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'NATUR I
mSIFDL
REDAKSJONEL T
Når dette skrives er sommeren på hell og en ny høst er i anmars. Våren og
sommerens hendelser er ennå friskt i minne: Algekatastrofen langs deler av
kysten og i Skagerak, og seldøden som følge av et virus. Mange fuglefjell i nord
står etter hvert mer eller mindre tomme, mens lodda er borte og flokker av sel
trekker innover mot kysten.· Et hav i ubalanse! så er altså ikke havet «uendelig»
stort, eller «lufthavet» over 055 et uendelig rom. Nedbrytingen av ozonlaget og
den såkalte «drivhus-effekten» er skremmende, men likevel: Vi må kjempe for et
bedre miljø, og ikke la pessimismen og mismotet ta overhånd. - Tenke globalt,
men handle lokalt!

Kronos Titan AfS har nylig gitt ut vedlagte infofolder om sine rensetiltak mv.
Bedriften har derfor dekket porto-utgiftene til utsendelsen av foreliggende nr.
P.g.a. manglende innsats fra medlemmelles side vedrørende å skaffe noen
annonser, eller ved å gi red. et hint om potensielle annonsører, har noe av
tidsskriftets økonomiske grunnlag sviktet. - Redaktøren har også forsøkt å få en
medhjelper, slik at tidsskriftet fortsatt skal kunne komme ut 2 ganger pr. år.
Økonomien og manglende hjelp har resultert i at «Natur i Østfold» i 1989 trolig
blir gitt ut som et årsskrift, tykkere enn foreliggende nr., men altså med en
utgivelse. Dette er nødvendig, men beklagelig. Dersom annonseinntektene og
mer hjelp i redaksjonen slår positivt ut i 1989, er vi igjen i rute med 2 nr. i 1990.
Geir Hardeng

Red. takker!
-Universitetsforlaget, Oslo for gratis bruk av kostbare fargeseparasjoner til omlsagsbildet. Fargebildene her er tidligere benyttet i
ØN/ØOF's praktverk «Vandringer i Østfold-naturen».
- Alfabeta AlS , fototypografisk
industri, Halden, for bistand med
fotosats.
- Annonsørene, som indirekte bidrar med å redusere utgiftene.
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Arsmøtet i ØN ble avviklet tidlig på året. Jeg så fram til at unge krefter skulle
entre kommandobroen og føre skuta videre. Slik skulle det ikke gå, . Torgeir
Gillebds taktiske evner utfoldet seg for fullt; den gamle lederen ble «skrapt. opp
fra gulvet» og lettere sjokkskadet «tømt ut» på lederplassen for nok ett år. Det er
en trøst at Lillian Stokke er nestleder og at det tidligere styret fortsetter, styrket
med navn som Knut Vadla og Erling Clausen fra Fredrikstad og Omegn
Naturvern.
_
Arsmøtet aktualiserte på en dramamtisk måte behovet for en om·organisering
av styret og en om·fordeling av arbeidsoppgavene i årene framover. Dette arbeid
er en av oppgavene styret må finne en løsning på. I forhold til et mer stormfullt
foregående år, fortoner 1988 seg mer rolig, men det er bare tilsynelatende. Vi
aner at høsten og vinteren kan bli surere enn selve årstiden i seg selv skulle tilsi.
Saugbruksforeningen har fått stadfestet sine konsesjonsbetingelser av SFT;
idet bedriltens krav om mildere betingelser, og naturvernets krav om strengere
betingelser begge er avvist av SFT. Naturvernet i Østfold ser alvorlig på dette. De
lempelige utslippstillatelser, sparker bort beina under Sissel Rønbeck'sløfter om
ren Iddefjord innen sommeren 1990, med badeliv, frilultsliv og tiske for alle som
måtte ønske det. Naturvernet vil spikre Sissel Rønbeck fast på hennes,lølter til
befolkningen i Østfold, og ikke minst til våre gode venner og naboer i Bohusliin.
Vi avventer utfallet av behandlingen av Borregaard's konsesjonssøknader i
SFT. Vi forventer at SFT vil skjerpe kravene slik at livet i Glomma, ved utløpet og i
fjordområdene rundt Hvaler og Koster, igjen blir slik som vi eldre husker det fra
våre barneår. Det er vårt krav og en forpliktelse overfor våre etterkommere.
Jordbrukets utslipp og forurensning av elver og vassdrag er stadig i søkelyset.
Jeg ser med bekymring på at enkelte politikere søker å tone ned betydnIngen av
industriens årelange, massive forurensninger ved økende vektlegging av
jordbrukets ansvar for utslipp og forurensninger. Vi må skille skarpt mellom
virkningene av økende jorderosjon, avrenning og tilsig av næringsstolfer på den
ene siden, og de alvorlige følger som bruken av gilt og pesticider i både jord· og
skogbruket fører med seg. Giltbruken og giftutslipp·ene må bringes under kon troll
så hurtig som mulig, deretter må vi kunne hanskes med de øvrige utslipp i tur og
orden.
Ut over dette er ØN meget tilfreds med tilgangen på nye medlemmer til alle lag
i fylket, en tilgang som fortsetter og som lover godt for det videre arbeid. 0N
ønsker alle nye medlemmer velkommen og håper at mange vil delta
lagsarbeidet på alle plan. Beste takk til dere alle!
Per Chr. Sæbø
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Når det sittende styret tok over ifjor var det på en betingelse: Nemlig at andre og
IJngre krefter skulle overta så snart som mulig. Og senest fra januar 1989.
Etter å ha lagt bak oss store deler av 1988, er det på hølJ tid å se seg som etter
kandidater til stlJret for neste år. Helt bevisst har styret ikke trukket i gang noe
som skulle være med på å øke vårt aktivitetsnivå, men heller sett det som sin
oppgave å være et forretningsministerium i en tid med laber foreningsinteresse.
Egentlig er dette en beklagelig erkjennelse, fordi vi like utenfor vår stuedør
opplever tidenes mest omfattende miljøkrise. Alger og sel, er stikkord gode nok.
Vi vet lite om hvilke virkninger det vil få for fuglelivet på kort eller lang sikt, men
at det her ligger naturlige felt·utfordringer for ØOF, kan det neppe herske tvil om.
Problemet er bare at når noen må være med på driften av stasjonen på AkerølJa
og andre vil følge opp utviklingen på Øra, så rår vi kort og godt ikke over flere folle
Ornitologisk feltarbeide er fortsatt basert på frivillig [og svært ofte
selvfinansiert) innsats. Kanskje burde det være en oppgave for Miljøvernavdelingen hos flJlkesmannen å lokke fram noen midler, som kan brukes til å dekke rene
utgifter i forbindelse med en omfattende statsus quo· taksering av sjøfuglbestanden i Ytre Oslofjord. Mangler vi ferske referanser, ja, så kan vi heller ikke si så
mlJe om utviklingen. Kommer midlene frem på bordet, dukker nok også folkene
opp . Det bør være en samfunnsoppgave å overvåke situasjonen i OSlofjorden,
ikke opp til enkelte ildsjelers frivillige innsats.
ØOF sitter etterhvert på en del verdier, som et nlJtt stlJre bør forvalte på en
fornuftig måte. I høst vil vi derfor ta direkte kontakt med potensielle
stlJrekandidater i de yngre årsklasser.
Erik Sandersen
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Ravineområder i Indre Østfold - naturgrunnlag, verneverdier og konflikter
Kjersti Gram Andersen

Leirdaler (raviner ) nord i Sletner- Holene-området i Eidsberg vest for Mysen. Bildet viser
enger som nå ligger brakk, såkalte ødeenger, som før ble slått og beitet. Slike områder bakkeplaneres oftest til fordel for intensiv korndrift, eller plantes til med gran. Foto: For/.
Store mengder leire (fine partikler) ble fraktet med smeltevannselvene da den veldige
innlandsisen trakk seg tilbake etler siste istid for ca. 10000 år siden. Elvene munnet ut
i havet og etler hvert som leira sank til bunns, ble sjøbunn med leire dannet. Etter istiden
har landet gradvis hevet seg, og sjøbunnen ble gradvis leirsletter som mistet kontakten
med havet. Elver og bekkers graving i leirslettene, leirras og fortsatt landhevning (i dag
ca. 1 m på 300 år) skapte etler hvert det kuperte leirdal- (<<hole»-), eller ravine-Iandskapet, som geologene kaller det. I Østfold har landskapstypen sin hovedutbredelse i Indre
Østfold.
kravfull vegetasjon, og de gir landskapet
Ravinesystemer, slik vi finner dem bl.a. i
et egenartet og variert preg. Det siste er
Indre Østf91d, er på mange måter interesikke mi.nst· viktig, ettersom raviner i stor
sante naturområder. Først og fremst gir
utstrekning finnes i distrikter som ellers
de verdifull informasjon om geologiske
er dominert av mer eller mindre flate,
prosesser og om vannets «arbeid» (erooppdyrkede arealer.
sjon, transport, sedimentasjon). Dessuten
Gjennom tidene har folk visst å sette
byr de ofte på gode vekstvilkår for til dels
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pris på leirdalenes rike produksjonsevne.
De har flere steder hatt en viktig funksjon,
bl.a. som beiteområder og slåttenger. I
vår tid er imidlertid ravinene som landskapsform lite påaktet, og bruken av dem
preges i langt større grad av virksomhet
som på sikt er ødeleggende for naturtypen. I de senere år har ravineområder i
stor utstrekning blitt utsatt for uopprettelige inngrep, først og fremst bakkeplanering. En slik utvikling er, hvis den går
langt nok, en direkte trussel mot mangfoldet i Østfolds natur.
I Indre Østfold finnes det fortsatt noen
fli store og relativt intakte ravineområder.
I det følgende vil jeg gå litt nærmere inn
på to av disse, ett i Trøgstad og ett i Eidsberg.
Beskrivelsen gis med utgangspunkt i
min hovedoppgave ved Institutt for naturforvaltning ved Norges landbrukshøgskole 1985. Jeg gjør oppmerksom på at vegetasjonsundersøkelsene kun omfatter deler
av ravineområdene. Det er rimelig å anta
at de undersøkte delområdene gir god informasjon om de mest fremtredende trekk
ved områdene som helhet.
Området i Trøgstad, her kalt RudEkeberg, strekker seg sydover fra MQnster
bru rett syd for øyeren. Området i Eidsberg, her kalt Sletner-Holene, ligger vest
for Mysen sentrum og syd for Monaryggen, med Mysenelva som avgrensning mot
syd.
Utforming av ravinelandskapene
Begge ravinesystemene er dannet ved erosjon i marine leirer etter siste istid.
I Ryd-Ekeberg ligger løsmassene i en
dyp kløft. Mønsterelva, som har utløp i
sydenden av øyeren, deler seg etter 5- 600
mi Østereiva og Smalelva (også kalt Vestelva), og disse elvene har under og etier
landhevningen skåret seg ned i landskapet

og gravet (erodert) i de marine avsetningene. Den erosjon og leirtransporf som
elvene, nedbøren og telen har gitt opphav
til, har vært de viktigste faktorene i dannelsen av ravinene i dette området. Ettersom dreneringsmønsteret delvis har vært
styrt av berggrunnens topografi, består
ravinemønsteret av store hovedraviner
langs elveløpene og tallrike, kortere sideraviner i tilknytning til disse. Ravinene
lengst nord i området har dybder på opptil 40-45 m, mens høydeforskjellen avtar
mot syd.
I Sletner-Holene er ravinene hovedsaklig dannet ved erosjon av grunnvann. I de
store mengdene med sand og grus i Monaryggen er mye vann magasinert (Gjems
1965). Tette finstoffiag i området over
grunnvannet gir fremspring av grunnvann
i ravineskråningene. Grunnvann som siger fram, gir opphav til små bekker som
transporterer finmateriale ut til enden av
ravinene. Prosessene i området har foregått tilnærmet upåvirket av berggrunnens
topografi, hvilket har gitt et system av tilnærmet parallelle raviner nord- syd og
som ender i eller ved Mysenelva. Ravinene
er svært dype, flere steder med høydeforskjeller på mer enn 40 m.
Vegetasjon
Begge ravineområdene domineres av rik
lågurtgranskog, selv om storbregnegranskog svært ofte overtar i bunnen av ravinene, der markfuktigheten er høy.
Innslaget av varmekjære løvtrær er
svært forskjellig i de to områdene. I RudEkeberg er innslaget lite, selv om ask, alm
og lønn forekommer i kulturpåvirkede raviner, f.eks. etter tidligere hogster. Både i
gammel skog og på beitemark er imidlertid gråor det dominerende løvtreslaget,
og gråor-heggeskogen opptar relativt store
arealer i noen av ravinesidene.
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I Sletner-Holene er alm, ask og lønn
langt mer vanlig, og enkelte steder er innslaget så stort at skogen bærer mer preg
av blandingsskog enn ren granskog.
Mindre, nesten rene løvtrebestand hovedsakelig bestående av alm og ask, forekommer også. Gråor-askeskog forekommer i
flere av dalene, med utbredelse fra bunnen
av ravinene og et stykke oppover i skråningene. Hassel er svært vanlig. Bratte
solsider med god tilgang på lys og varme,
er sannsynligvis medvirkende til at varmekjære løvtrær er så framtredende. Innslaget av varmekjære trær er ytterligere blitt
for.sterket gjennom hogst og tilgroing. - .
I området opptrer forøvrig blåveis, en varmekjær sørlig art, flere steder i store
mengder.
.
Fukteng opptrer i begge områdene.
Bl.a. er lengre strekninger langs Smalelva
syd for Mønster bevokst av skogsivaksdominert fukteng.
Eng og beite finnes hovedsakelig i utkanten av ravineområdene, ofte i overgangssonen mellom skogen og det intensivt drevne jordbruksarealet. I begge ravineområdene er ødeenger representert, dvs.
arealer som tidligere har vært oppdyrket,
og som deretter er overlatt til seg selv.
Sommerstid utgjør disse engene et vakkert
og fargerikt trekk i landskapet. Noen av
dem er sterkt dominert av f.eks. hundekjeks og lysende gul engsoleie, mens det
andre steder er helt andre plantearter som
er mest framtredende.
Beitebetinget engvegetasjon finnes det
eksempler på bl.a. i nordenden av RudEkeberg. Her ender noen få av ravinene i
gråorbevokste storfebeiter med markerte
tuer av sølvbunke.

Dyreliv
(Opplysningene bygger på egne observasjoner og på informasjon fra viltnemndene
i Eidsberg og Trøgstad i 1984/85.)
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I Rud-Ekeberg er elg vanlig, og periodevis er det bra med rådyr. Vanlige pattedyr
ellers er hare, ekorn, rev og grevling.
I Sletner-Holene finnes noe elg, og hare
og ekorn er vanlig. Rådyrstammen er stor,
.og vinterstid hender det at opptil 20 dyr
samler seg ved et bestemt kildeutspring i
Mysenelva. Her legger det seg ikke is, og
drikkevannet er rent.
Det er ikke gjort omfattende fugleregistreringer i noen av områdene, men mye
som tyder på at fuglelivet er relativt rikt.
Bl.a. ble diverse arter sangere observert i
en sterkt hogst påvirket ravinedal rett syd
for Mønster bru på forsommeren 1984.
Samtidig var rosenfink ofte å se og høre.
I denne ravinen er tre- og busksjiktet dominert av løvtrær. I den eldre granskogen
i området er det imidlertid meisene som
dominerer. det er ikke skogsfugl i området. Langs Mønsterelva er det bra med
andefugl. Blant andre vanlige arter langs
elva kan nevnes strandsnipe og gråhegre.
Sletner-Holene er som nevnt dominert
av granskog med mye løvtrær, som i syd
avløses aven elveslette med ore-belter
langs bredden av Mysenelva. Slike forhold
byr på mange gode fuglebiotoper, og det
cr ingen grunn til å tro at fuglelivet her
er mindre rikt enn i Rud-Ekeberg-området.
Av fisk er gjedde, abbor og mort vanligst
i Mønsterelva, mens Mysenelva har dårlig
med fisk på strekningen forbi ravineområdet pga. forurensninger.

Verneverdier
Foreløpig er ett ravineområde i Østfold
vernet. Deler av Strønes-ravinene nord for
Rild-Ekeberg-området, inngår i et" edellauvskogreservat. Forøvrig ligger kun et
fåtall vernede områder i landet som helhet
iravineterreng.
Både Rud-Ekeberg og Sletner-Holene er
tidligere · vurdert i vernesammenheng.

Rud-Ekeberg inngår i et foreslått land-.
skapsvernområde i «Landplanen for verneverdige områder og forekomsten, (Md
1973- 76). Fylkesmannen i Østfold (1976)
gir Rud-Ekeberg «midlere verneverdi» og
Sletner-Holene «høy verneverdi».
Begge områder representerer vernekvaliteter av naturvitenskaplig karakter (geologi, geomorfologi, hydrologi). I RudEkeberg er nlvinene dype og velutviklede
over et stort område, og ravinene illustrerer tydelig geologiske og hydrologiske
prosesser som ligger bak ravinedannelser.
På en tilsvarende måte viser Slelner-Holene sett i sammenheng med Mona-ryggen,
dannelse av grunnvannsraviner.
Vegetasjonen i de to ravineområdene er
rikere enn i mange andre skogområder i
distriktet. Dette bidrar til å øke verdien
for fuglelivet. Som skogområder i distrikter med mye dyrket mark, har de utvilsomt en viktig funksjon for dyrelivet. EIve- og bekkesystemene og vekslingen i vegetasjonstyper, avhengig av bl.a. varierende fuktighetsforhold og kulturpåvirkning, skaper egnede biotoper for mange
dyrearter.
Områdene inneholder også fragmenter
av gammelt kulturlandskap av kulturhistorisk interesse. Dessuten har områdene
en klar estetisk verdi, og de skaper variasjon i landskapsbildet.
Den største ulempen ved områdene i
vernesammenheng er at de er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet som hogst,
vegbygging og bruk av traktor og skogsmaskiner i terrenget. Bakkeplanering er
ikke foretatt i større utstrekning enn at
ravinene som landskapsform stort sett er
intakte over større sammenhengende områder.
Et moment som øker verneverdien ved
Slelner-Holene er dets nærhet til Monaryggen i nord og til Mysenelva i syd. Monaryggen er som nevnt også av avgjørende
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Enger i leirbakker som domineres av engsoleie og hundekjeks. l dag er slike miljøer
blitt sjeldne pga. moderne landbruksdrifl.
FOlo: Forf.

betydning for ravinedannelsen i området,
mens Mysenelva går i slyng og bukter (meandrerende mønster).
Konsekvenser av ulike former for arealbruk i områdene
Som nevnt er områdene sterkt påvirket av
menneskelig aktivitet. I visse henseende
har aktiviteten slått positivt ut, slik tilfellet er med gamle bruksformer som har gitt
opphav til eng- og beitepregete raviner.
Moderne driftsformer knyttet til jord- og
skogbruk har imidlertid flere negative enn
positive effekter for de naturvitenskapelige, kulturhistoriske og estetiske verdiene.
De mest alvorlige truslene mot ravineområder generelt, er knyttet til bakkeplanering og manipulering med grunnvann
og vannføring i bekker og elver. Bakkeplanering vil totalt endre landskapets karak-
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ter og ødelegge livsgrunnlaget for den flora og fauna som finnes der. Endringer i
grunnvannstand og vannføring vil hindre
eller moderere de ravinedannende prosessene og endrer vilkårene for dyre- og planteliv. Slike inngrep vil dermed i neste omgang ~ drastiske følger for opplevelsesverdien.
Utbygging av skogsbil- og traktorveier,
som allerede er en realitet i begge områdene, har størst konsekvenser dersom
veiene skjærer seg inn i ravineryggene og!
eller berører sårbar vegetasjon.
Forurensning av avløpsvann og avfallsdeponering har negative effekter på vannkvalitet, dyre- og planteliv og opplevelsesverdien. Smalelva er i dag resipient for
avløpsvann og far tilsig fra gårder i elvas
nedbørsfelt, mens Mysenelva også mottar
utslipp fra kommunale renseanlegg. Avfallsdeponering i større og mindre søppelfyllinger foregår i begge områdene.
Flatehogster er utbredt i begge områder. Hogstflatene plantes til med gran.
Hogst i ravineområdene kan ha både negative og positive sider, avhengig av
hogstflatenes størrelse og form. Storflatehogst kan virke ugunstig både på vegetasjon, dyreliv og opplevelsesverdi. Dessuten endres avrenningsforholdene da
mindre vannmengder tas opp fra marka i
rotsonen. Sist, men ikke minst, risikerer
man at ravinesidene blir mer ustabile etter
hvert som de store trerøttene ikke lenger
binder jorda.
Småflater (mindre enn 2 daa) og plukkhogst vil gi langt mindre skadevirkninger.
Småflater kan dessuten ha positive effekter, da de gir bedre vilkår for kravfull løvtrevegetasjon, hvilket skaper større variasjon i skogbildet.
De eng- og beitepregete ravinene i områdene har en egen karakteristisk vegetasjon som øker opplevelsesverdien. Det er
derfor ønskelig å hindre at disse arealene
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gror til med skog, og at beiting opprettholdes i raviner som tradisjonelt har blitt
benyttet til dette. Beiting av storfe foregår
fortsatt i visse deler av Rud-Ekebergområdet. .

Konklusjon
Både RlId-Ekeberg-området og SletnerHolene-området bør være aktuelle i vernesammenheng. Formålet med vern vil i
første rekke være å hindre inngrep som
endrer terrengformene eller innvirker på
de hydrologiske prosessene. Andre inngrep!bruksformer vil til en viss grad kunne kombineres med vern, medmindre det
er andre verneargumenter som taler imot
dette. Landskapsvernområde er en aktuell
verneform. Gjennom skjøtselsplaner bør
det være mulig å ta vare på områdenes
kuHuihistoriske og estetiske kvaliteter.

Litteratur
Fylkesmannen i østrold, uthyggingsavd. 1976: Nulurvernregis/ming j Østfold. 421 s.
Gjems, O. 1965. Btrggrunnen og jorden. S. 17-62 i Heggen og Frøland - reIlesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad.
Miljøverndepartementet (Md) 1973- 76. Landspfonen for
rerntwrdigt områdtrogforekomsltr, Botanikk. Objekt:
Landskapsvernområde i sydenden av øyereo , Trøgstad, Østfold. vIE. Marker. 2 s + kart.

Fugletårn i Kurefjorden våtmarksreservat
16. mai 1988 ble Østfolds første observasjonstårn offisielt åpnet noen hundre meter nord for parkeringsplassen ved Kureskjær i Rygge nær vest-bredden av Kurefjorden.
Fylkesmann Erling Norvik klatret da til
topps i det ca. 10 m høye tårnet for å rette
kikkerten utover de store våtmarksområdene i Kurefjorden. Det er Miljøvernavdelingen h6s fylkesmannen som står bak
prosjektet.
Kurefjorden er et viktig område for våre trekkfugler, og observasjonstårnet vi)
bli benyttet både til undervisning og mer
profesjonell observasjon av fuglelivet.
- Endelig har vi fatt et skikkelig observasjonstårn. Nå blir arbeidet med å registrere fugleartene her ute lettere, sier Lennart Fløseth fra Moss og Omegn fugleforenmg.
Helt siden området rundt Kurefjorden
ble fuglereservat i 1978 har aktive «tittere» registrert 210 forskjellige fuglearter i
våtmarka ved fjorden. Med et ti meter
høyt og solid tårn til 100000 kroner ser
de ikke bort fra at flere arter vil oppdages
innen kort tid.
- Denne summen høres kanskje stor ut,
men man får ikke mye for 100000 kroner
i dag. Vi har fått midler fra Direktoratet
for naturforvallning. Området her ute er
nemlig av internasjonal verdi for våtmarksfugl og kommer inn under Ramsarkonventionen, som verner våtmarksområder som dette, forteller Ottor Krohn fra
fylkesmannens miljøvernavdeling.
Tor Schmedling ved Naturhuset på AIby, Jeløya, ser det nybygde tårnet som en
fornuftig investering til beste for naturmiljøet. - Det kan også bli noe aven at-

Bildetekst Kurefjord:
Fra det ca. 10m høye fugletårnet ved Kureskjær i Kurefjorden får en et meget godt
overblikk over fuglelivet og de store våtmarksområdene i reservatet. Flere spesielle
observasjoner er allerede gjort fra tårnet,
som ble åpnet våren 1988,feks. tundragås
26.5.88 og flamingo 7.6. til ca. 18.6.88.Foto: Lennart Fløseth.
traksjon for publikum, mener han.
Plakatoppslag forteller at publikum
ferdes på eget ansvar i innvendige og utvendige trapper for å nå toppen - med
flott utsikt over våtmarkene, Kurefjorden
og bygdene omkring.
Rygge E-verk og en lokal byggmester
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har stått for oppsettingen av tårnet.
Tårnet står på kommunal grunn og
publikum oppfordres derfor også til å benyUe den kommunale Kureskjærveien og
parkeringsplassen ved adkomst.
~

Artikkelen er et redigert sammendrag av omtaler i Moss
Apis 16.5.88 og i Moss Dagblad 18.5.88 (ved Mereu Ki{~
dal). Moss Avis hadde også en svær! positiv omtale av prosjektet på lederplass 18.5.88.

Fra den offisielle åpningen av fugletårnet. Fra venstre naturvernkonsulent Ottar Krohn
(Miljøvernavd. hos fylkesmannen), Lennart Fløseth (Moss og Omegn Fugleforening), Ulf
Knudsen (ordfører i Rygge) og Erling Norvik (fylkesmann i Østfold). - Foto: Tor Schmed/ing.

***
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«Fri-marked», en ny kontaktflate og
inntektskilde for FO ON
Birger Braadland

Fredrikstad og Omegn Naturvern
(FOON) tar som andre lokallag velvillig
veiledning fra Naturvernforbundet sentralt: Arbeidsplaner, kampanjer, feItarbeide, møtevirksomhet, løpesedler, politikerkontakt m.m. Dette er viktig og riktig,
men jeg savner en litt mer ,<ledig» kontakt
med noen av de 99 % av medlemmene som
ikke møter fast og jobber i styret. - Et
alternativer et åpent marked, der alle kan
komme h elge og kjøpe brukte og nye
ting, dvs. et såkalt fri-marked.
Tiltaket begynte dårlig våren 1987, selv om mange stilte seg positive til ideen.
FOON skulle ta inntekter, og 10- 20 personer ville gjerne stille opp. Et lokalt
band skulle spille gratis og transparenter
ble sydd .
Den annonserte lørdagen kom med
brukbart vær. Mye folk fant veien til Torvet i Gamlebyen, men bare et par beskjedne selgere var å se! - Hvor ble det av alle
de positive som «tente» på ideen? Hvor var
musikken? Fri-markedet vaklet!
Som «reddende engler dalte» imidlertid
et par biler ,med på» Torvet, fyllt med
folk, campingbord og kremmertricks. Utrop, fallbud og andre markedskrefter virket som magneter på mengden. Jubelen
var stor en drøy halvtime til varene tok
slutt. Den totale fiasko var avverget.

Høsten 1987 prøvde vi igjen. Gamlebyens ildsjeler gikk nok en gang på med
krum hals. Et nytt musikk-korps ble sponset av Sparebanken. Speidere og turnere
hadde loppemarked, barnehavene spredde
løpesedler, lokalradioen hadde innslag, '
avisene omtaler, foreninger solgte varer.
Nå hadde folk summet seg, nå klaffet alt:
Musikk, vareutvalg, vær, grill bod og vaffler. «Moms» (ryddeavgift) og «naturvernavgift» gav penger i kaSsa. Folk betalte
med glede, og flere medlemmer ble vervet,
bare fryd og gammen!
Våren 1988 var arrangementet nok en
gang vellykket. Mange naturvernere stilte
opp, mye å selge fra FOON 's stand, nye
medlemmer og bra med kroner i kassa.
Hadde det ikke vært for at himmelens sluser etter en stund åpnet seg, ville . frimarkedet ha blitt en suksess. Derfor prøver vi igjen høsten 1988!
Frimarkedet er godt etablert. Det er en
kontaktflate som folk forbinder med moro
og som gir gode eksponeringsmuligheter.
Ønsker andre lokallag å ta noen lett-tjente
tusenlapper på brukthandel m.v., så ta
kontakt med undertegnede.
Birger Braadland, Skippergaten 16, 1600
Fredrikstad. Tlf. (09)-32 1883.

Støtt våre annonsører!
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Profilen:

Yngvar Hagen

Norsk Ornitologisk Forenings nyeste æresmedlem
Lennart Fløseth

y. Hagen avbildet i sin leilighet på Refsnes, Jeløya, ved siden av sin slagne venn,
en utstoppet kongeørn. Foto: L. Fløseth.
Det begynner med at jeg skal hente
kopiene av dagbøkene til pioner·ornitologen Johan A. Thome (1849-1912)
fra Onsøy, hjemme hos Yngvar Hagen
på Jeløya i Moss. Hagen øyner nok en
sjanse til en fugleprat, og da jeg fore·
slår et intervju, blir han henrykt, og vi
avtaler neste møte med det samme.
Kvelden for møtet rusler jeg opp de
siste trinnene til ekteparet Hagens
hjem, i den tredje siste blokka på
Refsnes. Med meg har jeg en båndopptager, samt en liten påskjønnelse fra
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Østfold Ornitologiske forening. Døra
åpnes omtrent før jeg får rukket å
berøre dørklokka. I døra står en
opplagt og smilende Yngvar Hagen.
Kona er «forvist» til nabokona på
ubestemt tid; «de sitter visst og ser på
«Dynastiet», eller noe sånt», sier
Hagen, idet han geleider meg inn i
stua.
I stua er det dekket på, og fra
stuevinduet nyter vi utsikten over
Oslofjorden og Tronvik på Jeløya, en
av de beste trekklokaliteter for fugler

i Mossedistriktet. Hagen er i storform,
og det skal vise seg å gå nærmere fire
timer av denne maikvelden, før jeg
takker for meg.
Ringen er sluttet. Yngvar Hagen bor
igjen i sitt føde· og oppvekstfylke
Østfold . I det Herrens år 1909, kom
han til verden i plankebyen Fredrik·
stad. Han er dattersønn til den kjente
Østfold·ornitolog og jeger J.A. Thome.
Hagen har ham og familien sin å takke
for sin livstidsbeskjeftigelse med fug·
ler og natur. Friluftsliv var altså noe
han fikk inn med morsmelka. Fire år
gammel var han med på motorbåttur i
Fredrikstad·skjærgården for første
gang, og så store flokker alker og
ærfugl. Han husker også dialekt·
navnet på havsula her ute, «Jan van
Gent». - Han var simpelthen nødt til å
bli ornitolog og forsker.
Jeg ser meg om i rommet, og legger
merke til noen utstoppede fugler,
deriblant en kongeørn. Den er liksom
Hagens dårlige samvittighet fra en tid
da man skjøt fugl for artsbestem·
meIse og ikke aksepterte rovvilt. Han
forteller: «Jeg var 23 år og var på rype·
undersøkelser i Bygland i Setesdalen i
forbindelse med min hovedfags·
oppgave i zoologi. Det hadde nettopp
vært et bunnår for rypebestanden,
som folk mente skyldtes fugl med
krumt nebb og kvasse klør. Mens jeg
gikk og så etter rype, hørte jeg tuting
fra fuglehunden, og jeg får se ørna der
den slår etter bikkja. Det er 4. sep·
tember 1933, og ørna har bare sekun·
der igjen å leve: Der gikk jeg med
gevær i hånda, og det ble til en
ukontrollert reaksjon fra min side. Før
jeg visste ordet av det lå ørna i bakken
og var stendød. Jeg har tenkt mye på

dette i ettertid, og min konklUSjon var
at ørna ikke var ute etter bikkja, men
letta i det bikkja hadde tatt stand på
den. Den subadulte kongeørna var
nok ikke sulten, for i magen dens fant
jeg to ryper.»
Jeg smir mens jernet er varmt, og
før Hagen får tid til noe annet. har jeg
fått et bilde av ham ved siden av sin
slagne venn. «Men ikke misforstå
meg», sier Hagen, «jeg har full for·
ståelse fll! alt rovvilt, og jeg ser med
bekymring på den tiltagende falko·
ner· og eggsamlingsvirsomheten.
Men heldigvis bor vi i et ulendt land,
med en naturlig topografisk be·
skyttelse, allikevel kan det igjen være
en fordel for de miljøkriminelle på
dette felt. Strengere straffer må til,
det må bli beslag av deres biler og
utstyr, samt klekkelige bøter. Det skal
ikke være lønnsomt å holde på slik.»
Vi fortsetter å prate om sjeldne og
trua arter. Plutselig drar Hagen opp
kammen sin. I all verden, sier jeg til
meg sjøl. han ser da vel ålreit ut på
håret! Men nei. han skal agere «aker·
rekse» eller «vierknærk», som den
også ble kalt her nede i Østfold i sin
tid. Med en teskje skrapende mot
kam·tennene, setter han igang sitt
spill «crex·crex». Han klager på kam·
mens kvalitet, den er liksom noe blass
i låta. «Vierknærken» var jo utrolig
vall-lig i min ungdom i Fredrikstad·
distriktet, de satt og spilte langs jorde·
kantene i tidlige sommerkvelder, ja,
hortulanen og trelerka var også van·
lige fugler på landet den gang, og med
vanlige mener jeg at man traff på dem
nær sagt overalt her nede i Østfold.
Jeg har også inntrlJkk av at natt·
ravnen, eDer kveldskjene som vi kalte
den, er forsvunnet helt fra visse

81

distrikter».
I fire måneder i 1937-1938, var
Hagen og 12 andre med på en norsk
ekspedisjon til Tristan da Cuhna sør i
Atlanterhavet. Det store navn innenfor norsk hvalfangst den gang, Lars
Kristensen fra Sandefjord, finansierte
ekspedisjonen. Hagen var med som
landzoolog og kartla dyrelivet på
øyene.
Disse øyene hører fortsatt til Storbritannia. Innbyggerne var av skotsk
avstamning, med negro ide trekk. Under Napoleonskrigene ble det satt i
land en tropp med skotter, og da
krigen var over, skulle de hentes hjem
igjen. Enden på visa ble at de ikke
reiste. Før skuta gjorde vendereis, dro
den på søk etter kvinner som kunne
tenke seg litt moro . Skipperen klarte å
skaffe frivUlige fra øya St. Helena, og
så slo de seg ned på Tristan da Cuhna.
Et italiensk mannskap strandet på
øyene her, slik at kolonien som til å
begynne med talte 6,7 familier i 1937
var steget til 188. Vel. nok' om det
historiske på Tristan da Cuhna.
Hagen fant flere underarter av
fugler som holdt til på sine respektive
øyer. Dessuten fant han hele 50
insektarter som ikke tidligere var
beskrevet. «Men det artigste, var
møtet med en ikke-flyvende rikse»,
sier Hagen, som slet for å få øye på
den. Han klarte å fange noen eksemplarer for nærmere studier like før
hjemreise. Uheldigvis døde de en
etter en, «enda vi ga dem rna t som
våre hjemlige rikser lever av. Det
viste seg at riksene fra Tristan da
Cuhna levde mer av frø og bær enn av
animalsk føde». Etter hjemkomsten
skrev Hagen ei bok om ekspedisjonen, hvor han bidro med egne
tegninger.

Yngvar Hagen er den eneste norske
ornitolog som er blitt avbildet på et
frimerke. 20-pence-merket fra øya
Tristan da Cunha (116 km 2 i det sørlige
AtJanterhavj, der Hagen deltok på en
norsk ekspedisjon i 1937-38, viser
Hagen (til høvre) og f.C. Dunne som
ringmerker en molly. Hagen tok
dr.graden på en avhandling om Tristan da Cunha.

Krigen satte en stopper for videre
fugleforsking, men i 1948, et toppår
for rovfugl, var Hagen kommet godt
igang igjen. Det var da han for første
gang traff Svein Haftorn (23 år) på en
tur til Fokstumyra. Haftorn er best
kjent som mannen bak ornitologenes
«bibel», «Norges Fugler» 1971. Hagen
hadde satt seg som mål å gi ut eibok
om rovfugler, og var iherdig opptatt
med å samle materiale om disse
fuglene. Dette resulterte i utgivelsen
av den velkjente boka«Rovfuglene og
viltpleien» som kom ut i 1952. Dessverre ble den bare gitt ut i 1200 eksemplarer, ja, Hagen har sjøl bare et
utslitt eksemplar igjen, etter å ha hatt
tre stykker. Den ene ble gitt til As .
Landbruksskole etter at deres eksemplarble stjålet, den andre ga han tilen
feltbiologisk stasjon i Sverige, etter at

de mistet alt i en brann.
All jobbingen med denne boka holdt
på å knekke Hagen. I ett års tid hadde
han migrenelignende plager og fikk
ofte ikke sove. Han hadde tatt seg helt
ut, og tør i dag ikke tenke på hva som
kunne ha hendt hvis han ikke hadde
gitt seg med all jobbingen. Hans kone
og sønn så ofte bare en evig arbeidende forsker og ornitolog: «Men vi
løste da dette på et rimelig vis», forklarer han, «og jeg har dem å takke for
at jeg fikk holde på til jeg ble ferdig».
på Norsk Ornitologisk Forenings årsmøtehelg i Skien 21-24/4-1988, ble
Yngvar Hagen hedret for sin innsats i
norsk fugleforsking som NOFs 6.
æresmedlem. Det ble lagt stor vekt på
hans bok «Rovfuglene og viltpleien»,
som en gang for alle slo fast at rovfuglene var en nødvendig del av øko'systemet, og at de ikke regulerte
byttedyra, men omvendt. Som en
sportskommentator spør jeg ham:
«Hva følte du da?» Han svarer med lav
stemme: «Jeg er vanligvis litt kald av
meg, men akkurat da var jeg veldig
rørt, skjønt noen klump i halsen
hadde jeg for øvrig ikke. Men du
verden hvor smigrende det var.»
Det har rukket å bli mørkt ute, og jeg
runder aven hyggelig kveld med å gi
Hagen en blomstrende potteplante på
vegne av Østfold Ornitologiske Forening. Han takker litt rørt i stemmen,
og sier: «Denna setter kjerringa pris
på, ja, ikke misforstå, men det er nå
ho som steller med slikt».
Hagen følger meg til døra og der·
med vår siste fugleprat. I 5 minutter
snakker vi om «poppagjøken» (perleugla). før møtet ubønnhørlig er slutt.

Tillegg ved red.:

Hagen, som tidligere var leder av
Statens Viltundersøkelser (nå Viltfor·
skningen under Norsk inst. for naturforskning), har skrevet en mengde
vitenskaplige og mer populære artikler, rapporter og notiser. Flere av
disse inneholder også fugleobserva· ·
sjoner/materiale fra Østfold, f.eks. i:
Archiv fllI Naturgeschichte 1942 11 [1·2): 1·173 (bl.a.
data fra f.A. Thome).
Fauna 4: 18-30 Ueløy, Onsøy, Aremark, Rygge; 16 fuglearter); 6:91 (kvinand, Aremark); 6:153-158 (hekking
av Stillits); 10:14·18 (fiskeørn); 22:119 (kattugle,

Jeløy).
Stema 7:44 (tyrkerduer I Moss, Fredrikstad).
Meddelelser fra Statens ViJtundersøkelser 2. Serie nr.
23 (hornugle, Jeløya, Hobøl).

I «Rovfuglene og viltpleien» (1952)
inngår også data fra J.A. Thome og
Østfold. - I forordet til boka (603 s.)
datert «Jeløya, Moss i september
1951«, skriver Hagen bl.a.: «Det er for
meg en særlig glede også å nevne den
norske ornitolog, min bestefar,
fabrikkbestyrer Joh. A. Thome (død
1912). De samlede opptegnelser fra
hans lange forskerliv er stilt til min
disposisjon av hans sønn W. Thome.»
- J.A. Thome er bl.a. omtalt i Natur i
Østfold nr. 1 1983 s. 25-27.
For øvrig foreligger det par upubliserte manus fra Hagen, som berører
Østfold::
Notater fra Akerøya (1923·54). Utdrag fra I.A . Thomes
dagbøker. H165, 7.5.
Dyrelivet omkring Alby. (Jeløy). Ca. 1959, 24 s.

Ellers er byttedyrrester fra fiskeørn i
Vansjø, innsamlet av Hagen vesentlig
i 1950-å.ene, bearbeidet og publisert
av Roy Nordbakke i 1983 (Fauna narv.
Ser. C, Cinclus 6:39·42).
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Har Borregaard sett skriften på veggen?
Torgeir Gillebo

Borregaard fabrikker, strategisk plassert ved den regulerte Sarpsfossen og
Glomma, dit tusenvis av kubikkmeter forurenset vann finner veien. Foto: Geir
Hardeng.
Rent vann i Østfold er Østfold Natur-

verns

største
arbeidsoppgave.
Glomma er viktigst, først og fremst
.utslipp av miljøgifter og organisk stoff
fra treforedlingsindustrien. Borregaard er klart den største enkeltforurenser og må svare for mer enn
halvparten, kanskje to tredjedeler, av
utslippene av miljøgifter og organisk
stoff til Glommas nedre løp. •
Det er viktig at våre medlemmer
blir orientert om hva vi har foretatt
oss overfor Borregaard i det siste året.
Det er kjent fra avisene at bedriften

har vært i søkelyset. Den er bøtelagt
for over-utslipp av organisk stoff. Det
er også kommet for en dag at Borregaard tidligere har gravd ned kvikksølvhol(lig avfall og andre miljøgifter på
Opsund.
I 1987 sendte Borregaard Industrier
en ny søknad til Statens Forurensningstilsfjn (SFT) om konsesjon
på utslipp til Glomma, og søknaden
ble lagt ut til gjennomsyn i september
1987. Østfold Naturvern gjorde det
tidlig klart at vi ville komme med en
høringsuttalelse. Vårt styre møtte

bedriftens ledelse i september, og da
ble vi enige om at vi skulle gå ut fra
Borregaards egne tall når det gjelder
utslipp.
Vår høringsuttalelse ble sendt SFT i
oktober 1987. Det vil føre for langt å
gjengi alle våre innvendinger. De
viktigste er:
- Borregaards søknad er ufullstendig, og bedriften dokumenterer ikke hvilken virkning utslippene vil få på tilstanden i Glomma.
Borregaard må derfor få en midlertidig konsesjon og snarest bekoste
en biologisk/økologisk undersøkelse av elva.
- Utslippene av organisk stoff og
fiber må reduseres betydelig.
- Klorholdige miljøgifter fra blekeprosessen er det alvorligste problemet. Borregaard må gå over til en
blekeprosess hvor det ikke brukes
klor e'ller klorforbindelser.
- Utslippene av kvikksølv og kvikksølvforbindelser er alvorlige, og
Borregaard må avvikle produksjonen av klor/alkali etter
amalgammetoden senest i 1993.
Vi kan trygt si at vår uttalelse ble
meget godt mottatt her i Østfold.
Mange politiske partier har søttet den
i skriftlige henvendelser til SFT, og det
samme gjelder interesseorganisasjoner av mange slag, Leks. husmorlag, velforeninger og Forbrukerkontoret i Østfold.
SFT vil ha konsesjonen klar til
høring i løpet av august 1988. Vi håper
SFT tar hensyn til våre krav, men vi
regner med at vi må anke konsesjonen.
Forurensning fra treforedlingsindustrien har alltid vært et stort problem
i Norge. Hvorfor er det blitt slik, og

hvorfor er det ikke gjort noe med dette
tidligere? - Det har vel ingen hensikt å
lete fram syndebukker, men SFT har
gitt saken en alt for lav prioritet. - De
som driver treforedlingsindustri, har
ikke sett alvoret i situasjonen og har
valgt billige og mindre gode løsninger. - Vi i Østfold Naturvern må også
gå i oss selv og ta kritikk, fordi vi ikke
har tatt opp forurensningsproblemene fra treforedlingsindustrien
for lenge siden og lagt press på
myndighetene_
Er det skjedd noen holdningsendring i
treforedlingsindustrien?
Vi har avlagt Borregaard et besøk og
treffer direktør Per Kr. Fodstad og informasjonssjef Svein Aage Andersen:
- Har Borregaard planer om å drive '
celluloseproduksjon også i årene
framover, inn i neste århundre?

- Ja, svarer Andersen, det er vår forretningside. Vi vil opprettholde en
lønnsom bedrift som kan gi trygge og
meningsfylte arbeidsplasser til de
ansatte.
-Men Borregaard innser vel at den
er den største enkeltforurenser i
nedre Glomma?

- Ja, når det gjelder miljøgifter og
organisk stoff. Vi innser at kravene vil
bli strengere i årene framover, og vi
vil rette -oss etter det som myndighetene bestemmer.
- Borregaard Industrier har fått nv
admi[listrerende direktør_ Hvorledes
er hans holdning til miljøkravene?

- Han følger nøye opp . - Det lyder
betryggende.
- Vi for vår del mener klorerte biprodukter fra blekeprosessen representerer den verste trussel mot livet i
Glomma_ Kommer Borregaard til å
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skifte blekeprosess?

- Vi arbeider med det. Et større forsk·
ninggsprosjekt, støttet av NTNF er
igang. Dere er velkommen til å få nær·
mere informasjon om dette.
- Takk det vil vi gjerne. Men kommer
da Borregaard til å legge ned produk·
sjonen av klor etter amalgam·
metoden, slik vi har foreslått?

- på lengre sikt - ja! Vi innser at det
er vanskelig å holde kvikksølvet in·
nenfor fabrikkens vegger. Vi er selv·
sagt klar over at kvikksølv er en miljø·
og helsetrusseL
- Ja, nedgravingen av kvikksølv·
avfall på Opsund var litt aven
skandale. Hvorfor ville dere ikke
fortelle oss om dette da vi spurte, og
hvorfor ble dette holdt skjult for SFT i
mange år? - Lang tenkepause.

- (Flaut.) Det er jo lenge siden det
hendte.

- Men hva har Borregaard tenkt å
gjøre for å rette på skandalen?

- Det er satt igang en grundig under·
søkelse for å klarlegge omfanget av
tilsiget til Glomma. Norges Geologi·
ske Undersøkelser tar prøver og ana·
lyserer. Vi bruker millionbeløp på
dette.
- Godtar dere at vi i Østfold Natur·
vern «blander oss borti» forholdene
på Borregaard.

- Ja, vi respekterer og anerkjenner
både dere og Bellona, og vi vil fort·
sette å gi informaSjon.
- Vil dere la oss få et ord med i laget
når Borregaard planlegger tiltak mot
forurensning? - Pause . - Kanskje ...

Direktør Fodstad setter døren på
gløtt. Nå vil vi sette foten i dør·
sprekken. La oss håpe at Borregaard
har sett skriften på veggen!

Annonse

Lyst på en utfordring? .
Østfold Naturvern søker konsulenter
Østfold Naturvern søker initiativrike personer.
Arbeidsoppgavene vil bLa. bestå i å bistå i styrets
løpende virksomhet. sørge for pressedekning av forenin·
gens arbeid samt organisatoriske oppgaver.
Tilsetting på åremål, godtgjøring etter arbeidets omfang,
kontor· og telefonutgifter blir dekket.
Spørsmål kan rettes til:
Anne·Lise Fjeldbraaten, telefon (09) 342734 (privat).
Skriftlig søknad sendes:
Østfold Naturvern,
Postboks 1151, 1631 Gamle Fredrikstad
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Moderne landbruk:
Sommerfuglenes død - Tunefluas brød?
Wenche Marie Jacobsen

En rek1<e sommerfugler er etter hvert blitt sjeldne i jordbrukslandskapet, da rike
blomsterengergradvishar forsvunnet til fordel for ensformige kornåkre. Bildet viseren art
blåvinge på en prestekrage. Fora .. Geir Stenmark.

Store, summende blomsterenger og
livlige, klukkende bekkefar hører med
til barndomsminnene - dessverre. Nå
er de grøntanlegg, bygninger og bekker lagt i rør. Overfloden av Tunefluer
varsler om dårlige tider for dagsom·
merfugler og andre større innsekter.
Flere har observert at det har blitt
færre sommerfugler de siste årene. Vi
har vært i kontakt med Thor Jan Olsen
i insektforeningen i Østfold, som kan

bekrefte at dette er tilfelle. Arsaken er
blant annet forurensning og mangel
på blomsterenger.
For mye regulering
Olsen kan fortelle at sommerfuglene
er avhengige av uberørte gressenger
for å kunne trives. Hvis gresset blir
slått eller tråkket ned, kan eggene og
larvene bli ødelagt.
Nå finnes det imidlertid færre og
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færre slike blomsterenger. Vi menne·
sker benljtter i stedet arealene til
bljgninger. De grønne områdene er
gjort om til gressplener som stadig
klippes og derfor ikke er egnet som tilholdssted for sommerfugler. Dessuten er store engarealer omgjort til
«sterile» kornåkre.
folk som har naturtomt med for
. eksempel mlje brennesle, kan bidra
til å holde sommerfuglbestanden
oppe, forteller Thor Jan Olsen. Dagpåfuglølje, neslesommerfugler og den
innvandre de admiralen trives på
nesleplantene.,
Forurensning
Inntil 1960 kunne østfoldingene glede
seg over den vakre apollosommerfuglen. Så ble luften stadig mer
forurenset, og skjønnheten trakk
nordover. Nå finnes den bare i Dovretraktene hvor luften er adskillig renere.
Svalestjerten er meget utsatt, forteller Olsen. Den lever ofte på store
skjermplanter langs bekker og ved
sjøen.
- Tidligere var det f.eks. alltid
mange flotte svalestjerter å se ved
Kjerringåsen skisenter i Tune. for en
stund ·siden ble bekken der oppe
kapslet inn og siden har de ikke vært å
se. Store innsekter tåler ofte ikke forstljrrelser i naturen som skljldes menneskenes egne gjerninger. Arsaken er
at det tar lengre tid å utvikle store enn
små dljr.
Tuneflua
Det er ofte slik at når noen dljr forsvinner, dukker det opp andre. Tuneflua
er et eksempel på dette. Mens flere
typer sommerfugler forsvinner på
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Tegningene viser larve og to pupper av
knott, (esleI til stein i rennende vann,
der insektet klekkes. Knott er godt
undersøkt i Østfold, og 28 arter er
kjent {ra elver og bekker i fylhet.
Særlig kjent og beryktet er utvilsomt
den plagsomme "Thne[1ua,..

Knottpuppene er tegnet av Torunn
Bjørnstad Iversen.

grunn av forurensning og omdisponering av enger, kommer det andre
som trives med det nye livsgrunnlaget- Tuneflua er ikke avhengig av så
lang tid for å utvikle seg. Den er derfor
ikke så sårbar for endringer som
måtte skje. En svalestjert er derimot
avhengig av å være uberørt et helt år
før den kan bre ut sine vinger. TunefJuas ekspansjon antas bl.a. å ha sammenheng med økte tilførsler av

plan tenæringsstoffer fra landbruketBladlusen er et annet lite dyr som
hadde gode tider sommeren 1988, som
var et toppår for disse krypene . Samtidig ble det observert store mengder
marihøner. Disse reduserer mengden
av bladlus, forteller Olsen.
Artikkelen sto i fredriksstad Blad 19.07.88 og er gjengitt
med tillatelse fra W.M. Jacobsen og T.I. Olsen, etler
mindre red.endringer.
Red.

Nytt fra Moss og Omegn Naturvern
Vestby kommune (Akershus) og
MOON har samarbeidet ved at kommunen har bevilget kr 5000,- i 1987 og
kr 12 000,- i 1988 over kulturbudsjettet
til innkjøp av profesjonelt prøvetakingsutstljI. Dette utstyret har MOON
full oppbevarings- og disposisjonsrett
på, mens kommunen står som eier_
MOON har forsikret utstyret- Dersom
avtalen skulle opphøre eller det ikke
lenger skulle være aktive NNV-medlemmer i kommunen, skal utstyret
leveres tilbake.
Dette er en god avtale for MOON,
som har fått godt profesjonelt utstyr.
MOON har flere medlemmer med
høgskole- og universitetsutdannelse i
relevante fag. Vestby kommune og
kultursjefen (Hekkeistrand) bør tildeles en fortjent honnør!
MOON har et godt samarbeid med
flere Vel-foreninger. Dette har resultert i:
En velforening har bevilget kr.

3000.- til undersøkelse av et tjern i et
boligområde. Netto inntekt ca. 1000,- i
1987. Rapport er skrevet.
En annen velforening spanderte en
liten bunngrabb (til bruk i Mossesundet) på oss_ Verdi ca_ kr 1000,-_
Som et ledd i «Krattluskerkampanjen»-87, avslørte MOON en ulovlig
fylling hos Moss Glassverk. Bedriften
måtte rydde opp og forklare seg. SFT
måtte på ny inspeksjon hos Moss
Glassverk og kunne da konstatere at
den før antatte forurensningsfrie bedriften, nok forurenset . likevel.
MO ON følger opp saken med pHmålinger i alkalisk sigevann med
nyinnkjøpt pH-meter til kr 3000.-.
Datamaskiner er nyttige. To av
foreningens medlemmer har private
maskiner som kan brukes til tekstbehandling, matematiske og statistiske
beregninger, lage presentasjonsgrafikk mv. MOON har assistert Østlandske Naturvernforening med utlegning av grafikk.

89

Ornitologiske observasjoner i Østfold
Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK)

Morten G. Viker

Kong/ebU, Nygårdsmoa under invasjonen 1976-77. Foto: PåJ Bugge.

Denne rapporten inneholder for det
meste rapporter fra 1987, men som
før er også eldre nylig innrapporterte
observasjoner med. Som vanlig er
innrapporteringen treg og det vil
derfor i artikkelen forekomme alt for
få observasjoner under enkelte arter,
dette gjelder spesielt nattergal. myr·
sanger og rosenfink. Men også andre
arter er rapportert inn i alt for liten
grad.
Dette vil vel forhåpentligvis den
nye rapporteringsguiden hjelpe på?
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Ta for deg denne og se hva vi er
interessert i. Og sjekk gjerne LRSK·
rapportene for de seneste årene og se
om dine observasjoner er med, hvis
ikke så la oss høre fra deg.
Fra og med 1988 vil LRSK, for å
spare tid og penger, ikke sende svar
på godkjente saker. Ikke godkjente
og saker plassert under avventes vil
imidlertid fremdeles bli besvart pr.
brev. Har du synspunkter på dette
eller annet av LRSK's arbeide, må du
gjerne skrive eller ringe.

STORLOM Gavia aretiea
1986: 11+ ind . i en flokk Søndre Bok, sjø/Halden 14/4 (TST).
GULNEBBLOM Gavia adamsii
1987: lind. Akerøya/Hvaler 24/4
(RGB), og lind. (2K) samme
sted 5/6" (TAA, ALA, SEN, SLU,
GJA).
GRASTRUPEDYKKER Podiceps gri-

segena
1984: lind. Krokstadfjorden/Råde
14/12 (ESH).
1987: lind. AkerøyajHvaler 19/4
(SLU, SEN), l ind. samme sted
9/5 (SLU, ESK), 1 ind. samme
sted 14/10 (AOS).

HAVSVALE Hydrobates pelagieus
1987: :2 ind. Akerøya/Hvaler 30/8",
det ene individet ble fanget og
ringrnerket. Dette er den første observasjonen avarten i
fylket i nyere tid (TST, SEN,
EAS).
GRAHEGRE Ardea einerea
1986: 93 ind. Øra/Fredrikstad/Borge
18/10 (EHS).

KORTNEBBGAs Anser braehyrhyn-

ehus
1983: 1 ind. Akerøya/Hvaler 28/5
(MPE, ROL).
1987: 2 ind. Kurefjorden/Råde/Rygge 10/5 (MPE, THA, RFR) . 42
ind. Ytre Langøya/Kråkerøy
25/9 (MGV). 3 ind. Øra/Fredrikstad 30/9 (MPE, JPE) . 5 ind.
Akerøya/Hvaler 11 - 12/10
(MPE).

DVERGGAs Anser erythropus
1987: 1 ind. Øra/Fredrikstad 30/6"
(MPE, ALA, SEN, GJA, RGB).
Første funn i Østfold av denne
- arten i nyere tid.
KANADAGAs Branta eanadensis
1987: 33 ind. Skinnerflo/Onsøy/Råde
3/10 (HFR).
RINGGAs Branta berniela
1987: 1 ind. som viste rasen bernicla's karakterer Akerøya/Hvaler 10/10 (SEN, RFR).
MANDARINAND Aix galericulata
1987: 1 hann Glomma v/ Aserød/
Tune medio oktober (RRY).
SNADDERAND Anas strepera
1987: 1 hann Øra/Fredrikstad 25/4
(ESH). 1 par samme sted 3/5
(ESH, SLU, MPE, ALA, SEN) .
KRIKKAND Anas ereeea
1986: 1100 ind. Kurefjorden/Råde/
Rygge 23/ 4 (ESH).
STJERTAND Anas acuta
1987: Hekking Kurefjorden/Rygge 4/
6, hunnfuglmed 7 pullus obser. vert (LFL) .
BERGAND Aythya marila
1986: 26 ind. Øra/Fredrikstad/Borge
18/10 (ESH).
LAPPFISKAND Mergus albel1us·
1987: 1 par Huthholmene/ Onsøy 21/3
(ADY, HFR).
SILAND Mergus serrator
1985: 100+ ind. Saltholmen/Råde 7/3
(ESH).
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Snadderand hann. Foto: Pål Bugge.

1987: 65+ ind. Ytre Kurefjord/ Råde 7/
2 (LFL, TSK)) . ..
VEPSEVAK Pernis apivorus
1987: lind. Akerøya/Hvaler 16/5
(SEN, ROL, ESK). 1 ind. Hobø·
lelvajVåler 25/ 5 (LFL, TSK). 1
ind.
Arekilen/ Hvaler
7/ 6
(MGV). 1 ind. Onsøy stasjon 8/
8, 2 ind. samme sted 9/ 8 og 1
ind. samme sted 11/8 (HFR).
HAVØRN Haliaetus albicilla
1986: lind. Brattøya/ Halden 30/ 12
(JBO).
1987: l juvenil fugl AkerøyajHvaler
30/ 10 (THA, RFR).
SIVHAUK Circus aeroginosus
1986: 1 hann Øra/Fredrikstad . 29/4
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(ESH) . 1 hunn Nesenga, Van·
sjØ/ Moss 3/ 5 (ADY). 1 hann
Smedbakken/Onsøy 4/5 (ADY).
l hunn Øra/Fredrikstad 4/5
(HFR). 1 juv. Øra/Fredrikstad/
Borge 25/ 8 og 1 juv. samme
sted 3/ 9, 15/ 9 og 17/ 9 (ESH).

MusvAK Buteo buteo
1987:. 1 ind. Otteid/Aremark 27/12
(RSL, JER). Musvåk forsøker
sjelden å overvintre i fylket.
FJELLVAK Bueto lagopus
1987: l ind. Huser, Asmaløy/ Hvaler
3·23/ 12 (HKO, KKK) . Fjellvåk
forsøker sjelden å overvintre i
Østfold.

KONGEØRN Aquila cr'lPsaetos
1987: 1 juvenil fugl oppholdt seg ved
Søndre Boksjø/ Halden fra 7/ 1·
29/ 3 (TSN) . De seneste årene
har arten blitt observert over·
vintrende i dette distriktet år·
lig.
VAND REF ALKFalco peregrinus
1987: 1 IK fugl Akerøya/Hvaler 22/8
(TST, GAR). 2 ind. Eidsberg
kommune 28/8 (RSL, PBE). 1
adult fugl Moum søndre/Borge
18/9 (ESK).

BRUS HANE Philomacus pugnax
1987: 1 ind. Øra/ Fre drikstad 31/3
(MPE, SEN). Tidligobserva·
sjon .
KVARTBEKKASIN L'Imnocr'lptes mi·

nimus
1987: 1 ind. Øra/ Fredrikstad 17/ 8, 1
ind. samme sted 23/ 8 og også 3/
9 (ALA) . 1 ind. Akerøya/ Hvaler
12/ 9 (SEN, TAA, ESK). 1 ind.
samme sted 26/9 (TAA) og 3 ind.
samme sted 31/10 hvorav 1 ind.
ringmerket" (MPE, THA, ESK,
RFR, CjA, SEN) .

TRANE Grus grus
1987: 9 ind. Øra/ Fredrikstad 19/ 5 '
(ALA).
ENKELTBEKKASIN Gallinago gaJJj·
TJELD Haematopus ostralegus
1987: 1 ind. Furuholmen/ Varteig 11/ 5
(RSL) .
VIPE Vanellus vanellus
1986: 480+ Kurefjorden/ Råde/Rygge
1/9. 370+ ind. samme sted 22/9
(ESH) .
POLARSNIPE Calidris canutus
1986: 2 ind. Krokstadfjorden/ Råde
13/ 4, 3 ind . samme sted 27/ 4 og
2 ind. samme sted 1/ 5. Alle
individene var i vinterdrakt
(HFR). Observasjoner avarten
er uvanlige i Østfold om våren.
SANDLØPER Calidris alba
1986: 1 ind. Akerøya/Hvaler 17/ 8
(SLU, MPE).
1987: 2 ind. Akerøya/ Hvaler 12/9
(ALA). Er virkelig arten såpass
sjelden å se i Østfold? Svært få
observasjoner blir meldt inn.

nago
1984: 100+ ind. Lysakermoa/ Eids·
berg (AHA) .
DOBBELTBEKKASIN Gallinago media
1986: 1 ind. Selbak/ Borge 20/ 10 (TAA,
TRP).
1987: 1 ind. Akerøya/Hvaler 3/9
(MPE). 1 ind. samme sted 16/10
(SEN, TST, ESK, CjA).
SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
1987: 1 adult hunn Øra/ Fredrikstad
13/ 6" (MPE, ESK).

TYVJO Stercorarius parasiticus
1987: 4 ind. Landfaste n, Asmaløy/
Hvaler 3/ 6, 1 lys fase og 3 i
mørk fase'[MGV).
STORjO Stercorarius skua
1987: 1 ind. Akerøya/Hvaler 18/9
(MPE).
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DVERGMÅKE Larus minutus
1987: 1 IK Akerøya(Hvaler 10/ 10
(AOS), 1 IK samme sted 30/ 10
(MPE).
SILDEMÅKE Larus fuseus
1987: -1 ind . Kjennertjern/Rakkestad
11/ 5 (RSL).
GRÅMÅKE Larus argentatus
1984: 1 par Hølvann/Rømskog medio
mai (AHA, GHA).
POLARMÅKE Larus hvperboreus
1984: 1 3K Kurefjorden/ Råde/ Rygge
24/ 10 (EHS).
SPLITTERNE Sterna sandvicensis
1987: lind. Brattestø/Hvaler 30/3
(ALA, ESK, PAL ÅSF, THE). Den
samme fuglen ble også obser·
vert på Vikertangen samme
dag, Dette er for øvrig tidligste
observasjon i Østfold noen
gang. 1 ind. Akerøya/ Hvaler
23/5 og 1 ind. samme sted 24/5
(RGB).

observert og totalt må det dreie
seg om lODD-vis av fugler denne
dagen (MGV, HKO, TNY).
ALKEKONGE Alle alle
1987: Det var mye alkekonge å se på
fjorden mot slutten av dette
året og det høyeste rapporterte
antall er: 100+ ind. på strekningen Lervik-Søsterøyene 4/ 11
(TNY).
HUBRO Bubo bubo
1986: 11 par etablerte seg på hekkeplasser dette året (AHA) .
HAUKUGLE Surnia ulula
1987: 1 ind. Berg stasjon/ Halden 22/ 1
. (JBO).

SVARTTERNE Chlidonias niger
1987: 1 adult fugl Skipstadkilen/ Hvaler 21/ 7 (RGB, MGV).
UBESTEMT SUMPTERNE
Chlidonias sp.
1987: 1 ind. Gjølsjøen/Marker 8/6,
fuglen var enten svartterne C.
niger eller hvitvingesvartterne
C. hybrida (REA) .
LOMVI Uria aalge
1987: Et voldsomt innsig avarten ble
notert i Ytre Oslofjord 11/11.
Flokker på 40-50 individer ble
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Vinteren '87 ble det observert mange
alkekonger i Ytre Oslofjord. Foto:
Morten Viker.

TARNSEILER Apus apus
1987: Det dårlige været i juni ble
skjebnesvangert for mange
tårnseilere, mange utsultede
individer ble funnet på de forskjelligste steder. 15/6 ble flere
ind. funnet inne på sentralsykehuset i Fredrikstad, en
fugl hadde til og med druknet i
toalettskålen (VHa, FBL, FAD).
TRET ASPETT Picoides tridactylus
1987: l hann DalenejTune 26. og 30/
10 (RRY).
FIELLERKE Eremophila aJpestris
1987: lind. Moum SøndrejBorge 18/ 9
(ESK). 2 ind. Akerøya/Hvaler
10/10 og 8 ind. samme sted 11/
10 (SEN, ESK, RFR). 6 ind.
Akerøya/Hvaler 12/ 10 (MPE) .
Rørsanger. Foto: Dan Bendixen.

LAvESVALE Hirundo rustiea
1987: lind . MarikovajBorge 18/ 10
(ALA). Sen observasjon.
TARTARPIPLERKE
Anthus novaeseeJandiae
1987: lind. Akerøya/Hvaler 14-15/5
(ALA, SEN, ROL, ESK).
LAPPIPLERKE Anthus cervinus
. 1987: l ind. Øra/Fredrikstad 2.-4/9
(ALA, SEN). 1 ind. Akerøya/
Hvaler 13/9 (ALA).
GULERLE Motacilla [Java
Engelsk gulerle M.f. [Javissima
1986: l hann Nabbetorp/ Fredrikstad
28/5 (SEN).
RØDSTRUPE Erithacus ruhecula
1987: lind. Skjærviken/Borge 20/12
(HFR).

NATTERGAL Luscinia luscinia
1987: l ind. sang Kajalund/Rygge 26/
5 (HFR). 1 ind. sang Huser,
Asmaløy/Hvaler 4.-14/6 (AMK,
HRO, RIV).
SVARTRØDSTIERT
Phoenicurus ochruros
1987: l hunnfarget ind. ringmerket
Akerøya/Hvaler 9.-10/5" (SLU,
ESK). 1 ind. samme sted 14/ 10
(AaS).
MYRSANGER
Acrocephalus palustris
1987: 2 ind. Moumbekken/ Borge 24/6
(MGV, MPE). 1 ind. Isesjø/
Skjeberg 25/6 (MG V, MPE).
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Rosenfink fanget og ringmerket på Akerøya i slutten av mai -87. Foto~ A{agne
Pettersen.

RØRSANGER
Acrocephalus scirpaceus
1987: lind. KjennetjernetjOnsøg 3/ 5
[ADY). Tidligobservasjon.
HAUKSANGER Sylvia nisoria
1986: Hekking Ringstadhavna/ Rolvsøg juli -86, Adulte og juvenile
fugler observert Ull). 3dje hekkefunn i fglket.
1987: 12K + ind. ringmerket Akerøga/
Hvaler 31/5 [ALA, SEN, ESK).
DVERGFLUESNAPPER
Ficedula parva
1987: l hann sang Kajalund/ Rggge
24/5 [ADY).
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PIROL Oriolus oriolus
1987: 2+ ind. Tistedal/Halden 19.-21/
6 [PK L, EKL).
LAVSKRIKE Perisoreus infaustus
1987: l ind. nord for Mosseporten/
Moss 22/ 11 (TRS). Dette er
første registrering av denne
arteWi Østfold.
STILLITS Carduelis carduelis
1985: 3 ind. ØrejordetjMoss 22/ 2
[LFL) . 4 jnd., hvorav en sang
Borge U.skole/ Borge 8.-14/ 4
[SEN) . 1 jnd. Hafslund/ Skjeberg 20/ 4 [KAT). 2 jnd. SoliV
Tune 15/8 [RRY).

1987: 4 ind. R\fen/ Tune 7/ 11 (RRY).
ROSENFINK Carpodaeus erythrinus
1985: l hann sang Hærsetsjøen(l'røgstad 14/ 6 (ESH).
1987: l adult hann ringmerket Akerø\fa/ Hvaler 29.-31/5'" (SEN,
MPE, ALA, ESK). 1 ind. sang
Grøns und/ Eidsberg 4/ 6 (RSL). 1
ind. sang Arekilen/ Hvaler 6/ 6
(MGV, RSL]. 1 ind. sang Agårdselva/Tune 13/6 (RSL).
KONGLEBIT Pinicola enucl eator
1987: 3+ ind. Navestadskogen/ Skjeberg/Borge ultimo november
(RSL). Dette er første rapporterte observasjon av denne
arten siden den store invasjonen i 1976-77.
KJERNEBITER
Coccothraustes coccothraustes
1986: Observert på LeiejFredrikstad
i perioden 1/1-30/ 3 (FSL).
1987: Observert på Leie/ Fredrikstad
i perioden 11/1-30/3 (FSL).

HVITHODESPURV
Emheriza leucocephalus .
1986: l hann Kurland/ Sarpsborg 15/
. 1-15/2 (DRO). Dette var første
observasjon avarten i Østfold.
HORTULAN Emheriza hortulana
1987: lind. Akerø\fa/ Hvaler 18/ 5
(SEN). 1 ind. samme sted 20/ 5
(MPE, RGB). 1 hunn Akerø\fa/
Hvaler 28/ 5 (SEN).

ORD OG TEGNFORKLARINGER:
Pullus - pull.

=

UngfugL som ennå Ikke har fått

sin første fjærdrakt.
]uven il - Juv. '" Ungfugl i sin første fjærdrakt.

Adult · Ad. '" Voksen fug l i sin endelige fjærdrakt.
+ elter

el tall '" Minimumstall .

K '" Ka lenderår. F.eks. betyr 3K al fuglen er i sitt
3dje leveår.
Observasjoner merket med · er godkjent med
belegg [(foto, fjær, lydbånd osv.J.
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Østfold Entomologiske Forening:

Insekt-utstilling på Alby, Jeløy
Thor Jan Olsen
Østfold Entomologiske Forening arrangerte i mai i år en utstilling om insekter.
Foreningen ønsket å vise litt av mangfoldet i denne gruppen av vår fauna, der
vi finner omtrent 70 % av samtlige dyre- .
arter. Beliggenheten kunne ikke vært bedre: Midt i et av fylkets fineste kulturlandskaper, og på et sted med stadig tilstrømning av folk. De fleste oppdaget oss tilfeldig og stakk innom, og vi kom på den
måten i kontakt med mange som ellers
ikke hadde oppsøkt en insektutstilling.

Utstillingens innhold
Hvordan skulle vi presentere oss selv? Resultatet av slike funderinger ble som føl- .
ger:
l. Utstillingskasser hovedsakelig inne- .
-holdende norske dagsommerfugler, men
også tropiske sommerfugler, biller og
andre grupper (Bjørn Sagvolden, Lars
Ove Hansen). - 2. Bildemateriell med Korte tekster for å vise insektenes viktige plass
i naturen (Jørn Bøhmer Olsen, Pål Bug. ge). - 3. Levende materiale - tropiske
kakkerlakker og en edderkopp (Finn Erik
Klausen). ·- 4. Plansjer som viser behovet
for vern, en del truede/sjeldne arter, spesielle områder etc. (Geir Hardeng). - 5.
Diverse plansjer om dyr i nærmiljøet, bl.a.
skadedyr i hus (Finn Erik Klausen). - 6.
Akvareller med dagsommerfugler (Karoline Klausen). - 7. Konkurranse: Dyr i
kasser, tre navn å velge blant for hvert
dyr, dessuten skulle man finne en stikkveps og en humle blant andre dyr s~.lig
net hverandre (Bjørn Sagvolden). IS. Di-

Fra utstillingen i Jeløy Naturhus. Foto:
Forf.
verse: Bl.a. eksempler på insekter som
motiv på frimerker og mynt; brosjyrer om
litteratur, lysfelle etc.

Hvorfor Jeløya?
De fleste østfoldinger kjenner Jeløy som
et spennende område, der de søndre deler
er vernet som landskapsvernområde. Dette
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er en av grunnene til at foreningen fant
stedet midt i blinken, da Tor Schrnedling
ved Jeløy Naturhus på Alby tilbød oss å
arrangere en utstilling. Jeløy er interessant og har mange funn av sjeldne dyr de
senere årene. Funnene er gjort på forskjellige områder på øya - også utenfor verneområdet. Følgelig burde langt større deler av Jeløy vært landskapsvernområde dersom man ønsker å sikre den spesielle
faunaen. Moderne vei- og boligbygging
går ofte unødig brutalt ut over naturen
her.
Naturverninteresserte bosatte på Jeløy,
har gitt uttrykk for at insektlivet har forandret seg de senere årene, spesielt er det
blitt sjeldnere å se dagsommerfugler. Ikke
så rart: Populære Jeløy er sterkt utsatt for
slitasje, spesielt på enger med gress- og
fiolarter som er levested for larvene til sto-

A/

re grupper av dagsommerfugler. Men også
en del nattflyvende sommerfugler og bil/er
er blant de utsatte artene.
Resultater av utstillingen?
Vi håper noen av de mange hundre som
besøkte utstillingen sitter igjen med litt
mer kunnskaper om insekter enn de hadde
før. Av konkrete resultater har vi tatt en
rekke henvendelser som vi håper vil føre
til nye innmeldinger, og en stor bunke
svar på konkurransen. Vi har også tatt
presse- og radioomtale. Dersom dette kan
føre til et utvidet syn på naturvern, slik at
også virvelløse dyr skal regnes med ved
vernetiltak, har utstillingen ikke vært forgjeves.
Østfold Entomologiske Forening er tidl igere omtalt i Ni0:
2/8l'. 104, 1/86 ' . 42 + 43. 2/86,. 101.
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MEGLERHUSET

Vintererlas forekomst og utbredelse
i Østfold
Runar S. Larsen
Vintererle (Motacilla eineraj, fosse·
kall (Cinclus cinelus) og isfugl (Alcedo
atthis) er tr.e meget interessante
fugelarter tilknyttet fylkets vassdrag.
Både vin tererle og fossekall har til·
hold ved hurtigrennende elver og
bekker, mens isfugl er tilknyttet lang·
somtflytende elvepartier, I Østfold er
artikler om status over isfugl gitt av
Eriksen (1987) og om overvintrende
fossekall av Efteland (1978), mens kun
smånotiser til nå er publisert om
vintererle.
De første observasjoner av vinte·
rerle i Østfold ble registrert i Fredrik·
stad - Sarpsborgtraktene i perioden
1925·28 (Schaanning i Haftorn 1971).
Deretter gikk det mange år før arten
igjen ble observert i Østfold; nå ved
rista, Halden, vinteren 1963( 64 (Pedersen 1966), Første kjente hekkefunn
ble først registrert i Schulzedalen,
Halden, såpass seint som i 1970, da l
par med flyvedyktige unger ble sett
(Olsen 1970) . Vintererle er således en
relativt ny art i fylket.
I Norge skjedde den første etable·
ring avarten i Oslo·området omkring
1919, mens det første no.rske eksem·
plaret ble påvist ved Bergen allerede i
1874 (Haftorn 1971). Arten hekker
spredt i Sør·Norge med hovedtyngden
rundt Oslofjorden; dessuten noen få
par i Øst·Finnmark (Ree 1987),
I Sverige har vintererla en sydvest·
lig utbredelse, en utbredelse som
strekker seg videre inn i Østfold, I
Bohuslan ble arten karakterisert som

sjelden i 1979, men var da i ekspansjon (Liinsstyrelsen i Goteborgs og
Bohuslan 1979), I Vastergotland var
arten i 1970 påtruffet på 81 lokaliteter
med 54 hekkende par, men ikke i
Dalsland (Liinsstyrelsen i Alvsborgs
lan 1976), Senere har arten spredd seg
til langt nord i Varmland (O, Olsson
pers. medd,), . Artens globale utbre·
deIse er forøvrig usammenhengende
transpalearktisk (fra Azorene til Ja·
pan og sør til Java) .
Vintererle er på lista over truede
fugler oppført med «usikker» status i
Norge (Statens Naturvernråd 1984) ,
Arten var oppført som en «sjelden»
art i Østfold i 1977, Den var ikke truet i
fylket, men måtte ansees å være i
faresonen pga, forholdsvis liten total·
bestand og begrenset utbredelse, To·
tal hekkebestand ble anslått til
mindre en ca. 40 par (Hardeng 1977),
Hekkebiotopen for flere av de sjeldne
arte,nes vedkommende er utsatt for
påvirkninger, Videre er vintererle
angitt som en årlig og fåtallig art i
Østfold (Hardeng 1978), Etter dette er
imidlertid arten blitt vanligere.
Metoder og studieområde
Formålet med artikkelen er å samle
data om vintererlas status i Østfold
utfra det vi vet i dag, Innsamling av
data har skjedd gjennom litteratursøk, intervjuer, Atlasprosjektet ( Viker 1984) og LRSK·arkivet, samt egne
felt registreringer på aktuelle lokaliteter i fylket.

101

-

"- -,,

,
,

I

"

I

,
,';
,

/

"

\

"

I

'\',
\

•

I/--

,-'

,
I

,,

\

\

\

~

I
I
\

"
I

/

t

o

t

5

10 km

~~~

Fig. 1, Utbredelse av vintererle (M. einerea) i Østfold. Prikkene viser registrerte
hekkepl asser (påviste og sannsynlige).
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Arten gir inntrykk av å være forholdsvis sky og fører et tilbakeholdent
liv, kanskje fordi den ofte har tilhold
ved utilgjengelige lokaliteter hvor
fossebrus og stryk lett overdøver erlas
lokkelåter. Arten er imidlertid enklere å registrere når ungene er kommet på vingene midtsommers_ Ettersom arten er ste rkt tilknyttet rennende vann, begrenses antall mulige
hekke lokaliteter, og arten må derfor
sies å være noenlunde grei å registrere.

tene utfra kartfiguren å dømme. Dette
må delvis sees i sammenheng med en
større feltinnsats der. Fra Idd, Halden, meldes det at arten kan være
vanligere enn antatt, da den kan leve
nokså ubemerket ved f.e ks. en tett og
lite beferdet orebekk (Nordbakke
1985)_
I kyststrøkene utenfor Hovedraet
mellom Halden og Moss er det ganske
sikkert meget få hekkeplasser å finne,
da få lokaliteter synes å oppfylle erlas .
biotopkrav_

Hekkebestand og utbredelse
Alle lokaliteter med hekking eller
sannsynlig hekking er sammenstilt til
et utbredelseskart (fig. 1). ·S tatus for ·
hver lokalitet finnes i appendix.
Ga. 40 konstaterte eller sannsynlige
hekkeplasser er funnet. Av lokalitetene er de aller fleste intakte og årlig i
bruk. på grunnlag averIas forekomst i
de best undersøkte områdene og med
hensyn til potensielle områder, anslås bestanden imidlertid til 50-80 par.
Dette er mindre enn f.eks. i Oslo og
Akershus hvor anslagsvis 100-150 par
hekker (Olsen 1985). Vintererle kan nå
fjernes fra lista over truede arter i
Østfold og er et fint eksempel på en
art som har vist en positiv utvikling de
siste 20 årene.
Man kan forvente at flere elve- og
bekkestrekninger i visse områder av
Østfold ved nærmere registreringer
viser seg å være tilholdsteder for
vintererle. En del nye lokaliteter vil
ganske sikkert bli funnet ved bekker
og småelver som drenerer til
Glomma, Hobøl- og Haldenvassdraget.
De beste områdene for vintererle
synes å være Halden- og Mysentrak-

Overvintrende individer
Blant de første observasjoner avarten
i Østfold er nettopp overvin)rende
individer. I perioden 1925-28 foreligger meddelelser om arten i avisnotiser i lokalpressen i løpet av
vintermånedene, som opplyser «overvintrende linerler». Arten forveksles
regelmessig av publikum med den
alminnelige linerlen, og i alle undersøkte tilfeller viste det seg å bero på
en forveksling ifølge Schaanning
(Haftorn 1971). Hyppigst stammet
disse medelelsene fra Sarpsborg Fredrikstad-traktene. Stort sett kan
visstnok alle medelelser . om erler
vinterstid henføres til vintererle
ifølge Schaanning . Det foreligger
imidlertid også sikre observaSjoner
av enkeltindivider og småflokker av
linerle vinterstid i fylket. 3 individer
ble f.eks . sett i Fredrikstad hele
vinteren 1890/ 91 og 6 ind. ved byen
hele desember 1885 ifølge Gollett
(Haltorn 1971).
Ved Bomuldspinneriet i Tista/ossen, Halden, overvintret en vintererle
tre vintre i perioden 1963/ 64 til 1965/
66. Erla hadde tilhold ved tømmerlensene ved Bommen fra isen la seg i
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traktene. Her plukket den larver o.l.
på tømmeret. Enkelte ganger trakk
den ned til Fosseløkka i Tista. Da
temperaturen falt til-33 grader, og
fløterne måtte gi seg på grunn av
kulda, ble erla ikke sett senere. Trolig
ble kulda for streng selv for vintererla
(Pedersen 1966). -Ved Fosseløkka er
vintererle registrert vinterstid også
senere da 1 ind. ble sett 15/ 1-84 ().
Eriksen, 1. Strøm og T.S. Nilsen medd.
LRSK). Ved Enningdalselva i Idd og
Agårdselva i Tune er det rapportert
om vintererle i mars, mens det fortsatt var snø og is. Noen overvintringer er ikke konstatert herfra.
Totalt foreligger det få observasjoner av vintererle i fylket vinterstid.
Man må derfor konkludere med at
arten til tross for silt vinterlige navn,
må karakteriseres som en uregelmessig overvintringsart.
Trekkforhold
Man vet svært lite om hvor Østfolds
bestand overvintrer. Vinterkvarteret
for vintererle i Europa, strekker seg
sør til N-Afrika. Vintererle er hos oss
hovedsaklig en trekkfugl, men enkeltindivider overvintrer som standfugl.
Arten
ankommer
tidlig
hekkeplassene, i mars - april og
forlater landet i august - november.
Vintererla ankommer noe tidligere
enn linnerle, som ofte ruger ved de
samme elveløpene.
Det foreligger pr. 1988 svært få
trekkdata på vintererle i fylket. Langs
Østfold-kysten hvor et stort datamateriale på trekkfugl er innsamlet fra
Akerøya og Jeløya, er vintererle en
sjeldenhet. Man vet derfor lite om når
hovedtrekket skjer. Ved Akerøya,
Hvaler, er arten påvist kun en gang da
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1 ind. rastet 21/3-83 (Larsen 1985). Fra
Jeløya, Moss, foreligger 13 observa-

sjoner i perioden 1977-83 fordelt på
følgende måneder antall observasjoner i parentes ): Mars (1). april (4).
august (2). september (1), oktober (4)
og november (1) (Thelin 1984). på Øra,
Fredrikstad, er også arten registrert
meget sjeldent, nemlig ved 4 anledninger (1 hann 17/4-84 og 10/11-84, 2
ind. på Hestholmen 27. og 29/7-73
Viker og Bosy 1986).
En sein høstobservasjon ble foretatt
ved Langard, Eidsberg, der 3-5 ind. ble
sett i okt./nov. 1983 (K. Tønsberg pers.
medd.).
Leveområde (home range) og ernæring
I Japan fant man at leveområdets
størrelse i hekketiden var 2-3 km' og
formen avlang (Haneda og Ichikawa
1967). Et avlangt leveområde er naturlig da arten både hekker og søker
næring langs vassdrag. I næringsrike
elvepartier i Østfold kan nok erla ha
et mindre leveområde. Eksempelvis
finnes det opptil 5 par langs 18 km av
Lekumelva og 3 par årlig på 6 km av
elvestrekningen,
meandrerende
gjennom leire områder, ravinelandskap og tettstedet Mysen i Eidsberg.
Ira Lysakerelva, Oslo er det påvist 11
par på ca. 7 km elvestrekning (utregnet fra kart i Jensen 1980). Dette viser
at vintererle kan leve ganske tett
langs vassdragene selv om de er
territorielle og vanligvis krever et
større leveområde .
Næring søkes overveiende nær
vann og kan hentes opp fra grunt
vann. Arten lever hovedsaklig av
insekter og krepsdyr. Næringsvalget
varierer, avhengig av habilat og

leveområde.

Habitatvalg, forplantning og reirplassering
Haftorn (1971) oppgir at reiret ofte
plasseres i en steil fjellvegg, i bruk- .
bar, mur etc. ved en mindre foss eller
et strlJk. Hunnen legger 4·6 egg med
en rugetid på 11·15 døgn. Ungene har
11-13 reirdøgn før de blir fllJvedlJktige
ca. 17 døgn gamle. Begge foreldrene
mater og de får ofte 2 kull.
I Østfold slJnes arten å hekke i
vertikale, åpne eller overdekkede
bergvegger, ofte lett synlig når den
har tilhold i elvejuv. Derimot blir
menneskeskapte byggverk som f. eks.

bruer, steinmurer, blJgninger etc.
gjerne tatt i bruk der dette finnes
langs hurtigrennende småelver og
bekker. Alle lokalitetene ligger under
marin grense, der også leirjorda er
utbredt.
FallhølJde og vannmengde i elvene
er vesentlig for å oppnå preferert
strømhastighet for erla. Eksempelvis
faller Lekumelva ca. 100 m, fordelt på
flere fossefall og strlJk. Fra undersø·
kelsen til Jensen (1980) i Indre Oslof·
jord-området under marin grense,
prefererte erla fosser og strlJk. En del
reir ble funnet ved vassdrag med
turbulent strøm [dvs. med en total
omrøring av vannet), mens kun et lite

Vintererlas hekkesteder er ofte knyttet til murer ved møller og gamle damanlegg
eller hroanlegg og hrattfjell inntil rennende vann. på strekningen fra utløpet av
Flesjøvann i Våler (hildet) langs Sæhyelva til Vansjø, har vanligvis 2 par sine
hekkeplasser. Foto: Lennart Fløseth.
I

'"
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antall reir ble funnet ved partier med
laminær strøm (stilleflytende, langsgående strømmer) eller stillestående
vann. Avstanden fra reirene til vann
var 3, l m (medianverdi), se forklaring
i Natur i Østfold nr. 11988 s. 18).Både i
Bohuslan og Alvsborg hekker arten
fortrinnsvis i steinfundamenter til
broer og vannmøller i tilknytning til
fosser og hurtigrennende elvestrekninger (Naturvårdsenheten ved
Uinsstyrelsene medd.). Reirplasseringene til vintererle i Østfold avviker
således ikke fra det man finner
tilstøtende geografiske områder.
Takk
Alle bidragsyterne takkes for å ha stilt sine
observasjoner til min disposisjon. En
spesiell takk til Bjørn A. Bjerke, Johnny
Eriksen, Atle Haga, Geir Hardeng og Jørn
Bøhmer Olsen som har bidratt med en
vesentlig del av totalmaterialet.
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APPENDIX:
KOMMUNEVIS
OVERSIKT
OVER HEKKEWKALITETER
Aremark

Foss under bru ved Fossby. Mulig hekkelokalitet da 1 ind. ble hørt våren 1987 (R. Larsen).
Eidsberg

Narvestadfos.sen ved Ml/sen : Hekking 1968
(P. Kristiansen medd. G. Hardeng). Bekk ved

Mysen: Arlig hekkelok., muligens vekselvis
med Narvestadfossen (M. Eikeland medd. G.
Hardeng 1979). Fosser ved Mysen: 3 par

hekker regelmessig ved henholdsvis Narvestad/ossen, Spinneri/assen og Susebakkfos-

sen (B.A. Bjerke i brev 1988). - RustadpøJen:
Trolig hekkelokalitet (B .A. Bjerke i brev
1988). - Bratt/oss/Benzen, Trømborg: 1 par
obs. ved foss 20/4-75 (A. Haga medd . LRSK).

Hekking juni/juli 1983 (K. Tønsberg pers.
medd.). Lokaliteten fortsatt i bruk og 1 par
hekker regelmessig (A. Haga og B.A. Bjerke i
brev 1988) . - Helvetesfossen/Lekum: Hekker
årlig (A. Haga og B.A. Bjerke i brev 1988). Tveterbek.ken nær riksveien ved Lysakermoa: Egg funnet (A . Haga). Hekker, ' trolig
årlig (Haga 1985) og hekker fremdeles
(A. Haga og B.A. Bjerke i brev 1988). Kåtorpfossen: Hekking 1983 og fortsatt i
bruk (A . Haga medd. 1988). - Finnestadbekken ved Kleiva og Finnestad: Flere regi·
strerte hekkinger. 2 par. (B.A. Bjerke i brev
1988). - Svarverud: Observert flere ganger i
en meget bra biotop. Mulig hekkeplass (B.A.
Bjerke i brev 1988).
Halden
Schulzedalen: 1 ind. sett ved bekken 3. og 5/

9·67 (Lunde 1968). Første kjente hekkefunn i
Østfold da 1 par med flyvedyktige unger ble
observert oppunder en ca. 10 m høy foss i
1970, der voksne ind. var sett gjentagne
ganger de senere år (Olsen 1970). 2. ind. obs.
17/4·77 (T. Strøm medd. LRSK). Har hekket en
rekke ganger på 1970· og 80·tallet, senest sett
i 1988 (G. Hardeng pers. medd.) . - Remmen·
dalen: Hekking i 1973 (Hardeng 1976). 2 kull:
23/5 og 2/6-82 (l. Andersen medd. LRSK). 1
par de fleste år, så også i 1987 og 1988 [J .B.
Olsen pers. medd.} .
. rista: 1 par med utfløyne unger ved
Tistafossen 29/5-84 (J.B. Olsen). 1 ind. i
Tistedalen 1/4·83 (T. Strøm). Tistafossen : Observert flere ganger. Trolig
årviss (G. Hardeng pers. medd. 1988). Tiste·
dal til Gjælnesbukta: Observert flere ganger

i perioden 1965·80 (Hardeng 1982). Er kjent
hekkende et par steder i Tista (Hardeng
1982). - Fosseløkka ved rista: : 2 ind.
Fosseløkka 3/4·83. Muligens hekker 2 par (J.
Eriksen). Totalt for Tista, trolig 3 par på det
,
meste.
. Folkåa, Idd: 1 par hekker i de nedre deler
av elva (J.B. Olsen, R. Nordbakke, A.
Johansen & G. Hardeng medd. LRSK 1979).Ørebekken/Ørelva, Idd: 1·2 par hekker årlig.
2 par hekket ca. 1975 hvorav 1 par nær
0rsjøen og 1 par ned mot Enningdalselva
(J.B. Olsen pers. medd.). 1 hann observert i
mai 1984 (J. Eriksen pers. medd.). 1·2 par
hekker årlig (J.B. Olsen pers. medd. 1988).Enningdalselva, Idd: l par observert like
nord for Rødsvatnet 1983 og 1984 (J. Eriksen
pers. medd.). Sees årlig. Usikkert om mer
enn l par hekker. Kun 1 ind. ble registrert på
hele strekningen våren 1"988 (P. Berglund
pers. medd.). - Eigå/assen, Idd: 2 ind. 2/4·85
(J. B. Olsen medd. J. Eriksen). - Iddebekken,
Idd: l par ultimo mai 1984 (R . Nordbakke
medd. LRSK). Kirkebakken, Iddesletta: 2 par
på 1,5 km strekning (Nordbakke 1985).Bøklevene og Bøbakkene, Idd: Vintererle
observert over flere år i småbekker og
fossefall av T. Strøm (J . Eriksen pers. medd.
1985). - Stenselva (øvre del): Mulig hekkeplass (P.R. Viker 1984). Noe usikkert lokalisert. Hekking
ved Brekke Sluser
1987·88 (Magne Petter.s en, M. Viker m.fl.).
Hobøl
Skjell/oss, Hobølelva: En IK observert 4/7·76
(V. Ree roedd. LRSKJ.
Marker
Foss i Ørje-elva: Arlig hekkelokalitet (P.

Kristiansen medd . G. Hardeng 1979). Hekker
fremdeles på en utmerket lokalitet (P.
Kristiansen via B.A. Bjerke i brev 1988).
Hekking kjent fra Ørjeelva i 1981 og hekking
før 1981 på strekningen Ørjeelva til Lihol·
men (Hardeng 1982). Usikkert om det hekker
mer e.nn 1 par.
Moss
Mossefassen: 1 par 10/5-75 (Hanssen 1981).

par (R. Botnemyr pers. medd. 1980). 1 par
hekker 4/6-82 (J. Ranke roedd. LRSKJ.
Rakkestad
Buer/ossen ved Os: Foreldre matet unger 14(

5·77 (A. Haga). Hekking (T.H. Ringsby medd .
1981). Lok. fortsatt i bruk (A. Haga medd.
1988). - Kåen: Hekking 6(5-82 (T. Henriksen
medd. LRSK) . Kåensbekken (Kåensaga):
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Flere registrerte hekkinger (B.A. Bjerke i
brev 1988).

Tune
Agårdselva: 2 ind. obs . våren 1975 ved

Valbrekke (ø. Andersen), 2·3 ind. 19/4 og 25/
4·76. (S. Tegner & G. Sten mark) . Par med
minst 4 unger observert i juvet ved Sølvstu·
foss 22/6·82 og 2 ind. 7/7·83 (Larsen 1984). 1
par hekker regelmessig på lokaliteten.

Skiptvet

Foss ved Skallerud: 1 ind. ved foss 9/4·74 (A.
Haga medd. LRSK). - Fossen/Roås: 1 ind. i
aktuell biotop (A. Haga medd. LRSK ca.
1979).

Våler
Mørkelva: 1 par hekker regelmessig ved et

Skjeberg
BuerbekkenjBørtervannsbekken: ved Isesjø.

hurtigrennende elveparti (M. Viker, R.
Larsen m.fl. rnedd. LRSK). - Sæb!lelva: 2 par
hekker på elvestrekningen mellom Flesjø·
vannet og Vansjø (R. Ryen pers. medd. 1987).
Observert i de siste årene (P. Berglund pers.
medd.1988).

1 par hekket i 1983 (Hardeng 1986). 1 par 1/4·
84 (T. Sørlie medd. LRSK). 1 par årlig siden
1983 (R. Larsen).
Spydeberg
Vrang/oss: Hekking. 1 unge obs. 17/7·83 (R.

Larsen rnedd. LRSK).
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«Lær oss å ta vare på ditt skaperverk!»
Gunnar Lislerud, biskop i Borg
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Prosten i Strømstad, Sten Edgar Stae.ng,
har utfordret biskoper, proster og prester
i Norge til felles kamp mot forurensningsproblemet langs Bohusliin- og Østfoldkysten. Svenskene mener også a.t norsk in-o
dustri er en av de verste forurensningsfaktorer langs vår kyststripe.
Men har kirken noe å gjøre med dette?
Ordene i overskriften er hentet fra kirkebønnen som bes under hver gudstjeneste

O".

dd du.

i Den norske kirke, Det bes gjerne slik:
«Evige Gud, du som hører våre bønner,
vi ber for den verden du har skapt. Led jordens folk og nasjoner til å leve i samarbeid
ogfred. Gifrihet og rettferd til de fattige og
undertrykte. Hjelp oss alle til å ta vare på
ditt skaperverk, så vi verner om menneskets
verd ogforvalter naturens gaver til beste for
hverand~e)) .
Fordi kirken tror og bekjenner at det
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er Gud som har skapt den verden vi lever
i, så har alle mennesker ansvar for jorden
og dens ressurser. Gud har plassert jorden
i våre hender for at vi skal forvalte dens
rikdommer, - dele med hverandre og sikre
dens fremtid til generasjonene som kommer etter oss . .
Ikke minst må denne oppgaven holdes
levende i kirkene og blant troens bekjennere. Derfor ber vi også: «Lær oss å ta
vare på ditt skaperverk!!! Gud har betrodd
denne verden i våre hender, og Bibelen
taler klart og utvetydig om menneskenes
ansvar for det som skjer med jorden. Den
som nekter å se dette ansvaret, vender ikke
bare ryggen til den verden vi lever i, men
han/hun vender ryggen til Gud.
Vi har mottatt rapporten fra «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling», der
vår statsminister Gro Harlem Brundtland
er leder. I rapporten pekes det blant annet
på følgende (perioden 1983- 87):
- Miljø og utviklingskrisen i Afrika som fulgte eUer
lange tørkeperioder, satte 35 millioner mennesker i fare.
Kanskje mistet mer enn en million livet, men millioner har
flu siu liv ødelagt på tross av enorm hjelpeinnsats fra
Vesten.
- En lekkasje fra en insektsmiddelfahrikk i Bhopal i
India krevde mef enn 2000 menneskeliv og over 200000
ble blinde.
- Tanker med flytende gass eksploderte i Mexico City.
1000 mennesker omkom og tusenvis ble hjemløse.
- Eksplosjonen i en atomreaktor i Tsjernobyl sendte
radioaktivt nedfall over Europa og forgiftet våre dyr og
markens grøde. Faren for kreft er økt.
- Jordbrukskjemikalier , løsningsmidler og kvikksølv
flommet ut i Rhinen, og gifter drepte millioner av fisk og
truet drikkevannet i forbundsrepublikken Tyskland og
Nederland.
- Omkring 60 millioner mennesker døde av diarelik·
nende sykdommer pga. urent drikkevann og feilernæring.
De fleste av ofrene var barn.

Når man står overfor slike problemer,
forstår en også behovet for bønnen: «Lær
oss å ta vare på ditt skaperverk - ogforvalte
naturens gaver til beste for hverandre!!!
Men er dette problem som vi møter,
bare å finne i store globale sammenhenger, langt borte fra våre egne byer og
landdistrikter? - Er forurensningsproble-
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met aktuelt i Østfold?
Prosten i Strømstad er aktiv medarbeider i Strømstad Miljiiforum, og flere av
hans menighetsmedlemmer deltar aktivt i
miljøvernkampen. Det gjelder forurensning fra svensk side, men våre svenske venner vil også ha stoppet norsk forurensning
som hver dag føres sørover og dreper liv
på Bohuslankysten.
Det er ikke vanskelig å peke på industrier i Østfold som skaper store forurensningsproblemer. Vi behøver ikke å reise
til Sovjet, Tyskland eller Nederland for å
stifte bekjentskap med slike problemer.
Vi fiimer dem bl.a. i Nedre Glommaregionen,. og i Halden/lddefjorden møter
vi problemene hyer eneste dag. De tunge
prosessindustriene Saugbrugs, Borregaard,
Greåker Cellulose og Kronos Titan har i
årevis spydd ut kjemiske og biologiske
avfallsprodukter som har drept liv i skjærgården. Iddefjorden er død og det er lite
eller intet liv i det indre Hvaler-bassenget.
Jordbruket søker stadig å øke sin produksjon ved bruk av gjødningsstotfer som
utarmeT jorden. Og kloakk fra 150000
mennesker går urenset rett ut i Glomma.
I denne sammenheng må det også være
rett å peke på de positive tiltak som skjer
på miljøfronten også her i Østfold.
I Halden arbeider man med miljøverntiltak på Saugbrugsforeningen i størrelsesorden oppimot 300 millioner. Kronos Titan i Fredrikstad regner med at man i
1989 vil være kvitt det meste av sine utslipp. Tynnsyren og jernsulfaten vil ikke
lengre bli sluppet ut i Glomma. Og Borregaard vil bli møtt med stadig strengere
utsli ppskonsesjoner.
Innen 1992 vil det nye kloakkrenseanlegget for Sarpsborg og Fredrikstad være
i funksjon, og bare dette vil i betydelig
grad gi bedring av sjøvannet i vårt fjord. område.
((Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og

dele dine gaver rett!» Slik ber vi i kirkebønnen, og det må rent konkret bety at vi ber
om disse saker vi her har nevnt - både på
det lokale og globale plan. Også her må
vi lære oss ·til å be om bestemte ting.
Men bønn fører også til arbeid og engasjement. Folk både i og utenfor menigheten må kunne engasjere seg i organisasjoner som arbeider aktivt og målbevisst for
miljøvern. Og kirkesamfunnene må om
nødvendig kunne tenne en varsellampe
både overfor Miljøverndepartement,
kommunestyrer og fylkesting. Det er først

og fremst disse instanser som må gjennomføre en miljøvernpolitikk i samarbeid
med våre industrier og vårt landbruk.
Men dette gjelder våre liv og våre barns
liv. Det gjelder å ta vare på den gode jord
som er lagt i våre hender og som vi derfor
har ansvar for.

Artikkelen er et utdrag fra en avis-artikkel som sto i flere
Østfold-aviser i januar- februar 1988, gjengitt med tillatelse fra biskop Lislerud.

GJøR SATPUSSEN 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
Boks 503, 1601 FREDRIKSTAD, TLF. 09/31 3422
mobil 094/54340
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ØN's nidstang
Pål Bugge
Denne gangen er det få utskiftinger på listen fra forrige nr. av Natur i Østfold.
Bortsett fra et par justeringer og en nyt ilkommet kuriositet er alt ved det gamle:
Borregaard Industrier innehar fortsatt en
førsteplass. Denne gangen er det bedriftens frekkhet som belønnes med en toppplassering. Til tross for dokumenterte
overutslipp i 1987, tror ledelsen fortsatt
de innehar en særstilling i samfunnet, og
kan forlange ettergivelse av bøter fra SFT.
Imidlertid fikk «Kong-Borregaard» denne gangen en leksjon i det fundamentale
prinsippet at alle skal være like innfor loven. Med stor tilfredsstillelse noterer ON
at bedriften blir tvunget til å betale en bot
på 1,8 millioner. Etter det vi vet er dette
den største boten som er ilagt en industribedrift i Norge for ulovlig forurensning.
For å understreke Borregaards velfortjente plassering, kan vi gjøre leseren oppmerksom på at bedriften har sendt et brev
til SFT hvor de ber om utsettelse på iverksetting av rensetiltakene med hele 5 år!
SFT fortsetter å markere seg på Nidstangas fornedrende resultatliste. SFT har
avvist ONs krav om å konsesjonsbehandle
kloralkali-fabrikken på Borregaard og ta
standpunkt til når klorblekingen skal
opphøre. ON har fremsatt en definitiv sistefrist for nedleggelse av kloralkalifabrikken og opphør i klorblekingen fra
1.1.1993. SFT forsøker å dekke seg bak
manglende direktiver fra Miljøverndepartementet om å konsesjonsbehandle denne
delen av bedriften i denne omgang. I og
med at Nedre Glomma-regionen er et
prioritert arbeidsområde, kan ikke SFT
dekke seg bak denne forklaringen eller
unnskylde seg med manglende arbeidskapasitet. I tillegg til at koralkali-fabrikken

1>0 .... ~o.o.,.<\
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ikke er konsesjonsbehandlet, er også svovelsyrefabrikken og finkjemikaliefabrikken i denne omgang utelatt. Dette er en
klar svekkelse av handlingsplanen til miljøvernminister Sissel Rønbeck.
Dette nummer av Natur i Ostfold har
også fått sin kuriositet på Nidstanga. Domus City i Fredrikstad blant alle har klart
å trå i klaveret på en særdeles overbevisende måte. I en annonse for Solarium reflektorer reklamerer elektroavdelingen for at
denne måten å sole seg på er helt trygg. l
tider da ozon-laget minker bør man bruke
solarium og sole seg trygt inne! Markedsføringsavdelingen gjør seg skyldig i man-
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som takk for å gi tillatelse til å bruke servituttbelagt friluftsområde til motorsykkelkjøring på Kråkerøy. Direktoratet har
tydeligvis en merkverdig oppfatning av
hva begrepet friluftsliv innebærer.

gel på etiske retningslinjer, når man bevisst utnytter folks økende uro for hudkreft som følge av økningen i ultraviolett
stråling i sammenheng med et minkende
ozonlag.
Dansen rundt «Gullkalven» har nå gått
så langt at reklamefolk utnytter redselen
blant vanlige folk til å gjøre noen ekstra
kroner. Vi reiser herved et illeluktende
hestehode som nidstang mot Domus City.
Vi håper de blir belønnet med et solid underskudd.
Fjerdeplassen forbeholdes også denne
gang politikerene. Nærmere bestemt Høyres stortingsrepresentant Bente Bakke. l en
avisdebatt avslører hun sin egen og Høyres filosofi når det gjelder miljøvern. Miljøvern er noe man bare kan tillate seg når
landets økonomi er god. Det er svært beklagelig at Høyres saksordfører for miljøvern på Stortinget inntar en slik fremtidsfiendtlig holdning. Det hører med til enhver miljøpolitikers ABC at man vet det
. ikke er mulig å spare seg ut aven miljøkrise.
Avslutningsvis får Direktoratet for Naturforvaltning en lite hederlig femteplass

Reklame 'uten etiske retningslinjer, sikret
Domus City i Fredrikstad en bronseplass
på Østfold Naturverns nidstang.

DO
OWNIAGET MINKER
SOL DEG TRYGT I PHILIPS SOLARIUM

BU BRUN - MEN IKKE BRENT
Ny vri på reklamen: Beskytt deg mot
miljøkrisen, kjøp et nytt produkt!
Domus City «gratuleres» med bronse·
plass på ØNs Nidstang. ·Illustrasjonen viser et utsnitt av reklamen.
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Sommerfugler i Østfold 2:

Spinneren Cymatophorima di/uta
Thor Jan Olsen
For en hobby-entomolog går mye av tiden
med til å lete. Kartleggingen av Norges
insekter er langt fra ferdig. Hvert år finner samlere nye dyr for landet. Enkelte
dyr er funnet en eller noen få ganger, og
er senere ikke gjenfunnet. Spørsmålet er
da ofte om de er dødd ut, eller om de bare
er vanskelig å finne.
Et slikt dyr er spinneren CYMATOPHORIMA DILUTA (Den & Schiff.) (familie: Thyatiridae), som er funnet en gang i
Norge, nemlig på Jeløya i 1956, av M. A.
Grude-Nilsen. Dette er en art som lever
larveperioden på eik, og dermed er det
begrenset hvor vi kan finne den. Den lever
spredt i Sverige og Danmark.
Larven er grågul med gråsvart rygglinje, hvitaktig sidelinje og svart hode. Som
mange spinnere forpupper den seg om
høsten, overvintrer, og den voksne sommerfuglen klekkes i april- mai. .
C" DILUTA er ikke spesielt fargesprakende, og kan derfor være oversett. Vingespennet er 30-35 mm, vingene er tverrstripete i grå og brune nyanser. Som art
har den likevel sin verdi, og morsomt er

Hefte om sjeldne og
sårbare fugler i
norske skoger
Et arbeid med en Landsplan for vern av
barskog er i gang i regi av miljøvern-

det at C. DILUTA bare er kjent fra østfold. Det er viktig å få bekreftet om den
fremdeles finnes på Jeløya.
Artikkel nr . I sto i Ni0 nr. l 1987 s. 36 (liten ringsommerfugl).
Red .

myndighetene i samarbeid med skogetaten. Bl.a. blir områder i Østfold vurdert
og undersøkt. - En artikkelserie fra
Norsk Skogbruk, forfattet av Sigmund
Hågvar, er samlet i et 20 s. hefte
(A4-format) med fargeill. Heftet kan fås
gratis ved henv. til red. : G. Hardeng, Solåsen 12, 1600 Fr.stad.

llS

Jeløy Naturhus, Alby
Informasjonssenter for natur- og miljøvern
Tor Schmedling

Jeløy Naturhus selt mot inngangspartiet.
Stabburet er bygget ca. 1860 i sveitser-stil
og ble ombygget i 1984- 85. 1 dag består
bygningen av 3 etasjer med utstillinger,
møterom med AV-utstyr, og kontor/bibliotek.

Jeløy Naturhus ble åpnet i september
1985 som det første separate informasjonssenter om natur- og miljøvern i Norge (se Natur i Østfold nr. 2 1985 s. 107).
Naturhuset ligger i et sveitser-inspirert
stabbur som nærmeste nabo til Galleri F
15 på Alby helt sør på Jeløya.
Det er galleriet som er den store «publikumsmagneten» på Søndre Jeløy, men
mange finner også veien innom Jeløy Naturhus. Og de som har vært her kommer
ofte igjen. Det er inngått et samarbeid
med galleriet, som forestår åpning og lukking av utstillingene i Naturhuset. Følgelig har galleriet og Naturhuset åpent til .
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de samme tider (kl. 11- 19).
I Naturhusets første etasje er det en per-o
manent utstilling som forteller om naturforhold og kulturhistorie i Søndre Jeløy
landskapsvernområde (se NiØ nr. 2 1984
S. 73). I tillegg rommer etasjen varierende
temautstillinger. Siden åpningen høsten
1985 har det vært mange utstillinger, f.
eks.: «Skogbruk og viltstell» (fra Norsk
skogbruksmuseum, Elverum), «Byen, sjøen og vassdrag» (fylkesmannen i SørTrøndelag), «Om hval» (Zoologisk museum, Oslo/WWF m.fl.) , diverse utstillinger
av naturfotografer, «Insekter» (Østfold
Entomologiske Forening), ,<Våtmarksplan for Østfold», vandreutstillingen «Levende landskap» (fylkesmannen i Østfold),
«Nordre Jeløy som landskapsvernområde» (Moss og omegn naturvernforening)
og ,<innenfor dørstokken» (Riksantikvaren/Fortidsminneforeningen).
I skrivende stund Guni 1988) står Brevik skole i Vestby kommune for temautstillingen. Elever og lærere presenterer et
prosjektarbeid om natur- og miljøvern i
lokalmiljøet.
I 1988 er det tatt kontakt med skolene
i distriktet for å utarbeide et undervisningsopplegg i tilknytning til Søndre Jeløy. Ønsket er at skolene mer målrettet .
skal kunne nytte landskapsvernområdet
og Jeløy Naturhus i undervisningen. Naturlig nok vil de fleste besøkende skoler
komme !ta Mosse-regionen, men vi håper
også at mer «fjerntliggende» skoler vil ta
kontakt med oss. Om de er ute i god tid,
er muligheten tilstede for at de også kan
få tilsendt materiell og informasjon, slik

at en kan ha nytte av området uten å være
lommekjent.
I dag kan vi også tilby skoler og andre
besøkende grupper en liten natursti i tilknytning til Naturhuset. Videre kan man
.låne 2. etasje som er et møterom med utstyr for lysbildefremvisning. Skoleklasser
som samler inn materiell, bruker ofte møterommet til bearbeiding av dette.
«Søndre Jeløy og Galleri F 15 - natur
og kultur i Søndre Jeløy landskapsvernområde» (1988) som er på 44 s., gir med bilder, skisser og kart en popularisert, men
fyldig informasjon om Søndre Jeløy.. Heftet skal fungere som en orientering for
skoler som besøker stedet, i tillegg til at
andre besøkende også vil kune finne mye
av interesse her. Heftet selges i Galleri
F 15 og i bokhandlere i Moss.
Da Jeløy Naturhus åpnet i 1985, fikk
natur og kultur et naturlig møtested på
Alby. I oktober 1988 går et større samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet, Jeløy Naturhus og Galleri F 15 av
stabelen. Hele prosjektet er en markering

av det europeiske kulturlandskapsåret, og
kunstutstillingen på Galleri F 15 blir
gamle landkapsmalerier fra Østfold. Naturfotografene Jørn Bøhmer Olsen og
Rolf Sørensen er med i dette prosjektet. I
Jeløy Naturhus blir det laget en utstilling
som senere vises andre steder som vandreutstilling.
Det er meningen at Jeløy Naturhus skal
være et informasjonssenter for hele østfold. Vi som daglig arbeider med driften
av Naturhuset, ønsker at grupper rundt
om i fylket tar kontakt med oss dersom de
har ideer som vi kan nytte oss av i informasjonsarbeidet , eller om de har spørsmål om hvordan de skal kunne nyttiggjøre
seg Jeløy Naturhus i sitt arbeid. - Hva om
de lokale naturvernforeninger o.a. legger
et av sine medlemsmøter til Alby i perioden 1.- 23. oktober 1988, da den omtalte
utstillingen om kulturlandskapet går av
stabelen?
Adressen er: Jeløy Naturhus, boks 867,
Bergersborg,
150 I
Moss.
Tlf.
09-274247.

---------ti"Vi fører alle de lokale naturbøkene,
50mmerkysten 1&2, Oslofjorden
Hvalerguiden " _

og

Sverre 'Johnsm
Bok- ff 'j)apirhandel - 1600 Jredrikslad
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BOKOMTALE
Info-hefte om Søndre Jeløy

Søndre Jeløy
og

Galleri F 15

Natur og kultur
i Søndre Jeløy
landskapsvernområde

Fylkesmannens miljøvernavdeling har ny. lig utgitt en meget informativ og tiltalende trykksak om natur og kultur i Søndre
Jeløy landskapsvernområde. - Teksten er
skrevet av Erland Røsten, og de fleste bildene er tatt av Helge Eek . Tor Schmedling
har stått for tilrettelegging og layout.
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Heftet er på 45 s. og inneholder nærmere 30 fargefotos av høy kvalitet, mer enn
10 illustrasjoner/tegninger i farge og
noen eldre svarthvit-fotos.
Innholdet favner det meste i Søndre Jeløys natur, kultur, bruk og historie. - Heftet vil være et funn for alle som ferdes i

området, inklusive skoleklasser og mer
spesielt naturinteresserte. Heftet anbefales
på det varmeste!
Søndre Jeløy er for øvrig omtalt i Natur i Østfold nr. 2 1984 s. 73- 78.

Nye nr. i rapportserien «ØstfoldNatur»
ØOF's rapport-serie ble etablert i 1977 og
teller nå 28 nr. Tidligere utgitte nr. er
'omtalt i NiD 3/83 s. 110, 2/85 s. 103 og
i 2/87 s. 91.
To nye nr. i 1988 er:
Nr. 27: Vandrefalken i Østfold: Tilbakegang, utryddelse og reetablering. 31 s.
- Pris kr. 15,-.
Rapporten behandler alle gamle hekkeplasser i fylket og hvordan arten gradvis
ble utryddet og forsvant som følge av miljøgifter utover på 1950- og første halvdel
av 60-tallet. Også artens reetablering ved
Halden by i 1983 og samarbeid med «Prosjekt Pilgrimsfalk» i Sverige blir behandlet. Heftet er skrevet av G. Hardeng.
Nr. 28: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1983- 85. 40 s. - Pris
kr. 15,- .
Rapporten oppsummerer observasjoner.
og ringrnerking på Akerøya i Hvaler gjennom de respektive 3 sesongene. - Stasjonen ble startet i 1961 og har årlig vært i
drift. Imidlertid var antall bemanningsdager meget beskjedent i 1984- 85 sammenliknet med mange andre sesonger.
Våren 1983 var derimot stasjonen kontinuerlig bemannet. Rapporten er utarbei·
det av Magne Pettersen.
Ovennevnte rapporter, eldre nr. eller en
oversikt over utgitte nr. kan bestilles fra
seriens red . G. Hardeng, Solåsen 12, 1600
Fr.stad.

Bestillingsadresse:
Jeløy Naturhus, boks 867, Bergersborg, 1501 Moss (tlf. 274247), eller:
. Miljøvernavd., fylkesmannen i Østfold,
boks 325,1501 Moss. Pris: Kr. 60,-.
ØSTFOLD-NATUR
NR. 27

Geir Hardeng

0STFOLD-N ATUR
NR.28
1988

VIRKSOMHETEN VED AKER0Y A
ORNITO'L OGISKE STASJON 1983-85

Magne Pettersen

Opprop om ravn, hornugle
og skoglemen i Østfold
Høsten 1987 var en meget god smågnagersesong da også den sjeldne
skoglemen ble sett. Alle gamle og nye
observasjoner avarten er av stor
interesse i Østfold.
En god gnagerbestand har gitt en
art som hornugle gode næringsvilkår
våren 1988, med flere registrerte
hekkinger. Rapport om årets hekkin·
ger er av stor interesse, men også
eldre hekkefunn, overvintringer og
øvrige-observasjoner fra fylket.
Ravn er i ekspansjon i fylket, og alle

reir og sannsynlige hekkeplasser for
ravn er av interesse. De som har
observasjoner, kan sende disse tfl
undertegnede eller til LRSK. (Den
lokale rapport· og sjeldenhetSkomite,
boks 1520, Glombo, 1600 Fredrikstad.
Kontaktperson, Morten Viker). Artikler om overnevnte arter vil komme i
Natur i Østfold.
Runar Larsen
Vikensgt. 4B
1700 Sarpsborg

ØN's kampanje mot miljøkriminalitet
Som følge av SFTs kontrollaksjon i
Østfold i 86/87, ble det avslørt ganske
mye feil, mangler og direkte miljøkriminalitet på bedriftene. ØN forsøker
å følge opp disse avsløringene med en
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egen informasjons- og holdningskampanje i Østfold. Av materiell
foreligger,
- Info·folderen «Miljøkriminalitet .
det angår deg» (bl.a. lagt ved Natur i

Østfold nr. 11988).
- Plakat til utdeling/salg: «Hvem har
bestemt at naturen skal ødeleg·
ges!?» (ca 40 x 60 cm).
- Klistremerker i farger (ca 14 cm i
diameter, trykt i gult, rødt, svart,
hvitt).
Folderen er trykt i 5000 eks. og blir
distribuert til lokale og sentrale politi·
kere, div. organisasjoner ' og flere
skoler. Flere loklallag har bistått med
å spre materiale.

j

Red.

Tildeling av midler fra «Natur-fondet i
Østfold» 1988

Søknadsfristen var 1.4.88 (se Ni0 1/88 s.
66); Fondsstyret har fordelt kr. 13000 av
fondets rentemidler for 1987 til flg. prosjekter:
- Akerøya Ornitologiske Stasjon, Hvaler:
Bestandsstørrelse og utbredelse av hekkende teist i Østfold. - Opptreden av
havsvale/storms vale på øyer i skjærgården om høsten.
- Østfold Ornitologiske Forening: Opptrykk aven foreningsfolder.
- Halden Natur- og Miljøvern: Støtte til
utgivelse av et nr. av lokaltidsskriftet
<<I Ulvetiden> (se NiØ 2/87 s. 95).
- Bård E. Andersen, Halden: Opptreden
av hvitryggspett i Østfold (truet art).
- Jan Ingar Iversen, Rygge: Status for et
lO-tall truete/sårbare plantearter i østfold.

Prosjektene ble støttet med fra 1000 til
5400 kr. Ialt 7 søknader innkom, hvorav
2 ikke ble støttet.
Søkerne forplikter seg til å meddele sine
resultater gjennom NiØ eller i rapportse'rien «Østfold-Natur»; hele undersøkelsen,
eller som en forkorte! pupularisert artikkel.
For fondSStyret
G. Hardeng
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Rapporter fra
fylkesmannens
miljøvernavdeling
i 1987
Rapporter utgitt i 1986. se NiØ 2/87 s.
96.
Nye rapporter i serien 1987:
1/87: Langtidsplan (for Miljøvernavd.)
1987- 90. 99 s.
2/87: Fisken på Øra (1986). 24 s.
3/87: Overvåking av vassdrag og kystområder i , Østfold. Detaljplan for
1987. 32s.
,
I986/Årsprogram
4/87: Årsmelding
1987.
5/87: Fiskeribiologiske undersøkelser i
ørsjøen, Halden, før kalkmg 1
1986. 10 s.
6/87: Fuktområder i kulturlandskapet Il.
7/87: Kvikksølv i fisk i Østfold 1986. 16

s.
8/87: Vassdrag og kystområder - overvåking 1985.
9/87: Drifts- og utslippskontroll av
kloakkrenseanlegg i Østfold.
Rapporter kan bestilles fra: Miljøvernavdelingen, fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 150 l Moss.

Til salgs:
Natur i Østfold

1982-87
Komplette sett årgang 1- 6 (13 hefter) selges for bare kr. 100, - + porto (ikke oppkrav). Enkelthefter selges for kr. 10, - +
porto. Opplaget er begrenset! Bestillinger
til: G. Hardeng, Solåsen 12, 1600 Fr.
stad.
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Store karusser i
Seutelva/Skinnerflo ved Fredrikstad

Karuss

Helge Strand kan fortelle om flere store
karusser tatt i Skinnerflo/Seutelva høsten
1986 og 1987, jf. artikkel i nr. 1 1988 s.
40-43. Største veide eksemplar var på 1,1
kg.
Tidligere var det utsatt karusser i en
dam ved Kjølberg gård ved Seutelva, der
mange små individer ble sett i 1920-30årene (maksimum ca. 15 cm). Karusser ble
også satt ut i elva, der fisk på opptil ca.
0,4 kg ble fanget utover mot midten av
1950-tallet. Også på 1970-80-tallet ble
det tatt karusser, dels i større mengder
utover på 80-tallet. Etter at elva ble gravet opp i 1986 etter gjengroing og et tidligere ras som sperret elveløpet (1960),
har karussen også spredt seg til Skinner-

fIa.

NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT Il

Rettelser
mv. i nr. 1 1988
«Natur i Østfold» nr. I 1988 ble et fyldig
hefte hva antall sider angår. Red. tror
også at heftet burde ha en viss interesse for
en del medlemmer/abonnenter, idet
spennvidden i stoffutvalget var vid. Imidlertid var ikke trykk-kvaliteten den
aller beste og enkelte hefter hadde uskarp
forside .
I Hans Jan Bjerkelys artikkel om Iddefjorden s. 46-48, hadde dessverre s. 47 og
48 byttet plass, slik at rekkefølgen på sidene skal være: s. 46, 48 og s. 47.
I artikkelen om Akerøya-jloraen s.
26-28, av Jan Ingar Iversen, skal siste avsnitt begynne med «Akerøya».
I illustrasjonene om dioksin-skader på
s. 55 i artikkelen om klor fra Saugbruks
ved Bård E. Andersen, hadde tegningene
aven frisk og dioksin-skadet sel-Iofte byttet plass.
Artikkelen om fisk i øra-området på s.
61 var skrevet av Jan H. ·lhlebæk, og har
tidligere stått i Fredrikstad Blad.
Moss og Omegn Ornitologiske forenings jubileumshefte (under arbeid) omtales på s. 67. Kontakt kan tas med Lennart
Fløseth, Solienlunden 54, 1500 Moss
(2572 78, tlf.)

Kulturlandskapet. Natur og kulturarv
i fare? (Populærutgave, rikt illustrert) 25

s.
Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen.
l. Regioninndeling av landskap. 407 s.
(Østfold s. 44-151).
2. Forvaltning av ressurser og verdier.
188 s. (Rygge s. 79- 162).
Nordisk ministerråd. Miljørapport
1987: 3.
Bestillingsadr.: Miljøvernavd ., fylkesmannen i Østfold, Boks 325, 1501 Moss,
eller: Informasjonskontoret, Miljøverndept. Boks 8013, Dep. 0030 Oslo l.
Prosjektet er omtalt i Natur i Østfold
nr. I 1987 (s. 3- 9), ved Magne Bruun:
«Natur- og kulturverdier i Østfold-landskapet. Om et nordisk prosjekt i landskapsplanlegging.»
For øvrig inneholdt Natur i Østfold nr. .
1 1988 flere artikler om kulturlandskapet
(nærmiljø s. 6, våtmarker s. 20, dammer
. 's. 51, og om inngrep i jordbrukslandskap
s. 56).

Kulturlandskapet
Et stort nordisk kulturlandskapsprosjekt er nylig avsluttet bl.a. i regi av Miljøvernavdelingen i Østfold; rapporter
for prosjektet:

*
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FREDRIKSTAD
POSTBOKS 78
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1;

BRYGGERI NS
1601 FREDRIKSTAD

Postadresser og kontaktpersoner:
ØSTFOLD
NATURVERN
Postboks 115 [,
1631 Gamle FredrikSlad . Postgiro 5364740
Kontaktperson: SekT . Anne-Lise Fjeldbraaten, Svenskeberget 62, 1600 Fredrikstad. TIr. 09-342734.
LOKALLAG

Halden Natur- og Miljøvern
Postboks 149, [751 Halden. Postgi ro: 5895016
Kontaktperson: Marit Fosby, Stenerødveien 66, \750
Halden. Tlf. 09· 18 J7 33.
Medlemsblad: Id Ulvetiden>
Fredrikstad og Omegn Naturvern
Postboks 872, Kråkerøy, 1601 Fredrikstad
Postgiro: 2 Il 84 61
Kontaktperson: Styremedlem. Birger Braadland, Skippergl. 16, 1630 Gamle fredrikstad 0 . Tir. 09-3218 83.
Nordre Østfold Naturvern
Kontak tperson: Olav Skulberg, Lysernveien 7, 1820 Spydeberg.
Tlf. 02·8818 13.
Sarpsborg og Omegn Naturvern
Postboks 76, 170 1 Sarpsborg
Kontaktperson: Anne Sagberg, Sannesund terrasse 5,
1700 Sarpsborg.
Tlf. 09·151518.
Moss og Omegn Naturvern
Postboks 941 , Bergersborg, 150 I Moss
Kontaktperson: Øystein Engen , Svaneveien 21, 1555 Sun .
Tlf. 02·958020 .

ØSTFOLD
ORNITOLOGISKE
FORENING
Postboks 11 45
163 1 Gamle Fredrikstad. Postgiro: 347 2990
Kontaktperson: Erik Sa ndersen, Solhjulet 3, 1600 Fred·
rikstad.
Tlf. 09·34 10 16.
LOKALLAG

Fredrikstad og Omegn Ornitologiske Forening
Postboks 1505, Glombo, 1601 Fredrikstad
Postgiro: 51440 16
Kontaktperson: Roar Eilertsen, E. Eriksensgt. 14 H,
1630 Gamle Fredrikstad.
Moss og Omegn Fugleforening
Postboks! 136, Jeløy, 1501 Moss
Postgiro: 3 55 63 39
Kontaktperson: Lennart Fløseth, Sofi enlunden 54, 1500
Moss.
TIr. 09·251218.
Indre Østfold Fugleforening
Kontaktperson: Robert Houtman, Baglerfaret 7, 1800
Askim .
Tlf. 02·883143.
Den lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite i Østfold
(LRSK)
Morten Viker, Postboks 1520, Glombo, 1601 Fredrikstad.
TIr. 09·3441 16 (pri,.), 342388 Uobb).
((ØOF-Nytt» (meldingsblad)
Kontaktperson: Morten Viker, se over

NATURKONTORET I ØSTFOLD
Postadr .: Postboks 11 51, 1631 Gamle Fredrikstad.
Postgiro: 4 03 90 04
Kontoret ligger i Bryggeriveien 35, Fredrikstad og er feIles for 0 N og OOF.
Tlf. 09·3 14980. (Meld inger kan leses inn).

Rapportserien ((Østfold-Natur»
Postgiro: 3 58 32 18
Redaktør: Geir Hardeng, Solåsen 12, 1600 Fredrikstad.
Tlf. 09·342443.

NATUR I ØSTFOLD

Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145, 1631 Gamle Fredrikstad.
Postgiro: 3963394. Mobiltlf. : 094·09 475 (Lynetid i
sesongene vår og høst: kl. 10.30- 11.00 og kl. 17.3018.00).
Personsøker: 096-43 012

Redaktør: Geir Hardeng, Soliisen 12, Kråkerøy, 1600
Fredrikstad. Tlf. 09·342443
Annonser: Sidsel Halvorsen, Brisingaveien 8, 1650 Sellebakk . Tlf. 09·345221
Lay·out/montering: Sidsel Halvorsen, Morten Viker og
Ann Hilde Antonsen
Økonomi/regnskap: Olaf G. Clausen, Knipleveien 22,
1600 Fredrikstad.

NATURFONDET I ØSTFOLD
Felles for 0N og ØQF
Søknadsfrist l. april 1989
Kontaktperson: Geir Hardeng, se over

Fargebildet på baksiden er en av fuglene til "Prosjekt Hubro}}. Foto: Pål Bugge
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