfugl i ekspansjon
Lennart Fløseth

For en del ekspanderende fuglearter, er
Østfold sjølve innfallsporten til landet.
Arter som nå brer seg nordover i Sverige,
når før eller siden Norge, og det vil ofte
skje via Østfold. Ornitologene bør derfor
ha øya åpne når de ferdes i Østfold-naturen! Nye arter kan dukke opp i åra som
kommer, flere av dem kan komme til å bli
årlig hekkende. Sivhauken er en av disse
ekspanderende arter.
I det såkalte «Atlas-prosjektet» i Østfold ble arten observert i 3 ruter (å
10 x 10 km) i hekkesesongen i områder
som kan betegnes som mulige hekkemiljøer. Det skulle ikke forundre meg om den
kanskje allerede kan ha gjort hekkeforsøk
i fylket, selv om dette ikke er bevist til nå.
Sivha uken ble funnet hekkende i Norge
første gang på Lista i 197 5, der et par
hadde vellykkede hekkninger de påfølgende år. Før 1950, var det bare gjort to
observasjoner av sivhauk i Norge.
Som rugeområde velger den gjerne store områder med takrør, eventuelt vierkratt, ved åpent sletteland med grunne
næringsrike innsjøer. Slike biotopkrav
blir oppfylt i deler av Ytre Østfold. De
mest egnede områder her finner vi nok ved
Øra, i Vestre Vansjø, Mosseros i Vansjø,
Skårakilen og Arekilen, for å nevne noen.
Dette styrkes gjennom observasjoner av
arten, som nesten utelukkende er fra disse
områdene i Ytre Østfold. I Indre Østfold
er det først og fremst Gjølsjøen og Heravassdraget som er interessant i denne sammenheng.
Sjøl har jeg to sikre og en usikker observasjon av sivhauk i Vansjø, seinest
10.5.1987 på en foreningstur som Moss
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og Omegn Ornitologiske Forening arrangerte. Deltakerne fikk se en sivhauk i
Fiulstadsundet, der den letta fra takrørskogen for deretter å fly rett over oss. Den
5.5.86 så Trond Skovdahl og jeg en voksen hunn ved Nesenga l km nord for Fiulstadsundet. Begge observasjonssteder ligger innenfor vernegrenser foreslått i våtmarksreservatplanen for Østfold. Den
usikre observasjonen er fra utløpet av
Hobølelva ved Mosseros høsten 1983.

Sivhauk (til v.) som .mobbes av kråke. Lys
beige isse, strupe og skuldre er typisk for
ungfugler og hunner. Bildet er tatt ved
Nesenga i Vansjø 5.5.1986. Foto: L. Fløseth.
Sivhauk Circus aeruginosus
Beskrivelse: Den største av Europas kjcrrhauker. Mangler
lysende hvit flekk ved stjcrtrota. Hann ca. 48 cm og hunn

ca. 56 cm. Hannen er brunaktig med grå armsvingfjær og
bale og svarte Mndsvingfjær. Hunnen er mørkebrun med
lys btigt isse. strupe og skuldre. Ungfuglen ligner hunnen. Flukten er lav, seilende med enkelte vingeslag. Vingespenn 115- 130cm.
Utbredt/se: Arten er bl.a. utbredt i hele Europa, med
unntak av Irland, Island, Norge, N-Sverige og N-Finland.
Lyd: Om våren kan man høre et vipelignende «væivæi.» På hekkeplassen høres ((ki-ki-ki-ki-ke-ke.»
Føde: Fugl, småpattedyr (vånd), amfibier, krypdyr og
noe fisk.

Verner vi om takrørskoger og vierkratt
langs elver, tjern og vann i Østfold, skal
vi ikke se bort fra at sivhauken vil kunne
komme til å etablere seg i fylket i de
kommende årene. På enkelte lokaliteter i
Sverige, hekker sivhaukene tett innpå
hverandre, men da er også næringsgrunnlaget solid.
Husk at Den Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomiteen i ØOF (LRSK) er interessert i opplysninger. Skulle du noen

gang få mistanke om hekking, så la kun
kompetente fuglefolk få kjennskap til det.
La oss gi si vhauken en sjanse! Vær på vakt
overfor trussler mot denne og andre rovfugler; ulovlig jakt og eggsanking er videre utbredt enn du tror! Har du mistanke
om overgrep, kontakt nærmeste lokale
fugleforening og politiet på stedet. Fuglefolk kan nemlig bistå politiet med viktige
opplysninger. Neste gang du er ute i felten, og du ser en stor brun rovfugl, se godt
etter, det er kanskje sivhauken!
Litteratur:
Det Beste A/S: Norgesfugleliv.
Haftorn, S. 1971: Norges fugler.
Viker, M. 1984: Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK). Natur i Øsifold f/84: 34-44.
Viker, M. og LudvigsenS. 1986: Ornitologiske observasjoner i Østfold: Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen. Natur i Østfold 2/86: 56--70.
Viker, P. R. 1984: Atlasprosjcktet i Østfold. ØstfoldNatur nr. 20.
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Vegetasjon og flora på Akerøya, Hvaler
Jan Ingar Iversen

Tørrenger og røsslyngvegetasjon ved et rullesteinsområde (egentlig en del av Hvaler-raet) sørvest på Akerøya. Foto. Morten Viker.

Akerøya ligger sør for Sjærøy i Hvaler.
Øya er ca l ,6 km2, og det høyeste punktet,
Reduten, rager bare 32 m over havet.
Klimaet er gunstig med lang vekstsesong.
Sommertemperaturen er høy og vinteren
ikke særlig kald. Øya har en svært vekslende topografi, og jordsmonnets innhold
og dybde varierer mye. Disse, og flere
økologiske faktorer, gjør at Akerøya kan
fremvise svært mange kombinasjoner som
kravfulle plantearter kan trives i. En planteliste over Akerøyas karplanter viser at
øya har ca. 380 ulike arter. Dette er et
svært høyt tall for et så lite område. Hvorfor er det blitt slik? Det vesentligste av
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forklaringen ligger i det følgende:
Etter siste istid har grunnfjellet i Østfold hevet seg betraktelig, og en regner
med at Akerøya kom til syne for ca.
3-4000 ar siden, altså omtrent i overgangen fra steinalder til bronsealder. Da
hadde den allerede vært utsatt for kraftig
isskuring fra isbreene. De fleste konturer
på øya i dag bærer preg av denne slipingen. Grunnbergarten er hard Østfoldgranitt som ellers i Hvaler. I denne har det
dannet seg en del sprekksoner som går
nord-sør, og disse gir øya dens særpreg
med en rekke større og mindre kløfter.
Den største deler nesten øya i to. De mind-

re kløftene har gitt grunnlag for høyvokst
vegetasjon da vinden ikke far så godt tak
her. Et lite ospeholt med ganske store trær
sammen med bjørk i en slik kløft nordøst
for øya.-Denne bestanden er vel det eneste
som kan kalles skog på øya. Ellers dannes
det lett store utforminger av slåpetorn,
einer og vierkratt på slike vindbeskyttede
steder. En art som barlind, som er et sjeldent bartre i Norge, finnes ofte i store
mengder på slike lune steder.
Etterhvert som øya steg opp fra havet,
ble den vasket av brenningene. Løsmateriale som sand og småstein samt tang og
tare, ble skyllet opp på land, og under
stigningen ble det liggende igjen og etterhvert omdannet til et godt jordsmonn. En
rekke skjellkolonier, først og fremst ~lå
skjell, ble også blottlagt under landhevningen og blandet med sand og atgemateriale har dette blitt til et kalkholdig substrat som gir grunnlag for mange krevende
arter. Her kan nevnes trefingersildre, vårmarihand, bakkeveronika, smalsøte, stjernetistel, fingerlerkespore, blåveis og kalkkarse. Den sistnevnte finnes forøvrig bare
på enkelte steder langs Onsøykysten og på
Hvaler her tillands.
Disse skiellsandbankene er svært ujevnt
utbredt og en kan derfor innen ta meter
gå fra varmekjære og kalkkrevende plantesamfunn til fattig og tørr røsslyngmark.
Størstedelen av strandkanten består av
grov rullestein og svaberg, men enkelte
fine sandstrender er dannet nord på øya.
Her har sand og småstein blitt avsatt
under stadige bølgeslag slik at lite jordsmonn har etablert seg. Her finner man
strandrug, strandarve og sandstarr, og
lengre inne vanlige arter som gulmaure,
knoppurt og gjeldkarve. Også mer uvanlige
innslag som sandfiol, vårvikke, bakketimian og kystløvetann finnes her. Slik sandholdig mark drenerer vannet godt, og
derfor er floraen her svært utsatt for tørke

utpå sommeren.
På sør- og vestsiden av øya er vind og salt påvirkningen såpass kraftig at trær
ikke klarer å etablere seg. På egnede steder kaster sjøen her opp store voller av
tang ,og tare, og under nedbrytningen av
dette frigjøres mye nitrogen, som ofte
begrenser planteveksten. Ikke uventet
finner vi derfor mange av ugressartene vi
ellers kjenner igjen fra nitrogengjødslete
jorder og jordekanter. Svært vanlig er
kveke, åkerdylle, åkertistel, meldestokk,
stemorsblomst og løvetann, men også
sjeldnere og mer krevende arter finnes på
tangvollene: Bulmeurt, gåsefot, nonsblom
og havbendel.
Tangvollfloraen er ofte artsrik og kan
variere svært fra år til år. Uvanlig høye
vannstander kan vaske vekk mye tang,
mens det ved storm og uvær kan legges
opp så mye alger at vegetasjonen nærmest
begraves.
Frø som tilfeldigvis føres med drivgods
eller fugleskitt, kan også forårsake plantearter som egentlig ikke finner levelige vilkår der, og som derfor raskt forsvinner
Igjen.

I søndre Vaderbukt sentralt på øyas
sørside, hvor brenningene ikke kommer
særlig godt til, har det dannet seg muddervegetasjon som er godt utviklet. Her ,
finnes blant annet saltsoleie. Den ble først
oppdaget i Norge i 1916, og den finnes
fortsatt bare spredt langs kysten sørøst i
landet.
Det er mange smådammer og pytter
rundt omkring på øya. Disse kan være
delvis åpne med variable forhold , fra rent
ferskvann til brakkvann, eller de kan være
vokst igjen til myr. !gjengrodde dammer
med skjellsand i bunnen danner rikmyrer.
Akerøya har flere slike, og her vokser
bredmyru/1, engmarihand, · hartmannstarr
og gulstarr, mens fattigmyrene domineres
av duskmyrull, flaskestarr, slåttestarr, og
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ikke å forglemme den lille busken pors som
ofte gjør hele myra rustrød med sin
blomstring på forsommeren .
To større dammer som viser lite tegn til
gjengroing, finnes sørøst på øya. De ligger så nær strandkanten at de blir påvirket av saltspruten fra sjøen. Store skjellansamlinger ligger nær inntil dammene og
gjør at vannet blir kalkholdig. Tjernene
får dermed en sjelden kjemisk sammensetning som danner grunnlag for vekster som
krever spesielle forhold. Enkelte kransalger (Chara) trives under slike betingelser,
og flere arter danner tette tepper på bunnen av dammene. Disse plantene er sjeldne, og tjernene på Akerøya er de eneste
såkalte Charasjøer i Norge utenfor Oslofeltets kalkholdige kambrosilur-områder.
Tjern på kambrosilur får kalk tilført via
berggrunnen, mens Akerøyas tjern far
kalk fra avsatte skjellbanker like ved.
Festningsholmen som ligger like nordøst for selve hovedøya, huser også en spesiell flora . Steinene i byggverket ble murt
opp med kalkmørtel som med årene har
forvitret og gitt et kalkholdig jordsmonn.
Enkelte uvanlige plantearter, som nok
opprinnelig ble innført av mennesker, finnes fortsatt langs festningsmuren. Her kan
nevnes apotekerkattost, malurt og den
svært giftige planten bulmeurt. Nede i

rullesteinsbeltet finnes også en bra bestand med strandkål. Den er spiselig, og
den får senhøstes store mengder med frukter som spres med havstrømmene.
Vegetasjonen på Ake(øya bærer mange
steder preg av at det tidli_gere har vært
drevet gårdsbruk her. En tilhørene kjøkkenhave har ført med seg enkelte tildels
sjeldne ugressplanter som fortsatt finnes
spredt rundt huset. Her kan nevnes muserumpe, dvergkattost og småstorkenebb.
Flere av gress-slettene var tidligere
dyrket, men nå finnes bare spor etter grøftingen tilbake. I svært lang tid har det
gått beitende husdyr på øya . Tidligere var
det storfe som dominerte, men nå har sau
overtatt.
Etter at storfeet ble tatt bort, er det
tydelige tegn på at gjengroingen av slettene har tiltatt. Sauene er nemlig ikke så
god til å holde selje og vierkratt unna.
Men fortsatt finnes store åpne gress-sletter
som utover sommeren blir svært avbeitet
og nedslitt. I tillegg benytter mange mennesker øya som fristed i sommerhalvåret,
og dette bidrar også til betydelig slitasje,
ikke minst ved langvarig telting pa samme
sted.
har som man forstår en unik flora, og her
må vi fare varsomt fram slik at øya fortsatt
kan fa glede oss med sin mangfoldighet.
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Amatørbotanikeren Elling Ryan

(1849-1905)
Øivind Johansen

Østfold har gjennom årene hatt flere betydningsfulle amatørbotanikere. En som
rager høyt, er Elling Jacobsen Ryan. Han
ble født 24.10.1849 i Sparbu ved Steinkjer. Han valgte i unge år farmasien som
yrke og «disiplinerede» i Steinkjer fra mai
1865 til utgangen av 1868, da han avla
den såkalte «medhjælperprøven». 3 år
senere fikk han sin endelige eksamen med
tittelen cand. pharm.
I 1871 flyttet Ryan til Østfold der han
ble farmasøyt ved apoteket i Fredrikshald
( = Halden). - I samarbeid med en ingeniør, Fredrik Størmer fikk han anlagt en
oxalsyrefabrikk, Gresvik Kemiske Fabrikk, ved Fredrikstad i 1874, dit han så
flyttet. Som medhjelper her fikk Ryan året
etter Johan A. Thome (1849- 1912), også
han farmasøyt fra Nord-Trøndelag. Thome var en ivrig jeger og ornitolog som
fikk stor betydning for utforskningen av
fylkets fuglefauna (se artikkel i Natur i
Østfold nr. l /83, s. 25).
I hele 30 år samarbeidet Ryan og Thome til fabrikkens beste, både i oppgangstider og nedgangstider. De to var sikkert til
nytte og inspirasjon for hverandre også
utenom arbeidet. Ryan holdt seg imid lertid hele tiden til botanikken, og begge
hadde de rikholdige samlinger, hhv. herbarier og eggsamlinger. - Thome og Ryan
måtte være hva vi kaller overskuddsmennesker med arbeid, og naturstudier, og i
tillegg stiftet de sammen med en tredje
person (G. A. Larsen) i 1883 «Dampskibsaktieselskabet Græsvik».
Ryan tok ut patenter på oxsalsyreproduksjon i flere land og tok del i Onsøys

Botanikeren Elling Ryan (1849- 1905).
Bildet er avfotografert etter original i
Formannskapssalen, Onsøy Rådhus. Ryan
var nemlig bygdas ordfører 1902- 1905.
styre og stell. Han giftet seg med datter
av H. Ellingsen, Anette, og ble dermed
svoger til en annen betydningsfull amatør-botaniker,
Edvard
Ellingsen
(1855- 1938, se rapportserien ØstfoldNaturnr.ll,s. 24).
Fra 1902 til 1905 var Ryan endog
Onsøys ordfører, valgt inn for Høire. Den
25 . april i det historiske året 1905 (unionsoppløsningen med Sverige) døde han
under en forretningsreise i Tyskland, bare
55 l /2 år gammel.
De såkalte ballastplanter fanget tidlig
Ryans interesse. Fredrikstad-distriktet
29

var i første halvdel av forrige århundre
kanskje Norges største utførselseshavn for
trelast. Båtene kom den gang med ballastsand, jord, og stein. Mye av ballasten ble
kastet på land, og siden den naturlig nok
inneholdt mange slags frø fra utlandet,
dukket det opp en rekke nye og fremmede
planter; det gjaldt særlig pa ballastplassene i Østre Fredrikstad, Vaterland og Øra,
ved Røds bruk på Knikerøy og ved Gressvik bruk. Her ble det etter hvert funnet
flere interessante planter, f.eks. ramkarse
(Coronopus didymus) fra Sør-Amerika og
piggeple ( Datura stramonium) fra NordAmerika. Ryan viste dem til vårt lands
ledende botaniker Axel Blytt, som publiserte flere av hans funn . Bare på Kråkerøy, i Fredrikstad og på Gressvik ble det
etter hvert registrert ca. 200 ballast-arter,
hvorav ca. lO% aldri før var funnet i
Norge.
Men Ryan fant ikke bare ballastplanter.
En gjennomgåelse av Axel Blytts «Nye
Bidrag til Kundskaben om Karplanternes
Udbredelse i Norge» {1882, 1886, 1892
og 1897), viser at Elling Ryan var en
skarp iakttager og gjorde en rekke verdifulle funn av alle slags karplanter, særlig
i Onsøy og nabokommunene, men også i
andre deler av Østfold og i landet forøvrig. Blytt framhever særlig i 1882 Ryan
som en av de store bidragsytere. Han fant
f.eks. kalkkarse (Hornungia petraea), ny
for Norge, på Hvaler og i Onsøy. Kystbergknapp {Sedum anglicum) oppdaget
han på Kråkerøy, det eneste kjente funn
på østsiden av Oslofjorden.
I de senere utgaver av Blytts oversikter
nevnes Ryans navn mindre hyppig og mest
knyttet til Onsøy-distriktet. Kanskje årsaken var at han i de siste årene hadde nedlagt et kjempearbeid med en moseflora for
deler av Østfold: «Iakttagelser over Mosernes Udbredelse i den sydvestlige Del av
Smaalenenes Amt>!. Dette var et kjempear30

beid som ble utgitt i Det Kgl. Norske Videnskabs Selskabs Skrifter (nr. l 1896).
Ryans medarbeider var den kjente moseeksperten
Ingebrigt
S.
Hagen
(1852- 191 7). Verket er på 186 tettskrevne sider og omfatter kommunene Hvaler,
Skjeberg, Borge, Fredrikstad, Glemmen,
Onsøy, Råde, Tune og Varteig: Det er et
meget grundig og oversiktlig skrift som i
høyeste grad fortjener å bli trukket fram
fra glemselen. Det er trist at et så stort
pionerarbeid er ukjent og vanskelig tilgjengelig for de fleste, selv for spesielt
interesserte. Det er vel få, om enn noen
deler av Norge, som har fått en så fyldig
moseflora.

Til Fredrikstad-distriktet kom det til tider mer ballast (returlast av jord og stein
i ellers tomme seilskuter) enn til noe annet
sted i landet. Sammen med ballasten fantes
også frø og frukter av fremmede planter
som slo rot her. - Piggeple (Da tura stramonium) er utbredt i Nord-Amerika, og
arten ble påvist av Ryan på faste ballastplasser ved Fredrikstad, der ballastjord
ble dumpet før skutene igjen fikk nyttelast.

Det var faktisk blant mosene Ryan
gjorde sine beste funn. l 1891 fant han
f.eks. en form av bladmosen Dryoptodon
hartmani ved en gård på Oksrød i Onsøy,
som tidligere ikke var kjent nord for
Sveits. Han fant helt nye arter for videnskapen også. På Nystughø, Dovre, oppdaget han i 1889, sammen med sokneprest
Chr. Ka urin, en til da ukjent moseart som
fikk navnet Scapania kaurini, en levermose av slekten tveblad-moser. Ryan gav den
latinske førstebeskrivelsen av arten
20.9.1889. En annen moseart ble oppkalt
etter Ryan: Brachytecium ryani. Den ble
sett første gang ved Torgauten i Onsøy og
er en bladmose blant de såkalte lundmosene. Senere ble arten registrert andre steder
i Onsøy og i Glemmen. Her var det Chr.
Kaurin som gav den vitenskapelige førstebeskrivelsen 22.5.1888.

Ryan rakk bare å skrive noen få vitenskapelige artikler, særlig om moser. Hans
samlinger er i dag ved Det Kgl. Norske
Videnskabs Selskab, Museet, Trondheim.
Elling Ryan ble begravet ved Gressvik
kirke 8. mai 1905. Onsøy's varaordfører;
godseier Emil Finne, Elingård, la ned
krans på kommunens vegne. Det var sikkert ikke mangel på rosende ord både om
hans innsats for bygda og ved Gresvik
Kemiske Fabrikk. I dag kan vi se hans
bilde blant mange andre ærverdige Onsøyordførere i Rådhusets formannskapssal.
På Gressvik finner vi Elling Ryans vei.
Men montro hvor mange som var og er
klar over botanikeren Elling Ryan? På
dette felt var han på høyden for ca l 00 år
siden, og det er derfor naturlig at vi minner om hans store innsats.
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ARBEIDSMILJØ
LOVBESTEMT
PLIKT OG
GOD ØKONOMI

Senere års forskning har bragt for dagen at norsk industri taper millionbeløp hvert år fordi arbeidsmiljøet innvirker negativt på arbeidstakernes
helse og trivsel. Også næringslivet er nå i stor grad klar over at bedriftenes økonomiske interesser ivaretas gjennom Lov om Arbeidervern og
Arbeidsmiljø. l "Arbeidsmiljølov~ns" § 14, som omhandler orbeidsgiversplikten, heter det blant annet:
o)

b)

ut.Jor plor'llegg.r•g ov r.,~ eller end•tde or~dsplo~- c)
Slff, endru·,g o v produkstQfl~m.. toder. on\koffelse O•
rekr.. ske •nnretnmger C',i ui"Yf m -.., undeneke ?Q v ur·
dert OM orbeoC~trul1øet vol v eer c 1SOI'I'ISVOI m..-d lovens

kro .• og fV't'rlts.erte ~ ttedvend.ge 11ltok,
d)
"'- ve fOf en ~øpto,de ltort~)9H\Q a>t det ekSISk-rende

sorge for en lopend,. kontroll rned O!'be•d m•ltcet 09
orbt•dPokern.-~ kelse, nOr det kon ~eere fore for at

pO. ,rltnmger 'orbetdsm•ltøel kon ulvtklt he'-.t 1kodcr
på lo~ s•ltt,
s.orge- fOI'v,lck 1 1'1d'Qblsloodogkontrol·~moleui.t)r,
nåf dent tr nodvendig for O91Mnomf.,tlo•ti\\ ktov

orbetd m.t .. • whomheten m.d hen, 1n hl nYkofor·
ho&d. ~l·efom og ~ferdskrhold. og "'er k~ne de
nodvend1cte !iltok ,

ØK's sentrale rolle som rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål er et resultat av vårt mangeårige engasjement når det gjelder forurensede 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 dag har ØK ansaH egne yrkeshygienikere og kjemiingeniører
som også har utdannelse i toksikologi. Vi har eget laboratorium og
moderne prøvetakings- og måleutstyr og tilbyr meget velkvalifisert
bistand innen fagene arbeidsmiljø og yrkeshygiene.
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De siste skanser:

Gammel-skauen i Østfold
Bård E. Andersen

Myke mosematter mellom granlegger.
Flagrende strylav fra hengende grankvist.
Falne trær, stamme over stamme, grodde
med lav og mose, med sopp og kjuker.
Fullt av stille liv alle veier.
Trær med allskens rar vokster, ingen
formet over samme lest. Skakke, bøyde,
delte, slette, krokete. Friske, tørre og råtne. Noen tyste, noen susende andre knirkende.
Furuer med små, store eller skjeve kroner. Tyritopp til veidemands bål. Bustegraner og slangegraner. Små skjørtegraner med lune hjem under. - Ved til allslags bruk, til tømrers hus, til Jaggers
bøtte, til tjærebrenners mile.
I våte, eimende myrer står små, pistrete
henkegraner - gamle og seie - fine til
skigardsbinding. Her står også svartor på
knudrete stylterøtter. Brakall i tette snar
langs myrkanten. Torvmoser i fargerike
tepper, fra mørkt vinrødt til lys gressgrønt. Starr og gress med duggvåte aks
og strå.
Åskanter med raslende osp. Noen unge
og veldreide, andre gamle, knotete og
margråtne.
Tjernbredder med gyngende mosetuer.
Stenete strandbremmer med knudrete oreklynger og bøyde bjørker med flagrende
never. Mykt gress mellom strandstener og
speilende skaukant. Duftende pors.
Fururabber med lys lav, lyng, skogstjerner og vippende stenblokk. Sølvgrå
tørrfuruer. Skrinne bergskjær med hjulrunde moseflak. Lys og luft overalt.
Fuktige dalsøkk med bregner og urter.
Lukt av mold, lyd og rislende bekkeløp,

syn av fargeglade kronblader, - tanker
om veldig livskraft ...
Dette er tretåspettens og storfuglens
verden, riket der skogsnipas iltre varsellåter og jerpekyllingenes tynne pip høres,
hjem for skoglemen, bøk og mår. Det
beste sted for hukrende perleugle og skrikende flaggermus, skaumeisenes første
valg og trakter der hvitryggspett kan
tromme en lysnende vårmorra. Skau der
skogdua har liv laga, der mosebånn gir liv
til fløtegul knerot, dypgrønne, glinsende
fagermoser som levested for myriader av
smådyr som ikke trives andre steder.
Mangfoldets marker. Få steder har så
mange livsformer livets rett. Dette er sjølve GAMMELSKAUEN, et fristed der liv
kommer og går som naturen sjølv vil.
Jeg var en tur i en av «mine» gammelskauområder i Østfold forleden. En av de få
områdene der det store kretsløpet går
uforstyrret. De blir færre og færre, mindre
og mindre i størrelse. Tegner vi dem inn
på et kart, blir de nærmest som små nålestikk i et stort tøystykke. Alle de vesener
som lever her, og bare trives her, kjemper
en forgjeves kamp. Deres hjem er som et
stort strikketøy som holder på å rakne.
Snart faller de siste bærende trådene ut .. .
Da er det så lite naturskau igjen at de
artene som bare lever der, vil forsvinne fra
våre skauområder. Da har naturen og vi
blitt fattigere, viktige deler i det store
maskineriet vil mangle. Sånt straffer seg
på sikt.
Prosessorene hadde vært der. Tatt et
skikkelig jafs. Maltraktert skaubånn over
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alt, meterdype prosessorspor. Ikke et voksent tre igjen, bare et goldt landskap,
nesten som en krigsslagmark. Ved skausbilveien ligger store velter med hulosp,
tettvokste furuer på 3 mannsaldre, krokete svartorer og graner i veldige størrelser.
Du får det igjen som glorete postordrekataloger frampå høstkanten med fine tilbud
på elektriske korketrekkere .. .
Prosessoren hadde ikke bare tatt
gammelskauen. Den hadde tatt noe fra
mitt aller innerste. - Skansene må flyttes
på nytt.
Miljøverndepartementet holder nå på med
en landsplan for vern av barskau. Med lys
og lykte leter de land og strand rundt etter
gammelskau, også i Østfold. De finner
nesten ingenting. De er altfor sent ute. Vi
har noen få knøttsmå skaureservater. Det
vi skulle hatt er et jevnt nettverk av fredet
naturskau. 2- 3% av det produktive skauarealet ville vært minimum om vi vil beholde alt det liv som bare trives der naturen rår seg sjøl.
Trenger vi alt dette spesielle livet, spør
du? Har vi virkelig lov til å stille et sånt
spørsmål!

*

Gammel-skau i bakgrunnen, i forgrunnen ungsh
skogbrann.- I naturskogen foregår forfall, døde
vekst og utvikling. Bildet er fra Lundsneset i An
der vi på norsk side finner et skogreservat (600
grunn. Foto: Jørn B. Olsen.

Furuskogen nær kysten blir preget av vær og vin
mer. I forvridd og tvekroket trass står de fleste m(
Foto: Jørn B. Olsen.

<)Teknikkens tidsalder har forlengst fatt innpass i s
preg må vike plass for nye plantefelter. Nytt genet
bedre tilpasset produksjonsskogen får i økende gra
naturskog er på vikende front i dagens skog-Norge
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Vern
g•mmels/ttluen

NAl

turlig foryngelse etter en tidligere
:tnelse side om side med frøsetting,
ed S. Boksjø, nær svenskegrensen,
;om er foreslått utvidet på statens

ærne kan anta de underligste forkreftene, men noen bukker under.

Q

ket. Gammel-skauen med urskogs~riale (arvestoffer) med egenskaper
.ss i granskogene. Også restene med
Jørn B. Olsen
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Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske
Stasjon 1986
Pettersen

På Akerøya er det gode muligheter til å studere fugler på nært hold. Her blir en kjernebiterhunn nøye undersøkt. Foto: Morten G. Viker.
1986 var stasjonens 25. virksomhetsår, og
jubileumsåret viste seg å bli det beste året
i stasjonens historie, både fuglemessig og
utfra antall bemanningdøgn.
Stasjonen var på våren bemannet ca. 50
dager i perioden 23.3- 13.6., med dekning
hver helg og helgedag unntatt 21.- 22.5.
På høsten var stasjonen bemannet 5.- 6.8.,
og for første gang i stasjonens historie,
kontinuerlig mellom l O. 8- 17.l l. Tilsammen ble det ca. 150 besøksdager i 1986,
og 46 personer deltok i virksomheten på
stasjonen. Dette er det beste besøksåret
siden 1979.
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Stasjonen avholdt forøvrig dagskurs
for 2 handicap-grupper fra Storedalsanlegget i Skjeberg i løpet av sommeren. En
gruppe elever fra snekker-linja på en yrkesskole i Oslo foretok en del reparasjoner
av stasjonshuset en ukes tid i juni. Dessuten ble det avholdt et seminar i regi av
Østfold Ornitologiske Forening (ØOF)
4-5. april med temaet «ØOF og framtiden.>>
Totalt ble 176 arter notert, hvilket er
ny rekord, hvorav 3 nye for Akerøya: Gulbrynsanger, dvergspurv og storfugl.

Observasjoner
ls-fgu/nebb/om: I ind. 17.5
Gulnebblom: l ind. 1.5 og 25.9. Dette er
2. og 3. observasjon på Akerøya.
Små/om på våren, tils. 46 ind. på trekk.
Stor/om på våren, tils. 121 ind. på trekk.
Små/stor/om: På våren, tils. 144 ind. Akerøya er trolig en av landets beste trekk/okaliteter for lommer.
Toppdykker: I ind. 7.9. Fra før foreligger
fa høstobs. av arten.
Gråstrupedykker: 2 ind. 2.5.
Horndykker: lind. 25.4
Havhest: 357 ind. 2.9., 721 ind. 21.9., 80
ind. 2.10., 721 ind. var det høyeste antall
som ble registrert i Oslofjorden og langs
den svenske vestkysten i 1986.
Havsule: Tills. 74 ind.
Toppskarv: lind. 18.5.
Gråhegre: 18 ind. 25.8. Største antall på
mange år.

Knoppsvane: Ikke påvist hekkende med
sikkerhet, men 2 voksne og 4 ungfugler
hadde tilhold i Dammen gjennom hele
høsten.
Sangsvane: 6 ind. trakk 21.10. Dette er
første obs. siden 1979 (!).
Kanadagås: l ind. I 7.5. 2. obs. på 80tallet.
Ringgås: 3 ind. 1.5. l ind. østlig underart, bernicla, 9.- 13.6. l ind. vestlig underart, hrota, 23.9.
Svartand: 495 ind. trakk I .5.
Vepsevåk: 10 ind. 31.8. Dette er største
antall som er sett i Østfold i nyere tid.
Samme dag trakk det også 13 ubestemte
våk, hvorav de fleste sikkert tilhørende
denne art.
Havørn: I ind. 27. 12. Dette er første funn
på Akerøya i ny tid.
Sivhauk: l ind. 27 .4. og 8.5.
Spurvehauk: l Oind. trakk 31.8.

Gulbrynsanger. Akerøya, Hvaler 6/ I0- 86. Foto: Magne Pettersen.
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Kjernebiter. Bildet viser en voksen hunn ringmerket pa Akerøya 30/4-86. Foto: Morten G.
Viker.
Dvergfalk: 13 obs. på våren og 13 obs. på
høsten. Overraskende mange obs.
Lerkefalk: l ind. trakk 30.8. Dette er
mulig 3. obs. siden 1977.
Orrfugl: 2 hunner rastet på øya 6.4.
Storfugl: l røy ble sett på kvelden 2.11.,
men dessvere funnet død dagen etter. Dette er første funn på Akerøya.
Sivhøne: l ind. ble hørt på Myra 20.1O.
Første funn siden 1977.
Trane: 2 ind. trakk 31.8. Dette er 2. obs.
på 1980-tallet.
Dverglo: l . ungfugl rastet på øya
11.- 13.8. Dette er 2. obs på 80-tallet.
Tundra/o: l ind. rastet 15.5 Vårobs. i
Østfold er uvanlig.
Sandløper: l ind. rastet 17.5. Vårobs. i
Østfold er sjeldne.
Fjæreplytt: l ind. allerde 21.9.
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Kvartbekkasin: lind. 5. 10., lind. 20.10.
Arten er ikke årlig på øya.
Dobbeltbekkasin: l ind. holdt til på Vestsiden av øya 10.-12.8. (ringmerket).
Sotsnipe: 2 ind. 3.5. Første vårobs. siden
1979.
Storjo: Tilsammen 6 ind. ble sett i løpet
av høsten. Fra før foreligger 4 obs. på
Akerøya.
Polarmåke: l ind. 22.10. Funn nr. 5 for
øya.
Polar/grønlandsmåke: lind. sett 25.10.
Krykkje: Opptil l 00 ind. ble notert en
rekke ganger i løpet av høsten.
Splitterne: l. ind. l 0.6. og 17 .8. Arten er
ikke årlig på Akerøya.
Turteldue: l ind. 19.-20.5. og l ind.
l 0.6. Første obs. siden 1979.
Trelerke: l ind. trakk I.l l. Sjelden gjest

på øya.
Lappiplerke: l ind. 29.8., 4 ind. 30.8., l
ind. 31.8. og lind. 13.9. Fra før foreligger få obs.
Sivsanger: l ind. 11.8. Første obs. siden
1981.
Skjære: Sjelden gjest på øya, men 2 ind.
8.1O. holdt til ut høsten.
Svart rødstjert: Arten er årlig om våren,
men sjelden om høsten. l ind. ringmerket
26.10.
Pi/fink: l ind. rastet utenfor huset 5.4.
Arten er bare sett få ganger på øya.
Stillits: 2 ind. 23.10. Arten er sjelden på
øya.
Hortulan: l hannrastetpåøya 19.5.

Ringmerking
Totalt ble 4010 fugl av 73 arter ringmerket, hvorav 3 nye. For flg. arter ble

det notert høyeste antall individer ring~erket i løpet av et år i stasjonens bistone:
Heipiplerke (252 ind.), grønnfink (96),
møller (92), munk (90), bjørkefink (83),
kjøttmeis (74), trekryper (50), svartbak
(4), tjeld (3), hauksanger (3), dvergf/uesnapper (2) og rugde (2).
For rødstjert (146 ind.), kjernebiter (l),
natteravn (1), og ringdue (!), er tallene
tangeringer av tidligere årsbeste. Sistnevnte er bare merket en gang tidligere
(1983).
Flg. 3 arter var nye ringmerkingsarter
for øya: Gulbrynsanger (2 ind.), dobbeltbekkasin (l) og dvergspurv (l). Av disse
var bare dobbelbekkasin notert på Akerøya tidligere, slik at 2 av de 3 nye påviste
artene på øya, ble påvist ved nettfangst.
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Stor karuss fanget i Seutelva ved
Fredrikstad, samt litt om utbredelse og
bruk i Østfold i eldre tider
Jan Ingar Iversen

Stort eksemplar av karuss fanget i Seutelva 22. mai 1986. Lengde: 35 cm, høyde: 15 cm og
vekt l 040 gram. Foto: J. I. Iversen.
Den 22.5.1986 kom fisker Dag Andersen,
Greåker, hjem til oss med en stor karuss
han mente kunne være av interesse. Han
er en av de ta som i flere år har livnært seg
av ferskvannsfiske i nedre Glomma, men
han har aldri tidligere latt karuss i sine
ruser. Fisken ble fanget i Seutelva, og da
den ble tatt i den første rusa, havnet den
på bunnen av en stor fisketank med en
masse annen karpefisk over seg, mest brasme, mort og flire. Det kunne vel være ca.
150 kg fisk i kassa som var omkring
l x 0,6 m i bunnmål. Etter å ha ligget
der i ca. 5 timer, hadde vel ingen forventet
tegn til liv. Det utrolige var nemlig at det
fortsatt var liv i den etter denne brutale
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behandlingen. Vi slapp den ut i ei våt veigrøft nærmest for å fukte den, men til alles
overraskelse kviknet den snart til og begynte å svømme i grøfta. Denne gjenoppfriskingen fra «de døde» gjorde at den ble
kalt «Lasarus» etter en «lignende», ikke
ukjent historie fra Bibelen.
«Lasarus» ble gående i badekaret hjemme hos oss som kjæledyr i en uke, til stor
glede for husets yngste og til frustrasjon
for husets katt. Senere ble den sluppet ut
i en stor gårdsdam nær ved.
Karussen er lett å kjenne igjen. Den er
den eneste norske karpefisk hvor ryggfinnen er dobbelt så lang som gattfinnen.
I tillegg er den gyldenbrun av farge . Den

har 31- 35 skjell langs sidelinjen (Jensen
1968, Muus & Dahlstrøm 1978: 132).
«Lasarus» hadde 34 skjell langs sidelinjen.
Karussen gyter et stort antall egg i
mai-juli. Vår fisk var tydelig en hannfisk,
da den under fotograferingen på gressbakken ga fra seg mye melke.
Det er oftest ved brønner og smådammer nær bebyggelse karuss.en finnes. Den
kan ·nemlig overleve et meget lavt oksygeninnhold i vannet. Om vinteren ligger
den nærmest i en dvaletilstand nedgravd i
bunnslammet i likhet med mange amfibier. Det fortelles også at karuss kan overleve i nedgravd tilstand i kortere uttørkingsperioder om sommeren (Jensen
1968, Ladiges & Vogt 1979:134). Behandlingen «Lasarus» ble utsatt for, viser
med stor tydelighet at karussen er svært
seiglivet og kan tåle store påkjenninger-:'
Ser vi på utbredelsen i Norge, vil vi finne karuss spredt i alle fylker minus Rogaland, Nordland og Finnmark (Eggan &
Johnsen 1983:33). Den er funnet helt
nord til Prestevannet i Troms og opp til
900 m.o.h. i Gudbrandsdalen (HuitfeltKaas I918 :99). I Europa har den lignende
levesvis som i Norge, men arten er ikke
kjent fra Irland, Sveits, eller Sør-Italia
(Jensen I968, Ladiges & Vogt 1979: 134),
mens den fra helt ny tid skal være innførttil Spania {Muus & Dahlstrøm
1978:133).
Denne spredte, uregelmessige utbredelsen
viser med stor sannsynlighet at karussen
er spredt av mennesker. Det antas at arten
kom til Norge med munker i Middelalderen både som et mattilskudd og som et
selskapelig innslag i dammer og brønner
(Huitfelt-Kaas 1918:99, Jensen 1968).
Eggan & Johnsen (1983:33) omtaler arten
som den første fiskeart som ble innført i
Norge. Det er en håpløs oppgave å finne
ut av karussens naturlige utbredelse, men
man tror den hadde sitt opprinnelige ut-

bredelsessentrum i Det kaspiske hav (Jensen 1968).
Fisken fra Seute/va var et meget stort
eksemplar. Den var 35 cm lang, 15 cm høy
og veide l 040 gram. Jensen {1968) angir
at karuss i Norge oftest er omkring 50
gram, og at eksemplarer over halvkiloen
må betraktes som en sjeldenhet. I England
fortelles det at karussen blir opptil 25 cm
lang, mens den britiske rekorden er på 51
cm og 2,12 kilo (Wheeler 1969:185). Fra
Tyskland og Øst-Europa er det kjent at
arten i fangenskap har blitt over 60 cm og
drøye 3 kilo (Ladiges & Vogt 1979: 134).
Som så ofte hos fisk er vekstvilkårene
med og avgjør størrelsen. Innsjøfisker vil
derfor oftest vokse langt raskere enn damfisker som sjelden oppnår særlig størrelse.
Uansett, er karussen en relativt saktevoksende fisk . Wheeler {1969: 185) forteller
at fisk fra England under gode vekstvilkår
etter 5 år bare var blitt 12 cm. I tillegg
angir Muus & Dahlstrøm (1978:132) at
hun-fiskene vokser raskere enn hannene.
Alderen på vår fisk er vanskelig å anslå,
men den kan mulig være over 25- 30 år.
Fra eldre tider var karussen velkjent
mange steder i Østfold. Fra den eldste
samlede beskrivelse fra fylket finner vi
følgende sitat: <mdi Tørpum-Kiern faaes
alleene Karutzer, men dette Kiern groer
nu gansge til med Mose, saa det hverken
tiender til at bruges som Vand eller Land»
{Fleischer 1745:54). Her tar vi også et
innblikk i hvilke dårlige betingelser karussen kan overleve i. - Hardeng & Haga
( 1978:66) angir at ifølge Wilse (1779) var
karuss vanligere i Eidsberg enn i Spydeberg. Den samme Wilse forteller videre at
fisken sjelden ble brukt til mat av
Østfold-bonden, men den ble ofte solgt.
Så kan man jo spørre seg om hvem som
kjøpte den og hva den ble brukt til. En del
ble kanskje kjøpt for å settes ut i nye
dammer. Man kan vel også gjette på at det
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var fristende aflytte over noen karusser til
egne dammer. Den gamle forestillingen
om at karusser innfinner seg av seg selv i
gårdsdammene (Høeg 1978: l 06), blir
dermed lettere å forstå.
Fra Arekilen på Kirkøy finnes gamle
omtaler av karuss. Holmboe (1903:44)
angir at «det findes kun ferskvandsfisk karudser og aal - i Arekilen». Fra en
taksasjonsforretning over gården Storrød
fra 1791 (Tingbok 22, folie 21Ob, 2. mai
1791) blir som en herlighet til eiendommen foruten fisket i sjøen ved Storrødlandet, også nevnt den «bekjente Carusfangst» i Arekilen (Braanaas 1973:48).
Det er tydelig at denne fisken ble betraktet
som en verdifull ressurs. På grunn av den
ringe størrelsen er det vanskelig å forestille seg at den i noen særlig grad ble brukt
som mattilskudd, men flere steder er den
ansett som en god matfisk. I Øst-Europa
benyttes den derfor som oppdrettsfisk ved
siden av å være en attraktiv akvariefisk
(Wheeler 1969:186).
I badekaret ble «Lasarus» foret med
mudder, råtnende plantedeler og rumpetroll, men vi så egentlig aldri at han spiste
noe. Det er mulig omgivelsene og lyset på
badet vårt ikke innbød til «kulinariske>>
opplevelser. Litteraturen angir at karuss
spiser planktoniske insektlarver, småkreps, snegler og små skjell, samt at den
tar atskillig plantekost (Jensen
1968,Wheeler 1969, Ladiges & Vogt
1979).
En
mulig arsak til at fisken var så populær i
eldre tid, kan være at den spiste store
mengder mygglarver. Fra Arekilen, som
har vært plaget av malaria som spres med
mygg, kan fiskens anseelse som et betydelig gode, forklares ved at den aktivt var
med og bekjempet myggplagen.
Utenfor gårdsdammene omtaler Huitfelt-Kaas (1918:99) karuss som «meget
sjelden i større vand eller i elven>, men han
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angir den fra Rakkestad-elva og fra Glomma i Aurskog. Den er forøvrig også kjent
fra Mjøsa (Jensen 1968). Haga (1985:8)
nevner den fra Glomqw ved Lysakermoa.
Fra nedre deler av Glomma er den ikke
registrert av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) som har gjort flere
undersøkelser, blant annet i Seutelva.
Arten inkluderes heller ikke i lista over
fisk fra Seutelva hos Stenmark ( 1983).
Fisken var må dermed nærmest betraktes
som en kuriositet. Nå er ikke «Lasarus»
det eneste eksemplar av arten fra Seutelva.
D. Andersen har siden fortalt at han ved å
sette fiskeredskapen på det samme sted har
fått ytterligere to store eksemplarer. Disse
var begge i god form og ble sluppet ut
igjen på samme sted. Det kan derfor se ut
som vi har oppdaget en liten, lokal stamme av denne fisken i Seutelva.
Hvordan det står til med «Lasarus» i
dag, vet vi ikke, men den lever trolig i
beste velgående. Etter et par års tid kunne
det være en tanke å fange den igjen for å
se om den har vokst noe eller forandret seg
på annet vis. Den skulle i alle fall ha rikelig med mat og god plass. Det er mulig
den ønsker seg selskap, og kanskje burde
vi glede ham med noen småkarusser som
hjelp ut av ensomheten! Han gledet i alle
fall oss, både små og store - en spesiell og
artig naturopplevelse i mai -86.
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PROFILEN:
ArildAdnem
Svært mange av de som opp gjennom
årene har markert seg i natur- og miljøsammenheng i Østfold, har det til felles at
de har fått dragningen mot det grønne via
morsmelken. Men vi har unntak. Det kan
nemlig bli fornuftige mennesker av noe
eldre byfolk, også. Arild Ådnem. (født
1944) er en av dem som gjennom politisk
engasjement og tilhørende EF-kamp kom
til å sette NATURVERN qøyt opp på sin
dagsorden rundt midten · av 70-årene.
Senere er det blitt en livsstil. Fredrikstad
er byttet ut med Hvaler, og skal vi tro ham
rett, har han den seneste tiden trukket
merog mer ut i felt til fordel for skrivebord
dekket med manus, bøker, NOU'er og
løpende post.
Han er blitt tvunget til å drive et slags
vekselbruk. To dager i uken brukes på
kontoret i Oslo; de andre dagene tilbringer han etter behov hjemme på Hvaler.
Norges Naturvernforbund har lagt beslag
på hans arbeidskapasitet i over ti år nå.
Først som konsulent, deretter som redaksjonssekretær og fungerende redaktør for
<<Norsk Natur», og fra l. oktober 1986
som ansvarshavende redaktør.
Det var i tiden som student at han ble
trukket inn i arbeidet i daværende <<Landskapsvernet i Østfold» (nå Østfold Naturvern) som lønnet sekretær (en av landets
første i bransjen). I midten av 70-årene,
som dette var, skulle man være snill gutt
for å bekle en av styretaburettene i Landskapsvernet. For den ekte 68~er med runde briller og lilla skjerf, ble det nok mye
nybrottsarbeid. Uten at daværende Land44

skapsvernet i Østfold noengang kan sies å
ha brukt revolusjonære metoder, ble det
fra nå av en annen vri på sakene. Stikkord
som friluftsliv, hyttebygging, lokalisering
av Atomkraftverk i Østfold og nærmiljø
er saker som nødvendigvis skaper motsetninger. For ikke å snakke om utbygging
av vassdrag.
I det lengste tviholdt Ådnem på <<Apostlenes Hesten> som fremkomstmiddel. Men
også han måtte vike for utviklingen: En
dag sto nemlig en «nymotens japaner» på
tunet. Men han har beholdt de runde brillene og støtter gjerne opp om aksjonslinjen, dersom det er nødvendig for agjøre
folk oppmerksom på hva som er i ferd med
å skje.
Fordi han i likhet med en del av oss
andre «i menigheten» er opptatt av at noe
skjer, ble det med noen spredte fag på
Universitetet i Oslo.
«Ornitofil» har Arild aldri vært. Istedet
for å kikke på pipp-pippene gjennom kik-

kert, har han heller brukt kamera, blokk
og blyant eller pensel når han skulle ut å
«høste inn» fra naturen. Han har aldri
helt fått av seg bypreget og blitt uteligger,
men ses strøvende rundt i passe tempo for
å holde sansene nok i trim til å nyte det
som ligger der utenfor stuedøren.
Ådnem er en utpreget filosof - tenker
mye og skriver desto mer. Han er blitt
anklaget for å sitte inne å produsere stoff
om det som foregår ute. Men noen må
gjøre det også - skal det bli noe å snakke
om eller noe å klage på. Det siste gjelder
f.eks. tidskriftet «Norsk Natun>. Mang en
gang har naturvernene klaget på tidsskriftet. Som førstestyrmann ser han ut til å få

et bra grep på en del av Naturvernforbundets utadrettede virksomhet. Allerede
nå ser vi at journalisten i pam begynner å
spire og gro, og vi vet at det er mye mer å
ta ut. Han legger ikke skjul på at de tre
årene han skal være redaktør, skal bli
begivenhetsrike ar. Han ser ikke bort fra
at «Norsk Natur» kan bli landets første
Naturmagasin, beregnet på alle interesserte, ikke bare NNV's egne medlemmer.
Mellom slagene får han tid til å være
husfar for sin åtte år gamle sønn. Gjetter
vi rett vokser det vel snart fram en aldri
så lite'n «grønn-kopi» der uten mellom
bakkar og berg hvor hav og land møtes
på Vesterøy i Hvaler.
Erik Sandersen
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Saugbrugs, SFT og Iddefjorden
Hans Jan Bjerkely
I 40 år har våre svenske naboer klaget
over forurensningen av Iddefjorden.
Haldenserne har også klaget, men
ikke så høylydt. Arbeidsplassene og
byens eksistens var jo avhengig av at
Saugbrugs produserte stadig mer. Utslippene ble sett på som et nødvendig
onde. Fisken og badelivet døde, vannet boblet. Det luktet av giftig H 2Sgass. Folk fant seg i det.
Statens Forurensningstilsyn (SFT)
skulle ivareta hensynet til livet i fjorden, men viste seg å være industriens
beskytter mer enn livsmiljøets.
Halden Natur- og Miljøvern (HNM)
og Østfold Naturvern tok opp forurensningen med Miljøverndepartementet. Vi samarbeidet med Strømstad Miljøgrupp. Vi snakket med
Palme og Gro, vi snakket med miljøvernstatsråd Rakel Surlien, vi snakket med Sissel Rønbeck. Forståelsen
for at det nå måtte gjøres noe drastisk,
var stor hos dem alle. 8. august 1986,
i møtet som den norske og svenske
miljøvernministeren hadde på Oscar
Torp-heimen ved Svinesund, kom
løftet: Iddefjorden skulle innen 1990
være ren nok til vanlig friluftsliv, som
bading og sportsfiske. - Endelig ble
det satt en tidsfrist. Vi var glade. Noen
mente likevel at løftet ikke ville kunne
holdes. HNM satset på at det skulle
holdes.
Hva nå med SFT? Høsten 1986
mente de det ikke var nødvendig å ta
med klororganiske forbindelser i den
nye omgangen med rensekrav. Jo, sa
vi, og pekte på at fisken i fjorden måtte
kunne spises uten helsefare, dersom
Rønbecks løfte skulle bli oppfyllt. Vi
gikk ut med avisoppslag og sa at SFT
svikter miljøvernministeren og Iddefjorden, om ikke Saugbrugs pålegges
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Iddefjorden - en landskapsmessig
perle, men død under overflaten. Innen 1990 skal fjorden være ren nok
til vanlig friluftsliv, som bading og
sportsfiske, iflg. miljøvernministerens
løfter i 1986 ... Bildet er tatt fra svensk
side mot Svinesund. Foto: G. Hardeng.
å fjerne klorforbindelsene. Funn av
dioxin i utslipp fra svensk treforedling gjorde klorutslippene enda alvorligere. SFT ble sure. De kjørte hardt
ut mot oss i et møte i Miljøverndepartementet våren 1987. Vi hadde ikke
grunnlag for våre påstander, fikk vi
høre.
På et møte om forurensningsproblematikken i Sarpsborg i mai 1987
syntes vi å merke en bedring. Avd. dir.
Jorfald fra SFT gikk sterkt ut mot
Saugbrugs for den uhyre mangelfulle
søknaden om ny utslippstillatelse og
for at bedriften ba om å få fortsette

driften en tidsfrist, kombinert med
dagsbøter dersom fristen ble overskredet?
Det dreier seg ikke om spesielt miljøfarlig utslipp, sier SFT til sin unnskyldning. - Tøv! Fiber bruker opp
oksygen når den brytes ned. Oksygensvikt i vannmassene fører til utvikling av hydrogensulfid (H2S). Den
er så giftig at den dreper alt liv i vannet. Innenfor Brattøya er det H 2S i de
dypere lag nesten hele året. All økning
av organisk utslipp vil forverre forholdene.
Etter vår oppfatning er det alvorlig
at SFT ikke har gjort jobben sin. HNM
og ØN måtte i den anledning gå til
politianmeldelse av Saugbrugs for
alvorlige brudd på utslippstillatelsen.
At saken er alvorlig, har også miljøvernministeren gitt uttrykk for i Stortinget. Vi håper at påtalemyndigheten
og SFT nå vil følge opp med en skikkelig reaksjon.
SFT arbeider med de nye konsesjonskravene til Saugbrugs. Når dette
kommer på trykk, er de kanskje ferdige. Iddefjordens skjebne og forhol-

det til nabolandet avhenger av at det
nå gjøres noe som monner. Fjorden er
fra naturens side en perle, forskjellig
fra østlandsfjorder ellers. Den har
vært ødelagt i 30-40 år, men kan igjen
bli et eldorado. Det er i særlig grad
cellulosefabrikkens utslipp som 'forhindrer det.
Bedriften hevder at rensekrav betyr nedlegging av cellulosen. Ja vel.
da bør konsernet etablere andre arbeidsplasser, som ikke forurenser.
Skal vi ha noen framtid, må vi nå prioritere miljøet. Det sier også verdenskommisjonen for miljø og utvikling
under FN, som Gro Harlem Brundtland ledet. I sin tale i Strømstad etter
vårt møte med henne og Palme 4. august 1985, uttalte hun de nå så kjente
ord: «Å bruke andre som søppelkasse
ved å sende sin skitt over til naboen,
er egoisme og kortsyn satt i system».
Godt sagt! Egoismen og kortsynet må
stoppes fortest mulig, både i Iddefjorden og i Glomma.
Forurensningene i Iddefjorden er også omtalt i
nr. 2 1985, s. 75-78.
Red.
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med uendret utslipp fra cellulosefabrikken. I et avisintervju i september
i fjor, pekte han spesielt på problemet
med klororganiske stoffer, som også
kan inneholde dioxin. Han mente at
det måtte gjøres noe på dette feltet, og
varslet pålegg om kraftig reduksjon i
klorutslippene. «Gledelig», sa vi. «Velkommen etter», tenkte vi. «Endelig
har SFT begynt å fungere som miljøets vokter», sukket vi.
I begynnelsen av november 1987
fikk vi så et nytt sjokk: Saugbrugs
hadde ikke fått kontroll over de ulovlige utslippene fra papirproduksjonen.
Det var gitt forsifringer om at dette
problemet skulle være løst ved årsskiftet 86/87. Da skulle et n.ytt utskuddstårn tas i bruk.
Virkeligheten viste seg nå å være
ganske annerledes: Bedriften har tillatelse til å slippe ut 31,5 tonn fiber og

clay i Tista hver uke. Gjennomsnittet
i 1985 var over 70 tonn i uka, i 1986 vel
55 tonn pr. uke. Tallene for 1987 foreligger ikke i skrivende stund, men
overutslippene har fortsatt. Bare på en
dag, 27. oktober 1987, gikk det ut 130
tonn, mens det lovlige er4,5 tonn! Spesielt store ble utslippene under innkjøringen av en ny papirmaskin i oktober, men også utenom denne måneden har overutslippene pågått. Bedriften greier foreløpig ikke å komme ned
på det lovlige nivået; de sier det kanskje vil ta enda 6 måneder. Likevel
søker en om å få fortsette med dette
nivået som øvre grense.
Vårt sjokk ble forsterket da det
viste seg at SIT var fullt informert om
at overutslippene hadde fortsatt også
i 1987. SFT hadde tatt bruddene til
etterretning uten d reagere. Hvorfor i
all verden hadde ikke SFT gitt be-

Treforedlingsindustrien i Østfold bidrar med enorme utslipp til Singlefjorden og
Skagerak i løpet av en uke. Hovedsynderne er Saugbruks og Borregaard (bildet).
Foto: Pål Bugge.
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Kurefjorden, rasteplass for trekkfugler
David Vogt

En gluttsnipe i søkeren ~ Kurefjorden. Arten opptrer relativt tallrikt her under trekket. Ved flo
sjø kan det gi et bra fotografisk utbytte å legge seg i sivet langs de to bekkene som renner ut i
fjorden. En ligger da utenfor reservatgrensen, samtidig som fuglene blir «presse/J) innover i
fjorden av høyvanne!. Fotos: David Vogt.

Kurefjorden i Rygge og Råde er et meget
fuglerikt og spesielt våtmarksområde.
Den indre delen av fjorden utgjør et grunt
og næringsrikt område somskaffer mat til
en mengde fugler. Kurefjorden er ikke et
typisk hekkeområde, men mudderbankene
blir her benyttet som hvile og rasteplass i
trekktidene. - Nesten som en «skygge»
etter ender og vadere kommer rovfuglene,
klar til å slå ned mot svake individer som
kanskje likevel ikke klarer å følge fued på

den lange ferden fuglene gjennomfører
hver vår og høst.
Det er september, løvtrærne har alt
begynt å miste den friske mettede grønnfarven, bladene begynner så smått å bli
røde og gule. Åkrene er slått, ringduer og
kråker fråtser i kornet skurtreskeren ikke
fikk med seg. - Indre del av Kurefjorden
ble dessverre demmet opp på 1970-tallet,
idet en voll ble lagt tvers over det innerste
området. Resultatet ble et vesentlig større
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areal dyrkbar mark, men store strandenger ble ødelagt. Vollen, som hindrer vannet i å trenge inn over åkrene, er nå bevokst med høyt gress, noe som iallfall hjelper ornitologene med skjulesteder!
Jeg har krøpet forsiktig opp på jordvollen, og det høye gresset omkranser meg
som en perfekt kamuflasje. Store blågrønne strandrug skjuler meg forfra, og med
kikkerten for øynene, godt støttet av albuene, er jeg klar til å møte kveldens begivenheter. 30-40 meter ute spankulerer
en mengde langbente fugler omkring.
Like ved svømmer en liten flokk små
mørkebrune ender, som leter etter mat
under vannflaten, med stjerten i været
mens nebbet føler seg frem til godbitene..
Fugler piper og skriker, noen flyr enkeltvis omkring, andre rastløst i flokk:-- Jeg
retter kikkerten mot noen langbente vadere og ser det er polarsniper. De små, lysegrå fuglene hekker i arktiske strøk og
mellomlander i Kurefjorden på vei sørover.
Sniper tripper rastløst omkring og pirker med sine lange tynne nebb i gjørma.
En flokk myrsniper slår seg uvørent ned
ett lite steinkast fra meg, småløper og
plukker opp «delikatessene» før de letter,
nesten samtidig som om de skulle ha avtalt
et signal. Lenger utover er det fugl i
mengder, mest viper. Nå om høsten er ikke
den fine fjærtoppen på hodet særlig staslig, men fuglene er likevel lette å kjenne
igjen. Å skille småspove og storspove fra
hverandre er ikke alltid like greit. Hvis
man ikke kan ta dem på størrelsen, er
småspovens mørke bånd på hodet et bra
kjennetegn.
Brushaner er ofte pa besøk i Kurefjorden . De er meget tillitsfulle og ser nesten
ut til å sette pris på fotografer! Likevel
kan de være vanskelige å artsbestemme nå
om høsten, da brushanen har mistet sin
fine og karakteristiske manke. Brushøna
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derimot har ingen manke hverken vår eller høst. Grønnstilk og rødstilk flyr omkring og piper nervøst. Noen har tydeligvis skremt dem, så jeg ser meg forsiktig
omkring, men kan ikke se noen. Jeg bryr
meg ikke særlig mer om dette, men retter
i stedet kikkerten mot en g/uttsnipe som
deler matfat med en sand/o. Begge ser ut
til å tolerere hverandre rimelig bra.
Jeg tar øynene vekk fra kikkert-okularene og rekker så vidt å se en mørkebrun
skygge komme i voldsom fart over vannflaten. Jeg ser det er en rovfugl, klørne er
strukket nesten rett forover i angrepet.
Andeflokken som er målet, oppdager faren i siste sekund og flyr opp så vannspruten står. Jeg kan se det er en som ikke
reagerer raskt nok, antagelig en uerfaren
ungfugl; hadde den tatt til vingene brøkdelen av et sekund tidligere, ville den nok
klart seg, men angriperen var for rask.
Rovfuglens ene klo treffer med nådeløs
presisjon nakken på krikkanda og riverden opp av vannet med utrolig fart. Jeg
hører et plask og et gakkgakk-lignende
hyl, rovfuglen ligger nesten på høykant i
den krappe svingen og kommer over meg
i full fart. I det den passerer, ser jeg solen
glitre i det skarpe blikket til våken og til
anda, som henger hjelpeløst i de skarpe
klørne.
Det lumske angrepet fra en perfekt jeger skaper forskrekkelse blant andre fredfulle vannfugler. De små krikkendene og
noen brunnakker virker heller vettskremte; de svømmer hit og dit uten særlig hensikt og speider etter andre rovfugler. Lenger ute ser jeg et gravandpar som også ser
seg nøye omkring. De er ikke potensielle
offer for en våk, men kanskje er andre
sultne jegere på vingene? Etter et kvarter
er hele oppstyret glemt, endene fortsetter
å søke næring, og vaderne spankulerer
omkring som om ingenting skulle ha
hendt:- Det er utrolig hvilke gode nerver

fuglene må være utstyrt med; jeg ville
utvilsomt være nervevrak etter en dag ute
i gjørma med suitene jegere sittende rundt
i trærne, klar til å innta kveldsmaten med
meg som hovedrett!
Himmelen er blitt rød i vest, men jeg
har vært for opptatt til å merke noe som

helst annet ute i fjorden . Jeg retter kikkerten for siste gang utover våtmarken; langt
ute ser jeg to knoppsvaner komme rolig
glidende med fire fullvoksne unger. Vinden har løyet og jeg kan se de hvite og grå
kroppene til fuglene speile seg i vannet.
Jeg trekker meg rolig tilbake og begynner
på tilbaketuren.

Dammer i jordbrukslandskapet i faresonen
I NiØ nr. 2 1986 s. 91, nevnes et
permanent
forskningsprogram,
ØKOFORSK, under Miljøverndepartementet, med tilhørende prosjekter som berører Østfold. Ikke
alle disse prosjektene er avsluttet.
Av nye prosjekter kan nevnes:
Dammer i kulturlandskapet. - Det
er faktum at det moderne kornjordbruket i fylket ofte levner litenplass til gårdsdammer, vanningsdammer og naturlige småvann. Slike vannforekomster huser ofte et
spesielt plante- og dyreliv med spesielle arter, men miljøtypen er
sterkt truet i det intensive jordbrukslandskapet i Østfold. - Undersøkelser i Onsøy, Råde, Rygge
og Moss er gjennomført i 1985- 86.
F .eks. er stor vannsalamander meget utsatt for ødeleggelser av smådammer mv.jf. NiØ nr. l 1987, der
forholdene i Halden-distriktet er
behandlet spesielt. Forholdet ..er
ikke særlig lysere i Fredrikstadtraktene, se nr. 2 1985.
Kjenner du til salamander-

dammer i jordbrukslandskapet, så
prøv å informere grunneieren, slik
at slike dammer ikke gjenfylles/dreneres i uvitenhet. Sparer bonden
en dam, bidrar han til naturvern i
kulturlandskapet! Kanskje et viktig
lokalt bidrag i «Kulturlandskapsåret» i regi av Europarådet? (I
Norge vil kampanjen lanseres
i 1988).
Dammer i jordbrukslandskapet
sees lettest på Økonomisk Kartverk, 1:500 ( Bestillingsadr.: Fylkeskartkontoret, Fylkesmannen i
Østfold, boks 325, 1501 Moss, som
kan sende kartkatalog som letter
bestillingene for å få riktige kart ) .
Spesielt lett sees dammene på litt
eldre kar/utgaver, der vannlinjer er
trykt med blått.
For øvrig gir ofte Orienteringskarter meget god informasjon (se
oversikt i kartkatalogen nevnt
over). - Men fortvil ikke om du
ikke igjenfinner dammen du søker
etter kartene, for den kan jo allerede være radert ut av landskapet!
G . Hardeng
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Moss og Omegn Fugleforening:

Fuglekurs, Vansjø-tur og prosjektet
«Store hulrugere ved Vansjø»
Lennart Fløseth

Fuglekurs på Krapfoss skole mars 1987. På bordet skimtes en utstoppet vandrefalk, en hønsehauk og en hornugle.

I mars 1987 avholdt Moss og Omegn
Fugleforening (MOOF) et fuglekurs.
Femten elever fra 4.- 6.-klasse, økte sine
kunnskaper de fire kveldene kurset varte.
I tillegg kunne de som ville, være med på
MOOF's to ugleturer i samme periode.
Deltakerne viste spesiell interesse for rovfugl og trekkfugl. Ved siden av lysbilder
og utstoppede fugler, ble det vist filmer
om vandrefalk og om trekkfuglene ved
Falsterbo i Skåne. Kurset var ganske intensivt med arbeidsoppgaver etter hvert
emne. Sentrale temaer var feltkjennetegn,
rovfugl, trekkfugl, trua arter og biotoper,
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f.eks. rasering av naturmiljøer, rovfuglhat
og utryddelse/desimering av arter. Kursansvarlige var Dan Bendixen og L. Fløseth.
Den l 0.5.1987 gjennomførte MOOF
en vellykka båttur i Vansjø. Skyfri himmel
og nærmest vindstille vær gjorde sitt til
at deltakerne virkelig nøt turen opp Mosse-elva. Etter en lang og hard vinter kunne vi igjen se løvsprettende trær, og
strandsnipene var på plass som alltid før,
der de med sine karakteristiske toner fulgte oss fra strandkanten.
Det var rart å se naturen i en slik «som-

merstemning» bare l O dager etter isens
kapitulasjon på Vansjø. Makrellternene
var allerede på plass ved sine faste fiskeplasser, hvor lauene så smått hadde begynt
å samle seg til gytingen i månedsskiftet
mai/juni.
Etter en halvtimes reise var vi framme
ved Årvoll, hvor deltakerne fra Fredrikstad gikk ombord, før kursen ble retta
mot Dramstad. Her så vi blant annet ei fiskeørn, to sothøner og fire knoppsvaner. Vi
gikk iland på Feøya, for å se Fiulstadsundet uten å forstyrre eventuelle fugler. Her
fikk imidlertid de 15 deltakere fyllt sin
«rovfuglkvote» med en sivhauk som letta
fra takrørskauen og fløy rett over oss. I
sundet hørte vi to rørsangere, hvilket er
uvanlig så tidlig i Vansjø. Fra Feøya gikk
turen innom Sørpebukta, hvor -en del
MOOF-prosjektkasser ble kontrollert.
Etter ca. 3/4 times båttur var vi framme
ved Fredskjærbråten innerst i Fredskjærkilen, turens endepunkt før tilbaketuren.
Her kunne vi følge ei fiskeørn iherdig
opptatt med å fiske.

Høsten 1987 arrangeres det flere snekringskvelder, slik at vi totalt kan ha 30
kattugle- og 20 perleuglekasser klare fra
og med 1988. Vi vil hvert år foreta registreringer og ringmerke hulerugernes avkom. De fleste grunneierne er informert,
og så langt er responsen positiv.
Hvorfor driver vi med dette? Hensikten
er å la vite mer om hulerugerne i Vansjøtraktene, f.eks. biotopkrav og aktuelle
tiltak for å sikre artenes eksistens. Gamle,
halvdøde ospetrær med spettehull, begynner å bli mangelvare rundt Vansjø. Kassene kan derfor bli redninga for store hulrugere ( kvinand, laksand, kattugle), samt
for flere mindre arter (kaie, skogdue, perleugle). Laksand, kvinand, skogdue og
perleugle hekker neppe årvisst ved Vansjø
i dag. Kassene vil kunne gi dem en ny sjanse.
I alle fall ble et par av kassene benyttet
av kattugle og ei kasse av skogdue i 1987.
Dessuten huser en del gamle kasser kattugle år om annet. MOOF vil utarbeide en
rapport om prosjektet når tiden er inne.
Prosjektet er støttet av Viltfondet.

Oppsummering fra turen:
Toppdykkcr 2
Gråhegrc 3
Knoppsvanc 6
Kanadagås 2
Stokkand 4
Gravand 3
Musvåk 3
Spurvehauk l

Fiskeørn 3
Sivhauk l
Sothøne 2
Strandsnipe l O+
Makrellterne 50 +
Svartspell l
Rørsangcr 2

I 1987 ble et større prosjekt i MOOF's
regi startet. I løpet av et par kvelder snekra vi sammen 16 perleugle- og kattuglekasser. Dette aktiviserte unge medlemmer,
og i løpet av våren hengte vi ut kassene.
Prosjektet er tenkt å gå over en tiårsperiode. Hittil har vi satt ut 9 perleugle- og 20
kattuglekasser i et område fra Mosseelva i
vest til Sæbyelva i øst, fra Engene/Haugsten i sør til Bjørnrødvann i nord.

Vi bør ikke bare satse på økt antall
medlemmer, men vi bør bli flinkere til å
jobbe med problemer på fuglefronten. Vi
må i større grad vise at vi eksisterer! Faren
for ØOF's tre lokallag er at de la aktive
medlemmene kan forsvinne, da de ikke
makter alt arbeidet alene. Det blir ingen
«renessanse» for ØOF, og lokallaga, før
flere arbeidsvillige medlemmer stiller opp.
Er det et sjukdomstegn i ØOF, at fugleveteranene forsvinner, at det nærmest var
umulig å la samla sammen et styre for
1987? - Ja, definitivt, rekrutteringen er
for dårlig! Det forsvinner flere arbeidslystne personer enn foreningene klarer å
rekruttere. Derfor kan slike fuglekurs
bliet «være eller ikke være» for ornitologien i Østfold.
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Nyinnmeldte medlemmer må tas
godt vare på. Lær dem til å ta del i arbeidet for ornitologien! Ta dem med på
turer, kurs, ringmerking og tellinger,
aktiviser dem! Vi må lære dem til å bli

gode fuglefolk, så de ikke støtes fra oss i
starten, så fort vi har innkassert medlemskomtingenten. En «død» ornitolog, er
så visst ingen god ornitolog!
·

Klor fra Saugbrugs, Halden - en uhyggelig
miljøgift
Bård E. Andersen

De organiske klorforbindelsene er uhyggelige miljøgifter. De finnes i utallige former, fra de kjente DDT og PCB (nå delvis
forbudte) til fenoler, benzener, de utrolige
giftige dioksiner og mange andre.
De fleste klororganiske stoffer har
enorm lang nedbrytningstid, de er nemlig
helt fremmede forbindelser i naturen. De
hopes opp i kroppen, og dyr som eter
andre dyr - eks. torsk, sel, menneske - får
dermed særlig store mengder i seg. Klororganiske stoffer er kreftframkallende, de
gir hormonforstyrrelser og ødelegger
arvestoff.
I områder med særlig store klororg.
utslipp - bl.a. i nærheten av papirfabrikker - er det vanlig at fisk har forkrøplede
ryggrader, ødelagte finner, alvorlige
indre skader og kroniske sår på kroppen.
1/4 av undersøkte gjedder i nærheten av
en gjennomsnittlig svensk treforedlingsfabrikk hadde deformerte overkjever, se
illustrasjonen. Halvparten av abboren
hadde ødelagt finner, indre sykdommer,
skadede kjønnsorganer m.m. (Forskningsprosjektet MiljøfCellulosa).
Sel-som har mye til felles med mennesket fysiologisk og fødemessig - får omfattende skader når den spiser fisk med
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klororg. stoffer opphopet i kroppen.
Skjelettskader er vanlige. På illustrasjonen ser vi en normal sel-loffe og en annen
med alvorlige deformeringer. Kroniske
tarmsår og hudsår er også vanlige, likeledes forekommer alvorlige nyre7skader hos
sel i klorpåvirkede farvann. Vanlig erogså
innsnevring av livmorhalsen og livmorskreft, derfor far bare l /4 av kjønnsmodne hunner i Østersjøen nå unger.
Klororg. stoffer kan dessuten ha akutt
giftvirkning på en rekke organismer i de
øvre vannlag, dette er pavist i Iddefjorden.
En stor del av de klororg. utslippene
kommer fra papir- og cellulose-industrien, men plast-, metallurgisk- og verkstedindustrien (bl.a. smøreoljer, skjære- og
kjølevæsker) har ogsa store utslipp.
Bare Saugbrugsforeningen bruker
2 l 00 tonn klor pr. år. Hvor mye som gar
til fjorden som klororg. stoffer er vanskelig å beregne, men det dreier seg trolig om
flere hundre tonn.
Det er påvist en rekke klororg. stoffer
i blekeriavløp. Det siste er at dioksiner er
påvist. Dioksiner er bl.a. funnet i krabber
fra lddefjorden. (Skogsindustriens tekniska forskningsanstalt). Dioksiner er noe

Gjedde med deformert munn-parti, fanget
utenfor en svensk cellulose-bedrift som
lager klorbleket sulfatmasse. Tegning:
Yngvar Nilsen, Halden.

Sel-loffe, normal øverst; sterkt deformert
nederst. Se teksten. (Etter foto av Bengt
Ekberg, Veteriniirhogskolan). Tegning:
Yngvar Nilsen, Halden.
av det giftigste vi kjenner til Ufr. Sevesoulykken). l fl O000 000 000 gram regnes
som maks. dagsinntak pr. menneske.
Utenfor papirfabrikken Varo Bruk (Vestkusten) har man funnet hummer (l 00
grams) med 500 ganger mer dioksin enn
maks. dagsinntak.
Dioksiner slippes ikke bare ut fra papir- og cellulose-fabrikker. De fleste forbrenninger ved høy temperatur; der klorforbindelser inngar, utvikles dioksiner.
Det gjelder særlig forbrenning av plast og
oljeprodukter i forbrenningsanlegg. Det
er påvist dioksiner i morsmelk.
Klor brukes i treforedlingsindustrien
til å bleke papiret. Det finnes alternativer
til klorbleking hvor miljøskadene reduseres betydelig.
Statens Forurensningstilsyn (SFT) har
nettopp gjort kjent at de ikke vil forlange
reduksjon av de klororganiske utslippene

fra Saugbrugs. Man vil nøye seg med tiltak som gjør vannet klarere (fiber m.m.)
De giftigste stoffene vil gå ut som før.
Det er faktisk noe du og jeg kan gjøre
for å redusere klorutslippene. Vi kan kjøpe minst mulig bleket papir. Dermed kan
produksjonen av bleket papir reduseres.
Det redder liv.
Anm. ved red.: En minner om at det
også er andre Østfold-bedrifter som har
betydelige utslipp av klor-forbindelser til
VflQn, f.eks. Borregaard i Sarpsborg.
Red, bør vurdere om tidsskriftet kan
trykkes på ubleket, resikulert papir, eventuelt der optiske hvitemidler anvendes.
Innlegget har tidligere stått under
«Fritt ord» i Halden Arbeiderblad (13.2.
87,s.l0)

Red.
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Om inngrep i jordbrukslandskap i Østfold
Nils Ola Østby

Jordbrukslandskapet er i stadig forandring, og utseendet gjenspeiler ny teknologi og nye
driftsformer. Tidligere lå små, tungtdrevne åkerlapper som små øyer i skogene. Utviklingen
i jordbruket fører til store, intensivt drevne kornarealer, med små skogsøyer innimellom,
slik vi ser det i deler av jordbrukslandskapet i Østfold. - Foto:.Egil Minge, Halden.
Det har i de siste tiår vært en utvikling
mot større enheter for å oppnå en mer
rasjonell drift i næringslivet, og jordbruket er ikke noe unntak. Ser vi på kulturlandskapet har det vært preget av dette,
med tendens til stadig større ensartede
flater. Grøfter lukkes, bekker rettes ut og
trær fjernes.
I Østfold der størstedelen av jordbruksarealet disponeres til kornproduksjon, er
ensformigheten mest utpreget ved at få
andre vekster dyrkes. Jeg skal ikke her
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komme inn på årsakene til dette, da de er
!andbrukspolitiske, men ta opp følgene av
mngrepene.
Fordelene sett fra et jordbruksmessig
synspunkt er mange: Ved å lukke grøfter
og rette ut bekker tar man en bedre arrondering av jordene, noe som fører til lettere
drift og bedre utnyttelse av arealer og
utstyr, samt mindre forbruk av drivstoff,
gjødsel, såkorn o.l.
Utretting av bekker fører til mindre ras
og graving i svinger. Det blir riktignok

endel erosjon den første tiden før de nye
kantene har stabilisert seg og nytt plantedekke er etablert. Men ved strenge offentlige krav til profil på sideskråning og ved
å så til med gras så fort som mulig, bør
ikke dette problemet bli så stort. En annen
løsning er å steinsette kanter hvor det er
ustabil masse.
Kanalisering av en bekk er også viktig
for å unnga at deler av dyrka mark blir
oversvømmet ved flom. Dessuten gir det
en større sikkerhet ved kjøring langs kantene, da de ikke vil være undergravd av
vannet. Trær langs bekker i åkerområder
fjernes av forskjellige grunner.. D~ må
selvfølgelig fjernes ved et ~anahsenngs
eller vedlikeholdsarbeide, men ønskes
også ofte å holdes nede permanent, fordi
de gir skygge og tar næring i åkerkantene.Hegg som det før fantes mye av langs
bekker, er mellomvert for havrebladlus, så
ved å fjerne heggen reduseres luseangrep.
En måte å holde trær borte på, er å
sprøyte, men det er lite heldig da annen
vegetasj on også drepes, og dessuten vil
endel giftstoffer gå rett i bekkevannet. En
bedre løsning er å nytte trærne i vedproduksjon og hogge dem ved passende størrelse.
I et åpent landskap gjør kanskje vegetasjonen større nytte enn de påståtte skadene
den gjør. Dette bringer oss over på den
andre siden, ikke av bekken, men av problemstillingen, nemlig naturvernets synspunkter.
De nevnte inngrep gjør jordbruksområdene om til nærmest «prærieliknende»
landskap med en minimal artsrikdom innen både flora og fauna . Det er vesentiig
svartor som vokser langs disse vannveiene,
men også gråor, osp, selje og hegg trives.
I tillegg finnes ofte store innslag av planten humle, og selvfølgelig mange gras- og
sivarter og andre vekster.
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Figur: Endring i bruken av jordbruksareal i Østfold, Akershus og Vestfold
1930- 1975, etter Viltrapport nr. 40, s. 35
vfO. R. Fremming.
Slike løv- og krattskoger er meget attraktive hekkeplasser for mange fuglearter. I enkelte områder er det ved tellinger
beregnet hele l 500-2000 revirhevdende
par pr. km 2 (Natur i Østfold nr. 2, 1985,
s. 73).
Det er derfor viktig å bevare disse biotopene på grunn av variasjon i artsmangfold i landskapet. Et vegetasjonsbelte fungerer også som vindskjerm, bryter opp det
monotone moderne kulturlandskapet,
hindrer erosjon og nyttig-gjør en del avrenning av næringsstoffer til vassdraget,
idet disse tas opp av vegetasjon langs bekken.
Som konklusjon må man kunne si at
jordbruk og naturvern har mange sammenfallende interesser med hensyn til å
sikre verdifulle naturelementer, og man
bør samarbeide om hvordan de best kan
forvaltes.
Artikkelen har stått i Halden Natur· og Miljøverns tidsskrift «l Ulvetider» nr. l, 1987.
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Tillegg ved red .:
Den drastiske reduksjonen i antall beitedyr i de siste årtier og dermed betydelig
mer korndyrking og mindre arealer med
beitepreget vegetasjon og enger, er den
viktigste årsaken til utarmingen av jordbrukslandskapet i Østfold. F.eks. er antall
kuer blitt mer enn halvert på 15 år, dessuten er det oftere helårsfjøs og dermed enda
færre beitedyr ute. Dersom utviklingen
fortsetter, vil ca. 90% av jordbruksarealet
i fylket være kornarealer i år 2000, se
tabellen.

Tabell: Antall kuer og prosent-andel av
jordbruksarealet med korn i Østfold ca.
1970, 1985 og i år 2000. (Kilde: E. Ystad
1987, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
rapport om Østfold/Akershus).

Antall kuer Prosent-andel korn
1970
1985
2000

19400
8200
?

60
80
90

Leirdaler (raviner) med beitebakker og småbekker omkranset av svartor og hegg er etter
hvert blitt et sjeldent syn i de intensive korn-distriktene i Østfold. Tegning: Yngvar Nilsen,
Halden.
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Landskapsvernplan for nordre Jeløy
Tor Schmedling

Våren 1987 utarbeidet Moss og Omegn
Naturvern et forslag om at den nordlige
del av Jeløya bør gis status som landskapsvernområde etter naturvernloven. Med
«Nordre Jeløy>> mente vi delen av øya nord
for tettbebyggelsen som strekker seg tvers
over øya. Planen ble sendt til Moss kommune, samtlige politiske partier i Bystyret, Fylkesmannens miljøvernavdeling,
grunneierlag og bondelag.
Rapporten besto av noen innledende
sider, 8 temakart og et følgeskriv. Innledningsvis forklarte vi formålet med planen
og gav en beskrivelse av arealsituasjon og
utbyggingspress slik det oppleves fra naturvernsiden. - Hoveddelen av rapporten
besto av temakartene. På hvert enkelt kart
ble det i tillegg gitt en kort omtale av
temaet i tillegg til en tegnforklaring til
kartet.
Kort beskrivelse av kartene
Geologi: Her ble det inntegnet områder
som i en tidligere rapport fra Norges
Landbrukshøgskole («Jeløya- analyse av
verneverdier , naturmiljø og kulturlandskap», 1971) var utpekt som interessante
med høy og middels verneverdi.
Flora: Her ble opplysninger fra den samme utredningen brukt, ved siden av en
rekke supplerende data.
Fauna: Dette ble rapportens «svakeste»
kart med kun to spesielt gode fuglelokaliteter inntegnet.
Kulturminner: Her ble det sammenstilt
diverse opplysninger, først og fremst av

lokalhistorisk interesse, som gir området
kulturhistorisk identitet.
Friluftsliv/rekreasjon: Informasjonen på
kartet viste eksisterende bruk av området,
som tydelig illustrerte Nordre Jeløys store
betydning som rekreasjonsområde.
Reguleringsplaner l 945- 86: Dette kartet
viste hvor tyngdepunktene i utbyggingen
på Jeløya har ligget i forskjellige l O-års
perioder fra 1945 og frem til i dag. - På
kartet var det også en skisse av bebyggelsen i sentrumsnære områder til Moss by
på Jeløya i 1870 og 1920, hvilket viser
utbyggingen i et videre tidsperspektiv.
Natur- og landskapsvern i Ytre Oslofjord:
Kartet ble tatt fra NOU 21:86 og viser at
Jeløya har mye kystlinje lite preget av
utbygging og tekniske anlegg, - kystpartier som nettopp av denne grunn vil få
økende verdi i fremtiden.

Soneinndeling: På kartet ble Jeløya delt
inn i 5 soner, og hver sone gitt en beskrivelse. Kartet var på en måte en oppsummering av de andre temakartenes innhold.
Særlig to forhold har gjort at Moss og
Omegn Naturvern laget denne rapporten:
Nordre Jeløy er svært spesielt og bevaringsverdig, og utbyggingspresset er
stort. Dessuten har vi sett oss leie på stadig
å måtte «henge som et slips etter utviklingen» og i beste fall fungere som et «drivanker». Med dette arbeidet har vi ønsket å
komme mer i forkant i arealplanleggingen.
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Kinesisk ullhåndskrabbe funnet i Visterflo,
Rolvsøy
For andre gang i Norge ble overnevnte art
registrert her til lands i september 1986.
Nærmere bestemt ble individet tatt i en
åleruse utenfor Moa sportsplass i Visterflo, som er en del av Glommas vestre løp
(Mingevann/Vestvann - ÅgårdselvafSollielva - Visterflo). Den observante
Greåker - fiskeren Dag Andersen, tok vare
på individet og undertegnede ble senere
kontaktet. Funnet er verifisert ved Zoologisk Museum i Oslo (l. konservator Marit
Christiansen).
Første funn i Norge var fra Glommas
utløpspartier, idet et ind. ble tatt i ruse
11.12. 1976 ved Arisholmen, Kråkerøy.
(Funnet er omtalt i Fauna 30: 134-138.
1977).
Arten har som navnet antyder, spredt
seg fra Asia og ble oppdaget i Europa i
1912 (Tyskland). Senere har den spredt
seg mye, nærmest eksplosjonsartet i
1920-30 årene, og finnes nå f.eks. en del
steder i Sverige, Danmark og Finland.
Ullhåndskrabben antas å ha spredt seg
med skipsfart, mest sannsynlig er at larver
passivt har fulgt med i ballast-tanker o.l.
Arten bør ikke hilses ((Velkommen» til
vår norske fauna, idet den ikke er kommet
hit naturlig. Dessuten kan den gjøre stor
skade ved utgravinger av elvebredder som
derved raser ut. En har derfor forsøkt å
bekjempe den i Mellom-Europa.
Krabben forplanter seg i havet eller ved
utløpet av elver, men oppveksten finner
sted i elver og vann. Navnet har den fått
pga. de kjønnsmodne hannenes kraftige
hårvekst på klo-saksene.
Geir Hardeng
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Ullhåndskrabben fanget i Visterflo i sept.
1986. Individet hadde ikke den kraftige
utviklete behåringen på klo-saksene, jevnfør navnet, hvilket antyder at dyret er en
hunn, eventuelt en ikke kjønnsmoden
hann. Foto: Siri K. Walen, Fredrikstad
Blad 18.10.86.

ET FORNUFTIG VALG.

Litt om fiskebestanden i Øra-området ved
Glommas utløp
Ferskvannsfisk-bestandene i Øra-området har ikke endret seg drastisk de siste fem-.seks årene.
Det konstaterer Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold, etter at resultatene fra en
undersøkelse fra mai til oktober 1986 foreligger.
Av de 22 registrerte fersk- og saltvannsartene, ser det ut til at ferskvannsarten hork,
er på vei ut. Eventuelle endringer i vannets saltinnhold ser ikke ut til å ha innvirket på fiskefaunaen.
I 1973 ble det anlagt en kanal gjennom
moloen som ble bygget en tid før, for å
sikre tilførseler av ferskvann til Øra, som
delvis ligger i en bakevje. Undersøkelsene
i 1986 ble foretatt fra fire stasjoner på
forskjellige steder i området. Fisken ble
tatt med garn. Samtidig ble det tatt prøver av saltinnholdet i vannet. Dette varierer i området, men har også store årstidsmessige variasjoner.
Om høsten øker saltinnholdet kraftig. Da
forsvinner også ferskvannfisken ut av
området og inn i Glomma. Øraområdet er
et viktig oppvekstområde for flere ferskvannsarter og derfor av stor betydning for
bestandene i Glomma.
I områdene nærmest Glommas utløp er
innslaget av ferskvannsfisk størst.
Som en kuriositet kan nevnes at det i
oktober 1986 ble fanet en sjørøye ved en
av stasjonene. Den var merket og viste seg
å stamme fra et forsøksanlegg for oppdrett

i Løperen på Hvaler. Sjørøye er tidligere
ikke registrert i området.
Undersøkelsen til Miljøvernavdelingen
avviker på enkelte områder i forhold til
den såkalte Pethon-undersøkelsen i 1980.
I kommentaren til undersøkelsen heter
det at den totale forekomst av ferskvannsfisk ikke er gått tilbake. I forhold til undersøkelser foretatt i 1973- 1976 er mengden med saltvannsfisk redusert. Skrubbeflyndre og torsk er de vanligste artene.
Undersøkelsen avdekker små variasjoner i
omfanget av de forskjellige artene.
Øraområdet er et viktig yngel- og oppvekstområde for en rekke arter ferskvannsfisk. Her en liste over arter tatt i
1986:
Ferskvannsgytende fisk:
Sjøørret, sik, sjørøye, gjedde, mort gullbust, vederbuk, sørv, brasme, flire, abbor,
gjørs og hork. (Ytterligere 6 arter er påvist tidligere).
Saltvannsfisk:
Sild, brisling, ål, torsk, hvitting, sei, rødspette, skubbe, sandflyndre. (Ytterligere
14 arter er påvist tidligere).

Litteratur:
Fylkesmannen i Østfold 1987: Fisken på Øra. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen,
rapport nr. 2/87. 24 s. Østfold-Natur nr. 25: 112- 113 (oversikt over publisert litteratur om
fisk fra Øra).
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ØN's nidstang
«Miljøgriser» er det nok av i fylket.
Det synes som det ikke er grenser for
hvor grove overtredelsene på norsk
forurensingslov kan være på våre
kanter.
Med soleklar margin har Borregaard IndustrielT AlS kvalifisert seg
til førsteplassen. Selv Peterson-gruppen med sine udåder, blir skjøvet ned
fra lederplass som følge av Borregaards kvikksølvdumping p~ Oppsund i Sarpsborg. Opptakten hl saken
skjedde på Hydros anlegg ved ~ors
grunn. Avsløringene om at bednften
hadde sluppet over 100 tonn kvikksølv i tillegg til dumping og lekkasjer
av den samme miljøgiften, sjokkerte
hele Norge høsten 1987.- Borregaards
ledelse forstod raskt at denne type avsløringer også ville nå deres virksomhet, og de gikk derfor ut med opp.l ysninger om dumping av 15 tonn kvikksølv på Borregaards industrifyllplass
på Oppsund.
Samtidig hadde ØN og Sarpsborg
og Omegn Naturvern som følge av
vår nystartete «Miljøkriminalitetskampanje», mottatt tips og kart over
dumpeområdene på Oppsund. Prøver
som ble tatt, ga klare indikasjoner på
ulovlig dumping av kvikksølvholdig
materiale. Som følge av desinformasjon fra Borregaards ledelse tidligere
med hensyn til kvikksølv-problemet,
har dialogen mellom ØN og bedriften
blitt meget anstrengt. Som vanlig er
SFTs saksbehandler Haldor Ottar involvert i denne saken. Han har vært
klar over at det har blitt dumpet
kvikksølv på Oppsund i flere år uten
å foreta seg noe. Dette kvalifiserer
SFT til en klar andreplass på ØNs
nidstang.
Likeså selvfølgelig som SFTs andreplass, er Saugbrugs sin tredjeplass.
De enorme overutslippene de siste
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Tegning: Egil Torin Næsheim
årene er en provokasjon mot befolkningen i området og en latterliggjørelse av miljøvernministerens handlingsplan for Iddefjorden.
I anledning offentlig-gjørelsen av
«Miljøkriminalitetskampanjen», ble
det avholdt et møte på Stortinget hvor
Østfoldbenkens representanter fikk
seg forelagt problematikken. Mottakelsen var negativ. Der i gården
hadde man tydeligvis ikke fattet at
miljøkriminalitet i eget velgerområde
hadde utviklet seg til å bli en trussel
mot helse og miljø. På toppen av det
hele klarte stortingsrepresentant Georg Apenes (Høyre) å rive av seg en
uttalelse om at Norges Naturvernforbund var den mest udemokratiske
organisasjon han visste om! På spørsmål om han kunne dokumentere dette,

henviste han til en debatt han hadde
hatt rundt 1970 med NNV. Han husket ikke helt detaljene, men at organisasjonen var udemokratisk, det var
det ingen tvil om. Vi reiser derfor nidstang mot stortingsrepresentantene
fra Østfold ved Georg Apenes. Vi gratulerer med fjerdeplassen på nidstangen.
Dobbeltmoral er stikkordet for
femteplassen denne gang. I anledning
Borregaards konsesjonssøknad benyttet hele 30 organisasjoner seg av
muligheten til å uttale seg om søk-

naden. Fagforeningen ved bedriften
derimot, unnlot å uttale seg til tross
for at «fagforeningspampene» ved bedriften gjentatte ganger har utbasunert at de er meget opptatt av eksterne
miljøtiltak. - En forutsetning for at
publikum skal ha tillit til fagforeningens påståtte miljøengasjement, er
at de i det minste hadde uttalt seg noe
betenkt til Borregaards søknad. Så er
ikke skjedd, og de har for første gang
kvalifisert seg til en plass på ØN's
nidstang.
Pål Bugge

Støtt våre annonsører!

Batteri-innsamling
i Fredrikstad
Med hensyn til de alkaliske batterienes voldsomme forurensing, har
Fredrikstad Natur og Ungdom (FNU)
med glødende engasjement gått løs på
oppgaven med å samle inn disse i samarbeid med FOA (Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg).
Vi har delt ut innsamlingsbøtter til
nærmere 100 forretninger i Fredrikstad-distriktet. Responsen var til
tider glimrende, bortsett fra en butikkinnehaver som hårdnakket påsto at
folk kunne tro han solgte brukte batterier.
Batteri-innsamlingen er offentliggjort i begge lokalavisene. Bøttene blir
tømt hver tredje måned. For dette får
FNU kr 8.000,- av FOA. Innsamlingen
er en milepæl i Fredrikstads miljøvernhistorie.

"Kast meg
ikke i
søpla!"

Batterier kan skade miljøet.

Bruk returordningen.

Vi i FNU håper at folk vil støtte opp
om aksjonen og vise sin interesse for
naturvern i lokalmiljøet.
Ole M. Olsen

Jørgen Eliassen

Også Halden Natur og Ungdom har tatt initiativ
til en liknende innsamling.
Red.
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DEBATT
Kan vi kalle oss naturvernere?
Bård E. Andersen

Er naturvern/naturvernarbeid utelukkende det å beklage seg over mrljøødeleggelse, enten nå protestene ytrer seg som vanlig folks «usj- og fy-utbrudd», som fagfolks saklige utsagn, som naturvernernes
ideelle organisasjonsarbeid eller som en
aktivists sivile ulydighet?
Etter min mening er ingen av delene
utrykk for fullverdig naturvernengasjement/livsmiljøansvar. Noe helt fundamentalt mangler, og denne mangelen avdekker et viktig proglem blant natuvernere
(og andre), nemlig Dobbeltmoral. For det
ER dobbeltmoral når vi samtidig som vi
roper NEI til miljøødeleggelser (og derfor
kaller oss naturvernere) har en livsstil som
bare i BAGATELLER (i de fleste tilfelle)
skiller seg fra gjennomsnitts Ola/Kari,
med alt det medfører av luksusforbruk,
ressurssløsing og forurensning.
Er ikke naturvern ata de praktiske følgene av de meninger en måtte ha om miljøødeleggelse i videste forstand? Derfor er
vel naturvern/naturvernarbeid følgende:
Å ha en livsstil som i minst mulig grad
innebærer ressurssløsing og forurensning.
En livsstil som garanterer livsgrunnlaget
for kommende generasjoner og radikalt
bedrer fordelingen av verdens ressurser.
Rent praktisk bør derfor naturvern først
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og fremst være å:
• Redusere bilbruk og annen forurensende transport: Kjøre kollektivt, samkjøre, gå/sykle, unngå unødige reiser
m.m.
• Redusere bruk av varer/tjenester som
tærer på engangsressurser og som har
en forurensende/energikrevende framstilling bak seg, eksempler: svært foredlede/kompliserte produkter, plast, aluminium m.m.
• Redusere bruk av varer som utsuger den
fattige verden og beslaglegger matjorda
der, eksempler: mineraler, bomull, kaffe, div. nytelsesmidler m.m.
• Ikke skaffe luksusvarer /varer vi lett kan
klare oss uten, eksempler: Div. «hjelpemidler» og utstyr til hjem og fritid,
mote-varer m.m.
• Prioritere råvarer til matlaging framfor
ferdigvarer.
• Prioritere matvarer produsert alternativt (mest mulig giftfritt) og helst lokalt
av småprodusenter. Prioritere vegetariske matvaner.
• Bruke ting om igjen/kjøpe brukt/bytte
varer /bruke ting sammen/lage ting sjøl
• Og mye, mye mer ...

Dette er livsstil-tiltak som er rettet mot
selve årsaken til de omfattende miljøproblemene som nå velter inn over oss. Altfor
mye av naturvernarbeidet er utelukkende
rettet mot symptomer, og symptomlapping kurerer som kjent ingen sykdom.
Dette med livsstil-tiltak blir altfor spesielt, sier du. Ja, det har alltid blitt brukt
som argument mot alternativ livsstil at
den skiller seg så mye fra tradisjonelt levesett at den virker frastøtende på «vanlige»
folk istedenfor å være eksempler til etterfølgelse. Dette argumentet er en fin unnskyldning å ty til, men den er like urimelig
som unnskyldende. Hvis MANGE NOK
tok de praktiske følgende av sine naturverntanker, ble vi ikke en fåtallig, «snodig» sekt, men en voksende gruppe med
stor veiledningsapell.
Det med alternativ livsstil er så vanskelig, sier du. Ja, det er 3 store hindringer
på veien mot den virkelige naturverninnsats:
• Sosial redsel, d.v.s. redsel for å skille
seg ut fra massen.
• Tafatthet, latskap og sløvsinn.
• Mangel på kunnskap om hvilke uheldige følger tradisjonell livsstil har for

vårt og kommende generasjoners livsmiljø.
Noen skylder også på dårlig tid til «å være
alternativ». Dette argumentet faller på sin
egen urimelighet. Det er jo nettopp tradisjonell livsstil som skaper tidspress.
Mange argumenterer også med at det
nytter ikke at noen få legger om livsstilen.
Alle folkebevegelser har i begynnelsen
blitt møtt med dette argumentet. Med en
slik innstilling oppnår en sjelden noe.
Tiden er inne til å samordne miljøkrav og
livsstil i egne rekker, det er der vi må
begynner, så får vi håpe på smitteetfekten.
Det kan ikke forsvares av vi roper FY
til miljøødeleggelser hvis vi sjøl er med på
å skape dem! Få har forstått at det går an
å forbedre samfunnet med vanlige markedsmekanismer: Hvis en forferdelig vane/tjeneste sett fra natuvernsynspunkt ikke etterspørres, så blir den heller ikke
produsert/tilbudt!
Det henvises også til en artikkel «Søppelproblem og ressurs» i Norsk Natur nr.
3/87,s. l8- 19.

o
A.s DiamantborinU
Betongsaglng og kjerneboring
l armert betong

Forhandler av
Kartro spikermaskiner
og byggartikler

Tlf. (032) 29 022
Pancoveien 6, 1620 Gressvik
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Tildeling av midler fra <<Naturfondet»
Søknadsfrist 1.4.88
Fondet er tidligere omtalt en rekke
ganger, se fondsvedtekter i nr. 2 1986
(s. 99-100).- I nr. 2 1987 (s. 98) fremgår hvilke prosjekter/personer som
mottok stipender i 1987, da 10.000
kroner ble delt ut.
Fondet er pr. 1.1.88 på 124.000 kro·
ner og inntil ca. 13.000 kroner av rentene kan deles ut i 1988.
Fondets formål er å fremme naturvernrettede prosjekter og ornitologisk
arbeid i Østfold ved utdeling av stipender til medlemmer av ØOF'Og ØN.
Også konkrete prosjekter i regi av
ØOFIØN's lokallag eller fylkesforeningene kan tildeles midler.
Søknad sendes fondsstyret v/Geir
Hardeng, Solåsen 12, 1600 Fr.stad.
Dersom foreninger/lag eller grupper søker, må en bestemt person stå
som ansvarlig. - Søknaden skal inneholde en kort orientering om prosjektet, om det støttes eller søkes støttet
fra annet hold, og hva midlene er
tenkt benyttet til (f.eks. reiser, utstyr,
litteratur, trykking, lønn, tapt arbeidsfortjeneste osv.).
Personer som mottar stipend, forplikter seg til å publisere resultatene i
<<Natur i Østfold» eller i rapportserien
«Østfold-Natur», se omtale i tidsskriftet nr. 2 1987 (s. 91). Et slikt bidrag (om hubro) finnes i foreliggende
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nummer.
Også personer/prosjekter som mot"
tok stipend i 1987, kan søke i 1988. Fondstyret består av Erik Sandersen,
Kråkerøy (repr. for bidragsyterne til
bokverket «Vandringer i Østfoldnaturen», som la grunnlaget for fondet),
Olav Skulberg, Spydeberg (repr. for
ØN) og undertegnede (repr. for ØOF).
Geir Harqeng

MOOF: Jubileumshefte?
Moss og Om~gn Ornitologiske Forening (MOOF) planlegger et jubileumshefte. MOOF oppfordrer alle
som sitter inne med fugleobservasjoner fra Masse-distriktet til å ta
kontakt. Spesielt har Vansjø, Jeløy
og Ku-refj orden interesse, for øvrig
alt fra kommunene Moss, Rygge,
Råde, Våler, Hobøl og søndre del av
Vestby (Akershus).

Gammelt og nytt stoff har interesse, spesielt MOOF's virkeår 197888. Heftet vil trolig bli publisert i
rapportserien «Østfold-Natur», og
en vil bl.a. bringe historisk stoff om
MOOF's 10 første år. Et supplement
til tidligere utgitte nr. i rapportserien
om Kurefjorden, Vansjø og Jeløya
(nr. 10, 12 og 22) er meget aktuelt i
denne sammenheng.
Lennart Fløseth

Sparebanken Østfold
Da omslaget for tidsskriftet blir trykket for ett år om gangen (2 nr.), var omslaget
til nr. 2 1987 og til det foreliggende heftet allerede trykket, da red. fikk opplyst at
«Sparebanken Fredrikstad» fra 26. oktober 1987 byttet navn til «Sparebanken
Østfold». Vi beklager feil navn på baksiden av heftet.
Red.
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BRYGGERI AlS
1601 FREDRIKSTAD

Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD
ORNITOLOGISKE
FORENING
(ØOF)
Postboks 1145
1601 Fredrikstad. Postgiro: 3 47 29 90

ØSTFOLD
NATURVERN
(ØN)
Postboks 1151,
1601 Fredrikstad. Postgiro: 5 36 47 40
NATURKONTORET l ØSTFOLD
Postadr.: Postboks 115 1
1601 Fredrikstad
Postgiro: 4 03 90 04
Kontoret ligger i Bryggeriveien 35, Fredrikstad og er
felles for ØN og ØOF.
Tlf 032-14 980 (Forurensningsmeldinger mv. kan leses
inn).

Rapportserien «Østfold- atun>
.
Postgiro: 3 58 32 18.
Redaktør: Geir Hardeng, Sohlsen 12, 1600 Frednkstad.
Tlf. 032-42 443.

Den lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite i Østfold
(LRSK)
Sekretær: Morten Viker. Postboks 1520, Glombo, 1600
Fredrikstad. Tlf. 032-44 116
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad.
Postgiro: 396 33 94. Mobiltlf.: 094-09 475 (Lyttetid i
sesongene \år 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.

ØYNENE OPP
FOR ALT SOM TRUER NATUREN
VART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvernforbund

NATUR l ØSTFOLD

Redaktør: Geir Hardeng, Sol4sen 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. Andersenog M. Viker.

Fargebildet på baksiden er en av fu glene til «Prosjekt Hubro». Foto: Pål Bugge,
Hvaler.

MASSEKORSBÅND

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

VÆR VIS - GJØR SOM UGLA
SATS PA EN SIKKER
BANKFORBINDELSE

SPAREBANKEN
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