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«Natur i Østfold» er blitt «gråere», men mer miljøvennlig Sorrfantvdet i nr 1/88
(s. 55) burde det vurderes om tidsskriftet kunne trykkes på ubleket, resirkulert
papir. Denne omleggingen fant sted fra nr 2/ 88. Dermed er papirkvaliteten blitt
gråere, men det er en vanesak! Skulle noen reagere negativt, så husk at vårt miljø
spares for klororganisk stoff (se artikkel iN i Ø 1/ 88 s. 54). F.o.m. neste nr vil
trolig også omslaget bli trykket på ubleket papir.
Under redaksjonelt i forrige nr ble det antydet at «Natur i Østfold» bare ville
komme ut med ett nr i inneværende år. - Til tross for fortsatt sviktende
annonseinntekter og manglende hjelp i redaksjonen, vil det nok et år være mulig
med to utgivelser. Svikt i annonsene p.g.a. manglende initiativ til annonseverving fra lesernes side, innebærer at det må «graves dypere» i foreningenes
kasser. Dette går igjen utover driftsmidlene forøvrig.
I dette nr er det lite fuglestoff. Det er lite tilfredsstillende, da bladet også er
ØOF's tidsskrift. Årsaken er rett og slett sviktende innsats fra ornitologenes side.
Vil dere ha fugleartikler, så ta pennen fatt.
Geir Hardeng

ØYNENE OPP
FOR ALT SOM TRUER NATUREN VART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvemforbund
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Per Sæbø er i Danmark som følge av sykdom i familien, og jeg skriver dette
som vikar for ham.
Ved årsskiftet vil også andre av våre sterkeste støttespillere, radarparet
BuggejFjeldbråten, melde overgang til andre «klubber». I denne situasjonen
velger styret i Øsfold Naturvern å spre oppgavene på en tredelt ledelse og
samtidig satse flere ressurser. Hvis dette svarer til forventningene, skal ikke
medlemmene få oppleve den «ne<Uuren» som ofte følger tapet av tillitsvalgte
med pågangsmot langt over det vanlige. Dette opplegget vil bli presentert på
årsmøtet, og styret vil da lytte til de signaler som kommer til uttrykk der.
Linjen fremover skal fortsatt være å berge Glomma med havet utenfor. Vi
vil også imøtegå prosjekter som gasskraftverk i Rygge fordi energiutnyttelsen blir uforsvarlig lav, under 50%. Men hovedlinjen er og blir vannet.
Østfolds viktigste fortrinn er nettopp nærhet til vann i storslagne mengder i
samspill med et rikt og gammelt kulturlandskap.
En tid nå har vi latt oss lure til å kaste vrak på dette og skaffet oss et rykte
som et fattig «møkkafylke». Østfold Naturvern mener at vi har de fleste med
oss i arbeide for igjen å gjøre vannet til en plussfaktor: Rent og friskt vann er
en forutsetning for fremtidstro og trivsel. Hvis snevre gruppeinteresser står
mot dette, skal vi hjelpe dem på bedre tanker!
Som vikar :
Birger Braadland
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Alger, seldød, skogsdød, cyanid-sjokk og jeg vet ikke hva. Svært mye miljønegativt i det siste. Ikke så mye direkte på fugl kanskje, men indirekte har jo
alt en sammenheng. Derfor tror jeg det er viktigere enn noen gang å tone et
·
positivt flagg, slik at vi ikke «drukner» i elendigheten.
ØOF har for sin del ønsker om å dra i gang noen mindre prosjekter, som
forhåpentligvis kan føre til litt mere kos i hverdagen. Styret tenker seg møter i
vintermørket hvor vi tar opp temaer som angår alle som er glad i naturen.
Ikke store foredrag, men «kortiser» om ulike temaer. Ute kan vi tenke oss en
«Naturens dag» hvor de grønne organisasjonene setter hverandre stevne på
et publikumsvennlig sted. At vi presenterer oss med ulike aktiviteter. Men
skal vi få gjennomført dette, må vi ha folk og penger. Ingenting gjør seg som
kjent selv.
Siste årsmøte i november ga nok en gang klar beskjed om at de «gamle
fortsatt er eldst». I verste forstand, dessverre! Ingen nye har meldt sin
interesse for å besette styreverv. Selv ikke aktivt arbeid «i felten» har ført til
nye kandidater. Vel, vi overlever vel et år til.
Verbalt har ikke fokuseringen på miljøet vært større enn nå. Men når det
gjelder konkret aktivitet, er det sørgelig. Folk har tydeligvis mer enn nok med
å overleve de daglige sysler. Fugler er en ypperlig aktivitet for hele familien,
og man bør heller ikke være spesiell eller sær for å ta med seg kikkerten ut i
skog og mark. Men man må altså gidde litt. ØOF har ingen planer om å servere
ferdigtygget «grøt». Vi lanserer gjerne menyen, men den faktiske opplevelsen av den overlater vi til den enkelte.
l
Erik Sandersen
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Amatørbotanikeren Bertel Lunde
(1883-1976) i Torsnes ved Fredrikstad
Øivind Johansen

Berte/ Lunde ( 1883- 1976). Avfotografering fra Fredrikstad Blad 14.9.1974.

. Berte! Lunde er en.av de ivrigste og flittigste amatørbotanikere Østfold har hatt.
Likevel er han ukjent for de fleste. Det er
derfor gode grunner til å presentere ham.
Han ble født i Gaular, Sogn og Fjordane, 22.7.1883 og var av bondeslekt. I
1905 avla han lærerprøven ved Volda lærerskole. Han reiste mye i sine unge år,
ofte i kombinasjon med kurs. I 1923 var
· han på språkkurs i London og to år senere
i Tyskland. I 1924 tok han eksamen artium ved Oslo Katedralskole~ I 1928 dro
han gjennom Mellom-Europa til Italia,
Balkan, Palestina og Egypt. - De språkkunnskaper han tilegnet seg, skulle komme godt med, da mesteparten av hans faglitteratur var på fremmede språk, særlig
tysk. Han tok også en rekke kurs i Norge.
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Disse varierte fra befalskurs til tegning og
sløyd.
Før Lunde kom til Østfold, hadde han
vært lærer i Dverberg på Andøya Nordland (1905--09), på Bjarkøy i Troms
( 1909- 13) og i sin hjembygd Gaular i to
år. I 1916 kom han til vårt fylke, og her
underviste han i Skiptvet fra 1916 til
1918. Deretter slo han seg ned i Torsnes,
hvor han ble i 31 år. Han arbeidet' her på
Veel skole, men han bodde ved Holm skole, begge nedlagt i 1949.
·
Berte] Lunde var en energisk og engasjert personlighet. I Dvergberg og Skiptvet var han ungdomslagsformann. I Bjarkøy og Gaular dirigerte han sangkor.
Sang og musikk var han svært Interessert
i.· Hans elever husker at han brukte fela si
i sangtimene. I Torsnes var han kirkesanger i mange år, foruten klokker. Her var
han og i 18 år medlem og kasserer i menighetsrådet. I Dverberg og Torsnes var
han i en periode lærernes talsmann i skolestyret. I Skiptvet var han en tid lærerlagsformann.
Når en i tillegg til alt dette betrakter
det store arbeid Lunde utførte på botanikkens område, skjønner enhver at han sannelig ikke sløste med tiden. Han etterlot
seg en samling på nær 5000 kollekter av
sopp og lav, samt 30 mapper med karplanter. Nesten alt var ordnet profesjonelt og
forsynt med utførlige etiketter. Ja, i soppsamlingen skrev han så å si en hel utgreiing om hvert funn. Et eksempel: Seig kusopp ( Boletus bo vin us) inneholder en redegjørelse på ca. 150 ord. Og dette er antagelig godt under gjennomsnittet! På
karplante-arkene har han skrevet mye,

mest om diskusjoner med botanikere.
F.eks. har han på et ark for grønnvier
(Salix phylicifolia) en redegjørelse på
over 200 ord. Soppene er ordnet i 34 store
kartonger, som hver igjen inneholder om
lag l 00 mindre esker, mest fyrstikkesker.,
men også en mengde gamle tobakksesker
i et fornøyelig utvalg. La vene er fagmessig
oppbevart i ca. 800 poser. De fleste av
Lundes plantefunn er gjort i Torsnes, men
en del lav er samlet i Gaular. Ellers erfå
kommuner representert utenom disse. Den
store tyngde av funn er fra 30-årene. .
Det er tydelig at Lunde følte seg mest
sikker på sopp. Her har han samlet og bestemt det aller meste selv, men til vanskelige grupper, som f.eks. rustsopp, fikk han
hjelp av fagfolk, mest av statsmykolog.
Ivar Jørstad. Lovsamlingen, som fyller 8
store kartonger, er nesten i sin helhet
gjennomgått av spesialisten professor
Bernt Lynge. Det er tydelig at disse to i
perioder hadde et nært samarbeid, og at
de også var på samleturer sammen. Ellers·
hadde Lunde kontakt med den svenske
botanikeren A. H. Magnusson. Var Lunde
det minste i tvil, rådførte han seg med erfarne fagfolk. Og det ble ganske mange
etter hvert. Mest forbindelse hadde han
med Johannes Lid, men også Per Stormer,
Jens Holmboe, Kristian Horn, H. Tambs·
Lyche og Karen Breien. Noe av kontakten
foregikk nok skriftlig, men Lundes venner
kan huske at han med visse mellomrom
dro til Oslo for å konferere med ekspertene.
I følge Lunde selv (Intervju i Fredriksstad Blad 14.9.1974), fikk han i oppdrag
av Torsnes kommune å nedskrive muntlige
tradisjoner fra bygda. Han tok imot utfordringen, som han arbeidet med gjennom 1940-årene. Lunde behandlet 16 emner, alt vakkert og sirlig håndskrevet på
store foliosider. Flere av disse dreide seg

om natur og hvordan folk opplevde den.
Et skrift handlet om dyr av ulike slag, fra
marihøne til ulv. Om planter skrev han
mer enn 150 sider. Ca. 1/3 av dette gir en
grundig innføring i lokale plantenavn i
Torsnes. Dertil kommer to store utgreiinger om blåveis og hassel i kommunen. Her
gis verdifull informasjon f.eks. om varmekjære vekster og deres utbredelse i Torsnes; ellers forteller han bl.a. om jordbunn
og klimaforhold. Gjennom en rekke nitidige observasjoner kom Lunde fram til
konklusjoner. Med sin ,vitenskapelige
holdning og metode tok han ingenting for
gitt.
Rektor ved Torsnes skole, Leif Vestli,
gav ut noen sammendrag av Lundes skrifter i Fredriksstad Blad i 1974- 75. Tre av
disse kalte han ((Nyttige planter i Torsnes». Borgarsyssel Museum har nå kopier
av Lundes skrevne materiale. En del sendte han selv til Institutt for sammenliknende kulturforskning. Men intet er ennå utgitt utenom Vestlis artikler. Typisk for
Lunde er at han ikke reagerte med ergrelse
over dette. I et privat brev til Vestli i januar 1975 gir han sin siste vurdering av
plantesamlingen, samtidig som han uttrykker stor glede over at hans skriverier
kunne nyttes til noen avisartikler.
Lunde publiserte aldri noe selv. Noe
avisintervju med ham er ikke kjent før i
1974. Det ble laget samtidig som han donerte hele sin samling av planter, skrifter
og faglitteratur til Torsnes skole. Her er
det fremdeles oppbevart, mesteparten i
god stand. Undertegnede er nå i ferd med
å gjennomgå materialet.
Lunde var ungkar til 1943. Da giftet
han seg med Thea Alette Maalen fra Skiptvet. Hun hadde en søster i Sandefjord, og
dette kan ha medvirket · til at Berte] og
Alette i 1949, da Lunde gi~k av med pensjon, slo seg ned i Sandar. De kjøpte her
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en enebolig med stor frukthage på over
l 00 trær. -Så det ble mye botanikk i alderdommen og, om enn på en annen måte.
Sin siste tid tilbragte Lunde som enkemann på Lunden aldershjem i Sandefjord.
Her døde han l. juli 1976, nesten 93 år
gammel.
Lundes sopp- og lavsamling er ·nok for
avansert til å kunne anvendes noe særlig i
grunnskolen. På et botanisk museum eller
ved en av våre høgskoler ville den komme
bedre til nytte. Lundes skrifter bør.utgis,
enten i sin helh~t, eller noe forkortet. Her
forenes kultur- og naturinteresser. - Bertel Lundes materiale inneholder betydeli-

ge verdier som ikke må støve ned i skuffer
og på loft. Det er en oppgave å gjøre hans
arbeid tilgjengelig og kjent for så mange
som mulig.
Kilder:
Bakke, K. (red.) 1952: Norske skolefolk. (Dreyer). Oslo.
Bind 2.
Bang, R. H. (red.) 1952: Studenttnt-1924. Oslo.
Fredrikstad Blad 14.9.1974 (intervju med Lunde) og noen
sammendrag av Lundes nedtegnelser ved Leif Vestli i
1974·75, «Nyttige planter i Torsnes». 11/10, 25/
10 og 8/ 11-1975.
«Botaniklcsarnling til Torsnes skole». Fredrikstad Blad 29/8·1974.
For øvrig er verdifulle opplysninger mottatt
fra Leif Vestli og Alf Lilleborge, begge Torsnes.

Egil Torin Næsheims tegning fra Fredrikstad Blad 25.10.1975 illustrerer på en ypperlig måte
Lundes arbeidsform: Materialinnsamling om planter, lokalnavn og tradisjoner gjennom samtaler i felt med gamle folk i Torsnes. (Gjengitt med tegnerens tillatelse).lllustrasjonen er laget
etter et fotografi fra ~mkring l 923.
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Tiltak for å redusere
luftforurensning og vegtrafikkstøy i
Sarpsborg/Fredrikstad
En styringsgruppe nied representanter for
lokale myndigheter og Statens Forurensningstilsyn har i fellesskap utredet hvilke
tiltak som mest kostnadseff~ktivt vil redusere luftforurensning og vegtrafikkstøy i
Sarpsborg/Fredrikstad-regionen fram
mot år 2000. En hovedrapport ble presentert i juni 1988.
Hovedkonklusjonen i rapporten er:
l. Det bør gjennomføres 29 konkrete til-·
tak hovedsakelig overfor vegtrafikk og
industri. Noen av tiltakene vil være
landsomfattende.
2. Dette vil redusere skadevirkningene av
luftforurensning og vegtrafikkstøv
med h.h.v. 80% og drøye 50%.
3. Andre helse og miljøvirkninger vil være ca. l O%færre trafikkulykker og triveligere bymiljøer.
4. I tillegg vil Sarpsborg/Fredrikstadregionen spare nesten l 00 mill. kr. pr.
år.

*

VISSTE DU
• at støy og luftforurensning fra vegtrafikk i dag representerer et dobbelt så
stort problem som industrien i Sarpsborg/Fredrikstad-området?
• at forurensningen fra industri og boligoppvarming ventes å øke framover om
ikke ytterligere tiltak settes i verk?

Forurensning fra vegtrafikk i
Sarpsborg/Fredrikstad-området
Sterkt støyplagede
Helseskadelig luftforurensning (CO,
N02 ,S02 og sot)
Lukt
Støv

Antall utsatte personer
1986
År2000
4 200
3 600
3 500
15000
27000

5 500
15000
33000

Forurensning fra industri og fyring
i Sarpsborg/Fredrikstad-området

so,

Lukt
Støv

Antall utsatte personer
1986
År2000
9000
20000
52000
55000
28000
28000

Vegtrafikken
I motsetning til industrien har vegtrafik-

kens miljøproblemer bare forverret seg
fram til i dag .
. Både støybelastningen og luftforurensningen gir helserisiko og trivselsproblemer.
Støyen representerer det største miljøproblemet. Helsemessig er forurensningen
av sotpartikler mest alvorlig.
Trivselsplagene er knyttet til eksoslukt
og støv fra piggdekkslitasjen. Forurensningen ventes å bli noe redusert framover
fordi gevinsten ved katalysator på personbilene blir større enn utslippsøkningen
som følge av mer trafikk.
. Vegtrafikkens helse- og miljøproblemer er noe større i Fredrikstad enn i
Sarpsborg.
I tillegg til luftforurensning og støy gir
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• kollektivtilbudet vil være utilfredsstillende for de som
fortsatt er avhengige av det.
• unødvendig store deler av samfunnets midler må brukes
på samferdselssektoren.

Det finnes et bedre alternativ
Strategien er en kombinasjon av å bygge
ut et tjenelig hovedvegnett, og samtidig
ta i bruk virkemidler som begrenser økningen i vegtrafikken. De mest fornuftige
virkemidlene i Sarpsborg/Fredrikstadregionen er å:
• bedre kollektivtransporttilbudet vesentlig.
• bygge ut et tilfredsstillende gang- og sykkelvegnett.
• begrense antall parkeringsplasser i sentrum til dagens
nivå og J.-4-doble parkeringsavgiflen.
• innføre soneparkering i alle sentrumsnære boligområder slik at fremmedparkering unngås.

vegtrafikken en rekke andre vesentlige
ulemper:
• Drøye 200 trafikkulykker med personskade pr. år i
Sarpsborg/Fredrikstad-området.
• lkslaglegger verdifulle arealer.
• Skaper angst og utrygghet i nærmiljøet.
• Skaper barrierer og forslummer sterkt trafikkerte boligområder.

Dagens trafikkplaner avgjør fremtiden
De senere år har bilbruken økt kraftig
også i Sarpsborg/Fredrikstadregionen.
Hittil er økningen møtt med utbygging av
vegnettet og de foreliggende planer baserer
seg på at denne strategien også skal benyttes i årene fremover.
Framkommeligheten på vegnettet vil
kanskje kunne opprettholdes framover
dersom det satses på omfattende utbygging av veger, broer og parkeringsanlegg.
Da må vi imidlertid akseptere at:
• antall trafikkulykker ikke kan reduseres, men i beste
fall holdes pA dagens nivå.
• vegtrafikkstøyen og forurensningen vil kunne reduseres
ved andre tiltak, men vil fortsatt være et vesentlig problem.
• det vil være trafikk barrierer mellom sentrumsnære boligomrMer og trafikkforslumming i de mest belastede
områdene.
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I tillegg foreslås at det gjennomføres trafikksanering og at hovedgatene inne i byene ombygges til såkalte miljøprioriterte
hovedgater hvor bilene må sette ned farten
og dele plassen med myke trafikanter.
Fordelene er mange
Sammenliknet med utbyggingsstrategien
vil begrensningsalternativet ha følgende
konsekvenser:
• Støy og forurensning reduseres.
• Antall trafikkulykker reduseres med nesten lO%.
• De som reiser kollektivt vil oppleve nere avganger og
bedre rutenett.
• Bysentraene vil bli triveligere å bo og oppholde seg i.
• Verdifulle arealer kan utnyttes til det beste for bymiljøet istedenfor å ødelegge det.
• Noen av de planlagte veg- og parkeringsanlegg vil være
unødvendige slik at nere lO-talls mill. kr. pr. år kan
utnyttes til andre formål.

Hvem treffer beslutninger:
Statens Forurensningstilsyn har beslutningsmyndighet for ca. halvparten av de
foreslåtte tiltakene. Det gjelder tiltakene
overfor industrien og tiltakene som gjelder krav til oljekvalitet og fyringsanlegg.
Vegdirektoratet og vegkontoret har
myndighet til å skjerpe kravene til kjøretøyene og kan innføre forbud mot piggdekk. Vegmyndighetene har dessuten ansvar for støytiltak langs riks- og fylkesveger. ~ndirekte har vegmyndighetene også
stor mnflytelse m.h.t. foreslåtte trafikale
tiltak.
Hva skjer videre:
Forslaget til tiltakspakke er nå ute til høring hos berørte parter. Høsten 1988 blir
forslaget sendt de berørte kommuner og
statlige myndigheter for politisk behandling sammen med en oppsummering av
høringsuttalelsene.

Hva kan den enkelte gjøre:
Veg!rafikken står for en vesentlig del av
miljøbelastningen i Sarpsborg/Fredrikstad-regionen. Vi er altså selv ansvarlige
for mye av situasjonen gjennom våre holdninger og vår levemåte og gjennom de folkevalgte som omsetter våre oppfatninger i
politiske beslutninger. Du som allerede
har innsett at biltrafikken ikke bør utvikle
seg uhemmet i byene, bør arbeide aktivt
for å fremme denne oppfatningen både
overfor enkeltpersoner og overfor folke. valgte representanter. Du som er skeptisk
eller direkte negativ til slike tiltak: Ta deg
tid til å tenke gjennom saken. Husk at de
løsninger som velges nå er med å forme
samfunnet vårt langt inn i framtida.

Olje- og Energidepartementet avgjør om
Østfold får tilført naturgass.
Kommunene i Sarpsborg/Fredrikstadregionen avgjør om de foreslåtte trafikale
tiltak skal gjennomføres. Det samme gjelder utbyggingen av fjernvarme og energiøkonomisering. Dessuten har kommunene
ansvaret for støytiltak ved kommunale veger.
Artikkelen er et redigert utdrag fra info-heftet «Rapport
fra Sarpsborg- Fredrikstad-omrddet» 1988. 12 s.
(A4-format). SFT/kommunene i regionen.
Styrmgsgr. som har utarbeidet hovedrapporten infoheftet er basert på, har bestått av repr. fra SFT kommunene, Nær'ingsmiddelkontrollene i Sarpsborg/Fr.stad,
Østfold Ve~~ontor, Østfold Energiverk A/S og fylkesmannens mliJøvernavd.
Red.
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Eldøya i Rygge: Mangfoldets øy

Eldøva i Rvgge er en mangfoldig øv, som bl.a. huser harer. -Foto: David Vogt.

Regnet som begynte forsiktig med en
sildrende lyd mot marken, øser snart
ned i strie strømmer. Regndråper
knuses mot havflaten og blir ett med
havet. Det svarte nattmørket blekner,
og lysene fra fyrtårnene langt borte
slukner hen. Langt ute i det fjerne
blinker et lyn, som et glødende bånd
mellom himmel og hav. Tordenskrall
bygger seg opp og kommer rullende.
Dovne dønninger brytes mot rulles·
tein i vannkanten som dype drønn,
havets egen melodi. Regnet stopper
opp, lyden av torden stilner, og en
svak vind blåser opp fra syd. En ny
dag er begynt.
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På sydsiden av Eldøya strekker den
rødaktige porfyrstranden seg flere
hundre meter mellom to klippefremspring. Fordums is og vann har
formet steinstranden oppover øya så
den mest av alt ligner brede og dype
trappetrinn. Et tynt teppe av strandgress klorer seg fast i skrint jordsmonn og kryper nesten forgjeves
nedover mot stranden. Lenger innover på øya blir gresset tykkere, og en
annen for'{ridd einer strekker seg mot
himmelen for å trosse vindgudenes
piskeslag. Lenger nordover blir vegetasjonen tettere, og einer, nypetorn
og slåpetorn danner ugjennomtrenge-

lige kratt for alle tobente. På nordsiden er den rødlige, grove pukksteinen
erstattet av fin sandstrand som vinden har ført langt innover øya. Mot
nordvest ligger en stor langstrakt
slette som ender i et grunt våtmarksområde, før havet igjen ligger blått.
I et utall år har vinden formet to
furuer på sletta så de mest av alt
ligner Acasiatrær fra en fjern savanne. Om våren og utover sommeren blir gres sletta dekket et tykt teppe
av markblomster: Blåklokke, gul og
hvit bergknapp, strandnellik og den
dyplilla nikkende kubjellen. Midt på
øya vokser furu og slanke einer, mens
enkelte rogn og ospetrær står spredt
på lune steder. Her finnes også
svartgallebær, en uvanlig slyngplante som vikler seg inn i busker og
undervegetasjon. Sentralt på øya ligger et lite tjern, omkranset av våt og
forrederisk myr. I den fuktige gjørma
vokser sverliljer og den mørke vannflaten får derfor en gul bord.
Jeg stirrer utover sjøen, der ute
hvor land og hav blir ett. Den sterke
vinden nesten svir i øynene. Vadefugler tripper omkring i våtmarksområdet på leting etter mat. Lenger ute
ligger en flokk ærfugl og dupper rolig
og behagelig i vannskorpen tross den
kraftige vinden. Ærfugl, tjeld, rødstilk, måker og terner er typiske
hekkefugler på øya. Nå i høsttrekket
gjester vadere og ender våtmarksområdet før de rastløst drar videre mot
fjerne måL Alker og lomvier kommer
innover fjorden nå om høsten, men de
er vanskelige å se fra land.
Jeg rusler videre; det stive pistrete
gresset på sletta har fått en gulgrå
farve og minner lite om den overdådige farveprakten markblomstene gir

den om sommeren. Mot midten av
øya stopper jeg opp og ser et brunt lite
ekorn pile opp i en lav, tettvokst furu.
Vel oppe i trekronen stopper den opp
og ser på meg med skinnende mørke
øyne. Ekorn er det mye av her ute på
øya, mulig kommer de ut i harde
isvintere? I et tett nypetornkratt
varsler en svarttrost før den flakser
avgårde og forsvinner i sikkerhet.
Med lette elegante hopp , som om
tyngdekraften ikke angikk den, forsvinner en langøret grå, hare inn
mellom tette nypetornkratt. De overdimisjonerte bakbena kan se litt
klumpete og rare ut når haren beiter
eller hviler, men i fart imponerer den,
eller den forarger en forfølger. Jeg s_er

Den sjeldne kubjella er en slektning
av mogopen, som mange steder er
vanlig i fjellet. Kubjella blomstrer
tid!ig, og de vakre blomstene farger
f.eks. enger på Eldøva i Rvgge. Foto:
Erik Sandersen.
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haren sitte et drøyt steinkast unna i
siluett mot det merkelige landskapet.
I solskinnet kan jeg se de brune
alvorlige øynene betrakte meg med
undring. Den ser ikke redd ut, men er
vaktsom og alvorlig som om årtuseners harejakt skulle prege dens instinkt. Musklene i bakbena er
stramme, klar til å lystre øyne og
ørers reaksjon, som en refleks. Forsiktig prøver jeg å ta et skritt nærmere.
Haren spretter frem, kroppen arbeider i en perfekt rytme, og jeg ser
den forsvinne over lavamarkene mot
øst.
Jeg har nådd øyas hØyeste punkt, og
kraftig vind rusker i håret og klærne,
som presses mot kroppen. Mot syd ser
jeg. hvite brått der sjøen «koker» om
lavaklippene. Hvit, salt sjø sliper de
gamle klippene med dumpe drønn.
Landskapet nedenfor ser merkelig ut
her oppe fra. Som en collage av rødlig
sand og gulgrønt, pistret gress ligger
slettelandskapet fremfor meg. Eldøya
er spesiell, så mangfoldig, så rik, men
også på en måte unorsk. I nord er den
i miniatyr,
mot
som Afrikas •savanner
: _e _c
.....

Halden Natur- og Miljøvern:
Temanr. om kulturlandskap
HNM's tidsskrift «l Ulvetider» (seN
i Ø 2/87 s. 95) har nå lagt to år bak seg
og 7 nr. er kommet ut. Nr. 3/88 var
viet Kulturlandskapet som hovedtema, med hovedvekt på Halden. distriktet. Fra innholdet nevnes:
Planter i kulturlandskapet, gamle
hage- og parkanlegg i Halden (Rød,
Vevlen og Knardal), prosjektet
«Byen, vassdraget og sjøen» og restaurering av et gammelt kulturlandskap på Bøensætre i Aremark.
Temanr. om kulturlandskapet er støt-

øst som einerklette fjellandskap og i
syd som vidstrakte lavamarker, som
begynner og forsvinner i havet. -Men
som så mye annen natur, trues El døya
av oss mennesker. Strendene er tilgriset av søppel og spillolje fra båter.
Båtturistene som besøker øya i sommerhalvåret, kaster hermetikbokser
og flaskeskår blant natt og dag og
nikkende kubjeller. Hvor vidt et
mangfoldig paradis som Eldøya på
sikt skal få overleve, er opp til deg og
meg. Vi må behandle øya med respekt
og forsiktighet.
På «Hareøya» går nok en dag mot
kveld, himmelen har skyet seg til
igjen og vinden løyer. Skumringen
kryper umerklig tettere omkring øya,
og kveldsdoggen legger· seg på gresstråene som ørsmå glassperler. Skydekket i vest får en flenge, og en
flammende sol farver skyende i svak
rosa. I kanten av tjernet midt på øya
skremmer jeg opp en enkelbekkasin;
den forsvinner mot den blodrøde
vesthimmelen. Kvelden og natten
omhyller gradvis «Hareøya» med det
rare fjellet her utenfor Ryggekysten.

'~

t•

,~

LEVENDE
KULTUR

LANDSKAP

tet økonomisk av «Naturfondet i
Østfold» (se N i Ø 2/88 s. 121).
Tidsskrift/abonnement kan bestilles
fra Cornelia Heuberger, Hovsveien
72, 1750 Halden (09-18 69 06). Abonnement kr 40,- pr. år. (Medlemmer av
HNM får tidsskriftet gratis).

Skam i «Skams ·klove» på Kråkerøy

Skams klove
ya er
«Skåret» ned i den massive granitten.
Tegning: Yngvar Nilsen, Halden.

Noen få hundre meter øst for fastlandsveien til Hv.aler over Kjøkøya sør på
Kråkerøy, finner vi en underlig formasjon i granitten. -En lang, men meget smal
og dyp kløft deler bokstavelig talt det massive grunnfjellet i to. En merkelig
fjellkløft, en severdighet, som både er omtalt i radio, i skrift (Landsskapsvern nr 4
1968) og i fylkesmannens naturvernregistrering. - En meget verneverdig
forekomst, men hva skjer:
Kystartilleriet (Østlandets Sjøforsvarsdistrikt i Horten) har fylltigjen deler av
dette naturens eget monument med leire for å dekke over noe gammel piggtråd!
Voldmester[les her: «Natur voldmester») jan Sjøgren i Horten opplyser riktignok
til Fredrikstad Blad 23/11-88 at man var i tvil om saken før kloven ble fyllt· Akk,
nå er kommunen og Miljøvernavdelingen koblet inn for å få Forsvaret til å
restaurere udåden. -Tenk om Forsvaret i fremtiden kunne forsvare natur!
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Hartmansstarr (Carex hartmanii) og
klubbestarr (C. buxbaumii) i Østfold
Jan Ingar Iversen

Carex hartmanii, hartmansstarr, fotografert på Øra, sommeren 1986. Typisk er at alle aksene
er relativt lange og kjevleformete. Foto: Forf.
I 1987 fikk jeg et bidrag fra «Naturfondet
i Østfold)) for å gjøre en undersøkelse i
fylket av dagens utbredelse av starrartene
Carex hartmanii, hartmansstarr, og C.
buxbaumii, klubbestarr. Jeg har tidligere
sett på utbredelsen av disse artene i Østfold, og konkluderte med at de burde undersøkes snarlig i felt for å få en oversikt
over dagens status (Iversen 1987).

Historikk
Halvgrasslekten Carex, starr, fortoner seg
for mange som en vanskelig slekt. Slekten
kompliseres ytterligere ved at mange av
14

artene krysser seg (hybridiserer) med
hverandre og danner sterile hybrider. Vi
har flere slike «problembarn» også i Østfold.
·
I 180 l beskrev Schkuhr ( 1801: 84-85)
en art han kalte C. polygama. Samtidig .
beskrev Schumacher ( 180 l :260) det samme komplekset under navnet C. subulata.
Bare 2 år senere ble denne splittet opp i to
arter av Wahlenberg (1803: 163). For å få
en bedre oversikt over komplekset, har
mange senere gjort forsøk på å beskrive
egne underarter (Hartman 1818: 160,
1820:40--41, 1849:268, Andersson 1849:

39~0,

Beurling 1853:35, Russow
1862: 102, Neuman 190 l :699, Kreczetovicz 1935:603, Liro 1938:523).
I 1935 kom Cajander (1935) til at i alle
fall en del av kompleksetkunne skilles
klart ut. Det er denne delen vi idag kaller
for C. hartmanii, hartniansstarr. Resten av
komplekset deler Rulten (1971 :98) og
Lid (1985: 651-652) i to arter, C. adelostoma, tranestarr og C. buxbaumii, klubbestarr, mens Nordhagen (1940:143), Hylander (1966: 120-123), Krok & Almquist (1986:195) og Nilsson (1986:243)
behandler dem som underarter.
Av disse tre er bare to representert i
Østfold, nemlig klubbestarr og hartmansstarr, mens tranestarr er en typisk art for
fuktige dalstrøk, bekkedrag og snøleier i
våre fjellstrøk.

området. Med _si~e ca. 20 lokalite,ter på
landsbasis, er arten plassert i truethetska-c
tegori 4, dvs. «hensynskrevende» (Halvor~
sen 1980:122).

Skillekarakterer
Begge artene tilhører starr-gruppen Pseudohomostachyae, som kjennetegnes ved at
aksene ser relativt like ut. I toppakset opptrer han- og hunblomster sammen, og da
alltid slik at han-delen av akset er nederst.
Hos klubbe starr er aksene utformet som
korte klubber, mens hos hartmansstarr er
de lengere og kjevleformet (se tegning).
Dette er særlig tydelig i toppakset. Ser
· man på akset under forstørrelse, vil man
se at dekkskjellet hos klubbestarr når langt
forbi det ovale fruktgjemmet. Hos hartmansstarr er dekkskjellet vesentlig kortere
og forholdsvis bredere, og fruktgjemmet
er nærmest eggrundt (se tegning). I tillegg
er klubbestarr mer blågrønt enn hartmansstarr som går. mer i gressgrønt. Denne fargenyansen er ganske tydelig på friskt
materiale, men kan være vanskelig å benytte som «god karakter» på herbariemateriale. Lengden på fruktgjemmet er også
forskjellig. Hos klubbestarr er det omkring 4 mm langr, mens hos hartmansstarr
bare omkring 3 mm.
For feltbruk er ved siden av fargeforskjellen, formen på toppakset den beste
karakteren.

Økologi og utbredelse
De to artene skiller seg i noen grad økologisk idet klubbestarr trives best på næringsrik myr i høyereliggende områder.
Den kan også gå inn på næringsrike strender i lavlandet. Klubbestarr er i Norge
relativt vanlig, og den er kjent fra Mandal-området i sør til langt nord i Finnmark, men unngår i hovedsak Vestlandet
(Rulten 1971 ).
Hartmansstarr er en kravfull art knyttet til fuktmark i lysåpne, varme strøk. ,
Den har lenge vært ansett for å være relativt kalkkrevende (Cajander 1935, Rulten
Forekomst i Østfold
1958, lid 1985), men på bakgrunn av et
Da hartmansstarr ble utskilt som art så
nyfunn i Vansjø, .diskuterer Klaveness
sent som i 1935, har botanikere før dette
(1987) muligheten for at arten egentlig
tidspunkt ikke vært oppmerksom på at de
ikke krever kalk i jorda, men er svært nøye
kanskje hadde funnet noe sjeldent. Dette
med surhetsgraden på voksestedet. Dette
har medført at flere av fylkets lokaliteter
syn støttes av Malmgren (1982:594) som
er for dårlig angitt til at de kan undersøfremhever artens varmekrav, men tviler på
kes i felt.
dens behov for kalk (Blyttia 1987: 115).
Jeg har undersøkt herbariemateriale fra
I Skandinavia opptrer hartmansstarr
bare i de sørlige deler, og i Norge er arten
Oslo og Tromsø og innhentet opplysninhovedsakelig knyttet til Oslofjordger om materiale fra Bergen og Trond15

heim. Videre har jeg undersøkt tilgjengelig litteratur som kunne bidra med utbredelsesdata for disse artene. Jeg har også vært i kontakt med kjentfolk på de ulike lokalitetene.

Klubbestarr
Arten er omtalt fra 5 lokaliteter i fylket,
en fra Borge, en fra Hvaler og tre fra Marker.
l. Det eldste herbarie-eksemplar fra fylket stammer fra Flyndreholmen i Borge. Her ble den funnet i juli 1882 av
Elling Ryan. Blytt (1886:8) refererer
dette funnet slik: «Ø udenfor Thorsøkilen (Ryan)». Herbarie-eksemplaret som
navngir holmen, er belagt i" Trondheim. Ingen har meg bekjent vært på
stedet siden for å se etter starr.
Flyndreholmen er en av de få kystlokalitetene for arten i fylket, og det
var med en viss spenning jeg dro til stedet i 1987 for å se om noe kunne gjenfinnes. Særlig spennende var dette fordi
hartmansstarr nærmest bare er kjent fra
kysten, og eldre kystlokaliteter av
klubbestarr «smaker av» hartmannstarr. Det er laget et godt, farget kart
over Flyndreholmen (målestokk
l :3000), slik at det idag er lett å finne
fram. Men dessverre, ingen aktuell
starr ble funnet. Holmen er idag et
hyppig besøkt feriested med mange
hytter spredd rundt omkring. Alle
myrdrag og sumper var enten forsøplet
eller gjengrodd, og det er lite trolig at
slike kravfulle starr finnes her i dag.
Jeg har vært i kontakt med konservator Arne Fr'isvoll ved Bot. Mus. i
Trondheim som mener herbarie-eksemplaret ikke kan ~ære annet enn klubbestarr (brev 2.11.1987).
2. Det er trolig arten ble registrert enda
tidligere i fylket da Blytt (1882:5) be16

skriver et funn gjort av den samllle Ryan fra Rødenes: «En blaagrønn Form
med fjerntstaaende Ax, langspidsede
Dækskjæl, Endeaxet næsten til Grunden hunkjønnet, er afE. Ryan fundet i
Rødenes». En slik beskrivelse kan vanskelig være annet enn klubbestarr, men
dessverre er intet herbariemateriale
kjent fra funnet.
Senere ( 1977) har Rune Halvorsen
og Kari Fagernæs funnet klubbestarr
på Langrasta i Rødenes (herb. i Oslo),
slik at det er sannsynlig at Ryan virkelig kan ha funnet arten i området fra
slutten av 1870-årene. - Lokaliteten
ble ikke oppsøkt i 1987, men den er
trolig intakt, siden Langrasta er myrreservat.
·
3. Fra Kolbjørnvika i Øymark fant Karen
Breien klubbestarr i 1930. Senere har
Kristian Andreassen funnet arten i området i 1931. Herbarie-belegg finnes
fra begge funnene ved Bot. Mus. i Oslo.
Flere botanikere har senere vært i
området, men ingen har meg bekjent
funnet arten her. I 1987 klarte heller
ikke jeg å finne igjen arten på stedet,
men jeg hadde for liten tid til å gjøre
en skikkelig undersøkelse. Dette tyder
på at den enten er utgått, eller i alle
fall sjelden. Det er fortsatt mange botaniske godbiter i Kolbjørnvika, så
kanskje finnes arten fortsatt her.
4. Den siste lokaliteten i Marker, er et
funn fra Rørvik ved Store Le gjort i
1952 av Nils Hauge. Eksemplaret fins
ved Bot. Mus. i Oslo. Han fant også
andre sjeldenheter i området.
Kristen Klaveness og jeg var på stedet sommeren 1986, men vi klarte ikke
å finne den igjen. Arts-sammensetningen idag tyder på at området må ha
blitt betydelig arts-fattigere enn hva
Hauge opplevde. Området bærer preg
av gjenvoksning og tilplanting med

skog, slik at arten kan ha gått ut som
en følge av dette.
. Fra Bergen Botaniske Museum finnes
et belegg fra Arekilen på Hvaler. Her
var Hans H. H. Heiberg i 1932. Senere
har mange botanikere og andre besøkt
Arekilen, men ingen har rapportert om
slike starrfunn. Det er lite trolig at arten har unngått oppmerksomhet fra så
mange botanikeres besøk, og den er
derfor trolig utgått herfra. Området
omkring Arekilen har senere gjennomgått vannstands-senkninger og grøftearbeider. I tillegg til dette kommer
opphør av beite med påfølgende gjenvoksning, slik at vi .nok må anse arten
for borte herfra. Arekilen er naturreservat.
Konservator Dagfinn Moe ved Bergen Bot. Mus. har sendt meg en fotostatkopi av kollekten fra Arekilen. Det
ser ikke ut til å være grunnlag for tvil
med hensyn til bestemmelsen.
Hartmansstarr
Denne arten er funnet på 6 lokaliteter i
fylket, en i Onsøy, to på Hvaler, to i Råde
og en i Fredrikstad.
l. Arten ble første gang omtalt fra fylket

da den i 1949 ble funnet av Nils Hauge
ved Sle vik i Onsøy (Lid 19 50:44, Hauge 1951 :20). Mange har senere vært på
stedet og konstatert at den fortsatt har
en god bestand her. Herbariet ·i Oslo
har to kollekter herfra (Hauges og en
fra Øivind Johansen 1965).
I 1987 fant jeg relativt rikelige forekomster på tross av endel hjulspor eller
tyngre kjøretøyer på stedet. Lokalkjente opplyser at stedet ble brukt til lagerplass for en sandhaug i forbindelse med
murearbeid på en hytte i nærheten.
Som en følge av dette, har arten hatt
en betydelig tilbakegang sammenlignet

med 1986. - Dette viser hvor sårbare
disse forekomstene er, og hvbr viktig
det er å komme igang med et kontrollarbeid/oppsyn med fylkets sjeldenheter.
2. Bot. Mus. i Oslo har en enda eldre kollekt fra fylket. Kristian Horn har nemlig funnet arten på Asmaløy i 1947.
Han var tydeligvis ikke klar over at
han hadde funnet noe sjeldent, fordi
nærmere opplysninger om lokaliteten
ikke ble gitt. Ingen har i ettertid funnet
arten på Asmaløy; men den kan fortsatt
leve en skjult tilværelse på øya. Herved
går oppfordringen ut til interesserte
om å være på utkikk etter arten i området.
3. Fra Hvaler kjennes arten også fra Akerøya. Her ble den funnet av Leif Ryvar- den i 1971, og den er belagt i Osloherbariet. Få, spredte eksemplarer ble
funnet den gang, men da ingen forandringer har funnet sted i området, finnes
trolig fortsatt en sparsom bestand her.
Stedet ble ikke besøkt av meg i 1987.
Det meste av øya er reservat.
4. Fra Åven i Råde ble hartmansstarr funnet av Finn Wischmann, Jon Kaasa og
Per Wendelbo i 1951 (Lid 1952:97).
Det siste funn av arten på stedet ble
gjort av Jon Kaasa i 1971. Oslo-herbariet har 3 kollekter fra lokaliteten,
mens en er bevart i herbariet i Bergen.
I 1987 brukte jeg en halv dag i området, og på tross av at lokaliteten er
relativt godt angitt, fant jeg ingen aktuell starr. Området er naturskjønt
med fine beiteområder mellom gamle
gamle eiketrær og einerbusker, men
intet fuktsig typisk for hartmansstarr
kunne påvises. Grunneiere i området
kunne fortelle at fuktighetsforholdene
ble endret vesentlig her etter grøftearbeider i 1979, hvor blant annet den
største grøfta og det mest aktuelle om17

råde ble ødelagt for arten. Det ble også
lagt igjen 2-3 mindre grøfter i 1984.
Dette har medført at man har fatt mer
effektive beiteområder for sine dyr,
men tanken om ikke å ødelegge for fylkets sjeldenheter synes lite påaktet her
som ellers. Her mener jeg miljøvernmyndigheter burde grepet inn og i alle
fall gjort et forsøk på å forvalte deler
av fuktenga, slik at den kunne bli bevart for senere slekter med sitt artsmangfold. Lokaliteten ligger ved Kurefjorden våtmarksreservat.
5. Fra Hestholmen utenfor Øra ble arten
funnet i 1971 av ,Finn Wischmann. Oslo-herbariet har denne pluss en kollekt
fra 1972 samlet av Øivind Johansen. I
tillegg til mine egne undersøkelser, har
lokaliteten senere vært besøkt av flere.
Undersøkelsen i 1987 viste at lokaliteten fortsatt er fin. Holmen ligger innenfor Øra naturreservat, så fredningen holder folk unna ødeleggende virksomhet på stedet.
6. Fylkets siste funn ble gjort av Kristen
Klaveness på en liten holme i Vansfø i
1986 (Klaveness 1987). Dette er et særlig interessant funn da lokaliteten ligger på gneis, hvilket konstaterer at arten ikke er så kalkkrevende som mange
har trodd. Forekomsten forklares ved
at Vansjø har en relativt høy pH, altså
den samme effekt man oppnår på steder
med kalk i jorda.

I 1987 fantes 15-20 eksemplarer her
på et lite område. På grunn av størrelsen, er lokaliteten relativt sårbar. Den
største faren er trolig at den økende
båttrafikken i Vansjø kan føre til at
båtfolk i uvitenhet kan komme til å
trampe den ned.

Konklusjon
Klubbestarr er i nyere tid bare kjent fra en
eneste lokalitet, et naturreservat nord i
fylket (se kart). Gjennomgangen av de respektive lokaliteter, viser imidlertid at arten fortsatt kan finnes på flere steder, men
her har den til nå unngått botanikeres
oppmerksomhet. Kommer vi imidlertid på
den andre siden av Oslofjorden eller nord
for Oslo, blir den mer vanlig igjen (Hul ten
1971:98).
Hartmansstarr har idag trolig minst 4
intakte lokaliteter hvorav 2 i reservater
(se kart). En art med høye krav til fuktighet, jordas pH og varme, skulle en tro
kunne finnes flere steder i Østfold, kanskje
. særlig i Onsøy og på Hvaler. Nå når den
i tillegg har dukket opp på innlandslokaliteter, burde dette være en inspirasjon til
nye undersøkelser.
Det er mitt bestemte inntrykk at plante-interesserte har en tendens til å gå i de
· eldres fotspor på gamle lokaliteter. Om
denne artikkelen kunne bidra til økt oppmerksomhet og interesse også for nye områder, var mye av hensikten oppnådd.

Utbredelsen av Carex buxbaumii, klubbestarr og Carex hartmanii, hartmansstarr i Østfold.
•

.Arten ble gjenfunnet i 1987 og/eiter lokaliteten anses for intakt.

O Arten ble ble ikke gjenfunnet i 1987, og arten kan være utgått.

*
O
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Arten må anses for utgått.
Lokaliteten er for dårlig angitt til at feltundersøkelser kan foretas .

.
• l

.....·'l

l
l

l

Hartmansstarr: H

Klubbes/arr :

K

l

l

K

Carex hartmanii, hartmansstarr (t.v.) med detaljtegning av dekkskjell og fruktgjemme, og C.
buxbaumii, klubbestarr (t.h.) med dekkskjell og fruktgjemme. Tegning: Torunn Bjørnstad1
Iversen. Forskjellene mellom artene er nærmere forklart i teksten.
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Våtmarksresenrat-planen
«feirer» lO år
Arbeidet med våtmarksreservatplanen i Østfold i regi av fylkesmannens
miljøvernavdeling «feirer» et meget
tvilsomt jubileum, idet arbeidet til
nå har «pågått» i 10 år. Og etter at
fylkesmannen eventuelt blir ferdig,
skal Direktoratet for naturforvalt·
ning og etterpå Miljøverndepartementet sluttføre saken før regjeringen eventuelt kan vedta planen. -Og
imens ligger områdene der ubeskkyttet. . . . Planarbeidet er omtalt iN i

ø 2/86.
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Trekkfuglenes ankomst til Indre Østfold

1985-87
Robert Houtman og Atle Haga

.
l

Grå trosten hører med blant de tidligste trekkfuglene om våren, med ankomst til
Indre Østfold i slutten av mars, begynnelsen av april. Enkeltindivider som på
bildet, kan overvintre i Østfold, særlig i år med mye rognebær. Foto: Bjørn Aksel
Bjerke.
·
Indre Østfold Fugleforening(IØF) har

gjennom tre vårsesonger samlet inn
opplysninger om trekkfuglenes ankomst til de indre delene av fylket. Det
har vært et godt samarbeid med
lokalavisa Indre Smaalenenes Avis,
som bl.a. har publisert skjemaer for
utfylling, samt resultatene.
Registreringene er tidligere omtalt
iN i Ø nr 1/86 og 1/87, der resultatene
fra 1985-86 er gjengitt.

I 1985 mottok vi 25 utfylte skjemaer, i 1986 33 og i 1987 27. I
gjennomsnitt var 1987 en sen vår når
det &ialdt trekkfuglenes ankomst.
Særlig tidlig-trekkerne, som vipe,
stær og sanglerke, kom nesten to
uker senere enn .«normalt».
Artene som kom i april-mai 1987,
var det ikke så store forskjeller i
ankomsten til når en sammenligner
med årene før. Begynnelsen av m'a i
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og litt etter 17. mai var i 1987
relativt varme perioder, og da kom
insekt-eterne. Påfølgende kjølig vær
med mye regn ga lite insekter og
hekkeresultatet ble svært dårlig. Det
samme gjaldt de hulerugende aruine. Flere par ga opp hekkingen og
ungedødeligheten var unormalt høy.
Det finnes ingen klare forskjeller i
fuglenes ankomst fra sted til sted i
Indre Østfold.

Registrerte ankomst-datoer for ulike
arter og steder Eidsberg, Trøgstad, Marker og
Rømskog er gjengitt i Indre Smaalenenes Avis
3/3·87.

Tabell: Førstegangsobservasjoner
i Indre Østfold 1985-87.
1985 1986 1987
Vipe
12/ 3 20/3 29/3
Storspove
11/ 4 12/4 11/4
Ringdue
2<l/3
6/3 21/3
Stær
12/3 16/3 27/3
Sanglerke
6/ 3 10/3 28/ 3
Grå trost
8/ 4 9/4 28/ 3
Svarttrost
15/2 10/ 2 25/3
Måltrost
5/4 23/3 12/ 4
Svart-hvit
fluesnapper
4/ 5 28/ 4 26/4
Bokfink
17/3 17/3 15/3
Linerle
3/4
2/4
8/ 4
Gjøk
11/ 5 5/5 1'0/ 5
Taksvale
9/ 5 7/5
3/5
Låve svale
10/5
1/5 3/ 5
Tårnseiler
24/5 19/5 18/5
Observasjoner av svarttrost i 1985 og
1986 gjelder trolig overvintrende in·
divider.

Låvesvalen er avhengig av insekter og innfinner seg vanligvis i første uke avmai i
Indre Østfold. Enkeltindivider kan holde ut til i oktober måned. Foto: Bjørn Aksel
Bjerke. ·
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PROFILEN:
Pål Bugge
Kontroversiell og omdiskutert.
- Useriøs, sleivkjeftet og krass.
Det lar seg ikke gjøre å gi noen
komplett oversikt over de karakteristikker som er blitt Pål Bugge
til del gjennom sine fem år i ØNstyret. Men han har da også stilt
seg til for hogg- både fra høyre og
venstre side. Som en ekte «kriger» har han svinget sverdet, og
motstanderne har til tider måttet
finne seg i å leve med en «øye for
øye og tann for tann»-mentalitet.
Uten den nødvendige porsjon
med mental styrke, burde tiden
nå ha vært mer enn moden for å
manøvrere seg inn i smulere
farvann. Men nei! Ikke noe
«Kveldsol Hvilehjem» her i gården. Med uforminsket kampstyrke entrer han nå en ny barriade, nemlig den nasjonale miljøarena. Som ekte Greenpeocer,
skal hobby bli jobb. Han har uten
tvil valgt livsstil mer enn ny jobb.
Selv om unge herr Bugge aldri
har gått omveier for å fremme sitt
budskap, var det vel få som i
ungdomsdagene trodde at gutten
skulle ende opp som aksjonist ja, noen vil kanskje si rabulist.
For å oppnå resultater på grønn
sektor, må man tydeligvis bruke
alle midler. Og målet helliger
midlene, heter det jo. La derfor gå
at det i kampens hete nok er blitt
sagt ting både fra ØN og Bugge
som ikke er helt 100 prosent
etterrettelig. Mye enmannsjob-

bing er det også blitt. Få er tøffe
-nok til å holde debatten gående
på fire-fem områder samtidig.
Vel, så blir man altså nesten en
enslig sjel som driver «bruket».
Det må nødvendigvis . tære på
både en selv og den nære familie.
Ja, i ny og ne har han jo også
måttet tilfredstille sin arbeidsgiver Mittet Foto i «Tigerstaden».
Fra 1. februar -89 bryter han
tvert over med ØN. Nå blir det
Greenpeace. I første rekke styrt
fra Oslo, men man kan nok regne
med at den nybakte kampanjeleder blir å se både her og der. At
beskjedenhet er en dyd, er noe ·
ukjent for «grønt'en» fra Spjærøy. Enten man heter adm. dir.
Kvisgaard eller Ullebø, ja, så skal
man få høre «Sannheten». Vi har
sett av lokalpress~n at industri23

Pål Bugge viser frem oljedøde fugler under en oljejoffshoremesse i Fredrikstad i
1984. En av oljeselskapene ,representant fust Arstad, forsøker å overbevise
pressen om oljevirksomhetens mange fordeler. -«Aksjonen» på messen i regi av
Østfold Naturvern varslet en ny epoke i foreningens liv: Aksjoner, presseoppslag
og forurensningsarbeid. Foto: Demokraten, Fredrikstad.

ens toppfigurer nå lar dvalesøvnen senke seg ettersom «brysomme Bugge» allikevel skal forsvinne. Det de vel neppe tenker
på er at «bakrusen» kan bli
ganske knallhard. Erfaringen vet
å fortelle at piper blant annet kan
klatres i.
Men «Buggisen» har vært en
storforurenser selv også. Verbalt,
vil noen si, men undertegnede
heller tenker på alle mil med
. landevei han har lagt bak seg i
foto-glamourens tjenest~. Hver
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lille topp Skulle jo inn på rullen.
Men fremover blir det å bruke
Statsbanens rullende materiell.
Mon tro om den gamle frontkjemper slår seg til ro med å tilbringe
mange timer av sitt liv som
ventende passasjer på Kambo
eller Holstad stasjon? Tid er slett
ikke penger, mener Bugge. Det er
kort og godt evighetens kamp mot
alle som vil det grønne til livs. Så
får det heller være med det blå- og
det røde. Der er det nok av andre
som tar seg av ...
Erik Sandersen

Miljøvernleder Eikeland,
fylkesmannens miljøvernavd.
-Imponert
- Bugge har betydd svært mye for
østfoldingenes holdning til miljøvern. Jeg er også ganske sikker på at
hans og medarbeidernes kamp har
ført til en mer offensiv holdning fra
forurensningsmyndighetene. Jeg er
imponert over mennesker som orker
å legge ned så mye av sin sjel og fritid
i ideelt arbeide.
Eikland er viss på at Bugge og co
hargjort etbanebrytende arbeid som
også har hjulpet Miljøvernavdelingen.
- Vi har hatt et godt samarbeide.
Det som harpreget ØN og Bugge er at
de har satset ensidig på industrien.
Det er forståelig. I det hele tatt er jeg
en beundrer av innsatsen hans. Han
kunne, som de fleste andre, brukt
tiden og pengene på seg selv. Mye av
arbeidet som han har utført er også
gjori. i det stille.

miljøtruslene vi står overfor. -Jlpt er
jo ikke småtteri han steller med.
-En del av det han har gått ut med
har det vel heller ikke vært full
dekning for.
Men hensyn til den offentlige
forurensning har Bugge etter Pettersens mening ikke vært alt for belastende. Industrien har fått den verste
trøkken.
- Men jeg minnes godt han var
svært hissig på FOA (Fredrikstad og
omegns avløpsanlegg).

8/ystad, Berntsen, Bugge,
Bach ... Prøv ULØNNA,
IDEALISTISK
KVELDSARBEID!
Garantert konk· fritt

Ordfører Pettersen,
Fredrikstad kommune
-For krass
-Han har hatt en alt for krass form.
Personlig har jeg aldri snakket med
Pål Bugge direkte selv, men jeg
fornemmer en.viss følelse av at han
spissformulerer i for stor grad. Det
-.kan ha skadet noen av de sakene han
har arbeidet med, mener Fredrikstad-ordfører Ragnar Pettersen.
Pettersen er ikke i tvil om Bugges
oppriktige engasjement. Ordføreren
mener selv vi trenger personer som
med s{Jlrke kan belyse de alvorlige

Adm. dir. Tandberg,
.Kronos Titan, Fredrikstad
-Intet savn
- Et ordtak sier at ærlighet varer
lengst. Jeg vil ikke savne Pål Bugge
når han slutter i Østfol_d Natur vern.
Men, når det er sagt. Jeg er ikke så
sintpå ham som mange kanskje tror.
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Direktør" Truls Tandberg har hatt
mange og harde konfrontasjoner
med Pål Bugge.
- ]eg bærer en beundring for det
han har gjort. Vi trenger utvilsomt
uredde, pågående personer som han ..
Vipå Kronos Titan føler vel at han tok
oss unødig hardt og vi hadde mange
harde konfrontasjoner av den grunn.
Han hadde liten forståelse for viktigheten av arbeidsplassene. ]eg tror

heller ikke at hans kamp har forsert
tempoet i miljøarbeidet. Vi har hele
tiden forholdt oss til SFT og hva de
har pålagt oss, sier Tandberg.
- I det siste har vi virkelig fått
svmpati for mannen, ettersom han
støttet oss varmt, til og med mot
Frederic Hauge i Bellona, da vi
utarbeidet Langøyaprosjektet. Det
satte vi pris på, sier direktør Truls
Tandberg på Titan.

Uttalelsene fra Eikeland, Tandberg og
Pettersen er skrevet av Jan lhlebæk. (Fredrik·
stad Blad 19/ 11·88).
Red.

Utslippene går jo den «rette veien», hevder man fra Borregaard. Tegning: Egil
Torin Næsheim.
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I «kattugle-marker>> i Rygge/Moss
Lennart Fløseth og David Vo~.!_

sogar to hanner som roper fra hvert
sitt hold. Etter en stund drar vi
videre. Ved neste stopp er det mindre
biltrafikk, og lytteforholdene er
bedre. Her høres også lyder og
kurtise-rop mellom hann og hunn.
Lytteturen fortsetter, og nok en og
annen kattugle høres, ja til og med i
nærheten av ei kattuglekasse.- (L.
Fløseth).

Kattugle på dagleie ved et innhult, ·
gammelt løvtre. Ugla hekker i gamle
trær, som ofte er mangelvare i det
moderne jordbrukslandskapet. Foto:
David Vogt.

Det er blitt tradisjon å dra på
lytteturer i februarjmars.-Vi startet
runden ved Carlberg og Bogslunden i
Rygge. Derfra til Arefjorden øst,
Kajalunden, Evje, Botner og Rygge
kirke.
Den verste kulda hadde sluppet
taket og det var stjerneklart. Vi så på
stjerner og filosoferte om universet.
- «Hysj da, vær stille! Jeg synes jeg
hører noe», sier en ugle-entusiast. Nå
hører vi alle det er en kattugle. Det er

Frostrøyk driver bortover gjensnødde jorder mens stjerner blinker
matt i en klar mars-natt. Trær og
busker kaster blågrå skygger i måneskinn. Det er surt og kaldt til mars å
være, men til gjengjeld er det et
gnistrende skiføre på hard skare.
Jeg har smøget meg inn i skyggen
av et stort eiketre. Natten oppsluker
de mørke klærne mine og jeg blir
nesten usynlig. Jeg står taus og lytter
i en stille natt. Et stykke vestfra hører
jeg plutselig et dypt og synkende
«hOO». Etter en liten pause kommer
det «ho~o'o'o'o», det lyder vilt og
'skjelvende. Kattugle-hannen er ute
på frierføtter og tuter sin melankolske vårsa:ng så høyt og tydelig han
bare kan. Et drøyt steinkast bak meg
hører jeg «forloveden». Hun
med samme rop, men det lyder
mer skurret og umusikalsk. Hannnen
roper, - og hun svarer. Jeg prøver å
imitere hannens langtrukne og dype
«hoo ..... ho66666»,menkommer
ikke dypt nok. Tonen blir for lys, og
uglene blir tause.
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Etter en stund begynner de igjen,
og jeg venter til mitt mislykkede
forsøk er glemt. Så plystrer jeg det
samme hule og dystre rop. Denne
gangen er jeg heldigere og får omgående svar fra hunnen. Men da blir det
fart i frieren. Han er ikke interessert i
flørting med uglemor, og kommer
derfor på lydløse vinger og setter seg
i grenverket over hodet på meg. Her
tuter han som aldri før, og utfordrer
meg visst til duell! Jeg må smile ved
tanken på å ha blitt rivalen til en
ugle, men tar ikke sjansen på mer
«flørting». Kattugla er kjent for å ha
et lunefullt humør. Etter en stund
flyr de begge inn i en tett ospeskog
der de fortsetter sin romantiske
måneskinnsduett.
Dager senere er «Uglemor» travelt
opptatt med å undersøke svartspetthull, tresprekker og andre brukbare
rugeplasser. Hun kryper inn, tar et
kritisk overblikk, for hulrommet skal
være perfekt. Når hun har funnet en
tilfredstillende «leilighet» og bestemt seg for å flytte inn, er det en
rekke forberedelser. Hun begynner med å kjeppjage .en eventuell
innboer. Deretter legger hun seg
midt i redet, bruser fjærne og varmer
redegropa, for i mars er det ofte is og
fuktighet i hule trestammer. Med en
kroppstemperatur på omkring 40
grader tar det en stund å smelte og
tørke opp snø og is, så hun må smøre
seg med tålmodighet og vente opp til
en uke for å få det tilstrekkelig lunt i
redet.
Den kalde luften gjør at hun _må
begynne å ruge på det første egget.
Resultatet er at ungene ikke klekkes
samtidig. Derfor vil det alltid være
noen unger som blir større og ster28

kere enn de andre. Hvis ugleforeldrene ikke klarer å skaffe nok mat, vil
de sterkeste ungene sikre seg maten
og overleve, mens de svake vil sulte
ihjel. Hensikten er at en elle to unger
får den maten de trenger for å
overleve, som tross alt er bedre enn
at hele kullet skal sulte ihjel.-[D.
Vogt)
Det er mai, en deilig måned.
Klokka er 8 om morgenen, og telefo·
nen kimer. Det er Jo Ranke, kattuglespesialisten. Nabolaget sover, for det
er 18. mai. Han lurer på om det ikke
er på tide å sjekke noen av kattugle·
kassene. I løpet av en halvtime sitter
vi i bilen med ·Kure i Rygge som mål.
Noen dager i forveien hadde jeg
forsikret meg om at en holk huset tre
unger.
Endelig fremme, og vi speider over
jordet. Fælt så folksomt det er her!
Ute på jordet er det fire gårdbrukere
og to traktorer.- «Vel, det er'nte dem
vi skal ringmerke», og Jo må si seg
enig. På biltaket har vi en alumini·
umsstige og et kraftig vesen av et
redskap vi har valgt å kalle «langskafta
kattugleinnfangerhåv».
Den ligner en tvilsom mutasjon
mellom basketballkurv, skjellrake og
en middelaldersk lanse. Deretter
starter ferden langs jordekanten,
hvor man nå kan observere to «tvilsomme» personer. Det er etterhvert
blitt to dyktige «hinderløpere» av
oss, og bøndene rister oppgitt på
hodene, der de ser oss smette inn i
skogholtet.
Endelig fremme ved holken, sniker
jeg meg frem til flyvehullet med
«mutasjonen» og sperrer åpningen.
Uglemor titter ut, prøver å komme

Kattugle-ungene forlater reiret før de er flyvedyktige_. Foto: David Vogt.

unna, men skjønner fort at det er
fånyttes med ell sådan redskap foran
seg. Deretter settes stigen til rette og
en av oss klyver opp for å hente ugla.
Vel nede blir hun veid og får tildelt sitt
«personnummer», det lyder OB00432.
Den ene bonden kommer bort til
oss og spør: «Ær'nte det der en hubro
a? Jæ har lesi om dissa hullrostasjonane i avisa sjønner'ere». Men vi
forsikrer ham om at dette er en
kattugle, som er mye mindre . Bonden
takker for opplysningen, :ønsker oss
lykke til og går. Nå er det ungene som
står for tur. Jo klatrer opp, men
kommer fort ned igjen og sier:
«Ungane er for små, vi får heller
vente e ukes tid». Forsiktig legger vi
mora tilbake i reiret, venter til hun er
kommet til ro, og frekker oss stillt
unna. Heldigvis blir hun i reiret, for

ungene trenger all den varmim de
kan få.
Den 26. mai er vi tilbake. I det vi
nærmer oss kassa, flyr mora ut, hun
er blitt en erfaring rikere fra sist. Nå
er ungene adskillig større, men Jo
stusser litt da han bare finner to
unger. Kan den ene ha bukket under
av ~atmangel, eller har jeg sett feil
ved mitt første besøk? Vel, fjærhamsene ble veid og ringnurnmerene de
fra nå av skulle :ha livet ut var: OB30114 og OB-30115 . Vi fotograferte
ivrig, før de ble lagt tilbake i kassa.
«Oppdraget» var fullført for i år,
kattuglene var vel bare glad til, antar
jeg.
En oppsummering av kattuglehekking i Mossedistriktet i 1985 og 1986,
viste en gjennomsnittelig kullstørrelse på 3,5 unger i 1985 og 2,0 i 1986.
(L. Fløseth)

Red. har sammenstllt to manus om naturopplevelser med kattugle, en karakterart ijordbrukslandskap
med hule løvtrær' .
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ØN's kampanje mot miljøkriminalitet
PUBLIKUMS ANSVAR
Hver og en av oss har også et ansvar for det som skjer .
Vi må alle følge nøye med l det som skjer rundt
i
bedriftene. Hvi;;--man,pppdager fisked.ød eller et
sotnedlall ved'l)n bedriit·gjelder.det å melde Wi så"
som mulig. Det faktum atlokalbefolknlngeri.tølger meQ
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SFT de viktigste holdepunktene:

:S . -l;; Ji<jspunkt og varighet for utslippet.
"

. 2'.'~ slags stoffer ble sluppet ut, og hvor mye?

. 3. Hvor 1fabrikken skjedde utslippet?

4. Hva var grunnen tii utslippet?

Det er Ingen tilfeldighet at fisken dør l elva. Gjennom
mange års kontinuerlig belastning med kjemikalier,
husholdnlngskloakk og gjødselstolfer fra industri befolkning og landbruk, har elvevannet biiH ødelagt. 'oen
største synderen er Imidlertid Industrien. Iløpet av de
siste ti-Arene har den kjemiske Industrien bidraH til A
ødelegge mange elver, fjorder og sund. Miljøgiftene
som slippes ut kan med øyeblikkelig virkning drepe fisk
og vannplanter, men kan også lagres l all levende i
mange år før giftvirkningen gjør seg gjeldende.

HVORFOR FAR FOLK KREFT?
Sykdommen kreft er i dag først og fremst en livsstilsykdom. Ugunstig kosthold, røyking, osv. synes å være
hovedårsaken til sykdommens utbredelse. Likevel er
det hell klart at l spesielt luftforurensede områder kan
en del krefttyper forårsakes av det Industr ien, boligoppvarmln·gen og bilene slipper
Opp til 25% av lungekrefttilfellene kan l enkelte områder være forårsaket av
luftforurensing. På sikt vil
industriens utslipp være den
største luftforurensningstrusselen for befolkningen.
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NORSK FORURENSNINGSLOV
OG POLITIK~
l utgangspunktet har Ingen lov til å forurense. Statens
forurensningstilsyn gir imidlertid bedriftene utslippstillatelser, men med klare grenser for hvor mye forurensning som lår slippes ut. Brudd på forurensningsl oven
er straffbart. lovbryteren vil bli ilagt bøter og i særlig
grove tilfeller vil SFT vurdere å trekke inn det overskuddet vedkommende bedrift har inntjent, som en
følge av manglende renseanlegg, eller anlegg som er
ute av funksjon. Bøter i halv million-klassen er allerede
Ilagt de verste lovbryterne. Det neste trinnet vil være
ubetinget fengselstralf hvis ikke bedriftene i fremtiden
respekterer utslippsgrensene. A bryte Norsk Forurens·
ningslov er meget alvorlig da det til syvende og sist blir
hver og en av oss som får lide under den tiltagende miljøødeleggelsen.
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Dialektnavn og ordtak om fugler
..
i Indre Østfold
Robert Houtman

Som rimelig er, var det oftest de mer
iør;enfallende artene som fikk egne
lokalnavn. Trekrr;per .ble også kalt
«orelus» eller «furulus», navn den
for øvrig delte med andre · «anonyme» småfugler i skogen, f.eks.
løvmeisj granmeis, fuglekonge og
gråsisik. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

I 1986 startet Indre Østfold Fugleforening (IØF) innsamling av det som .
måtte være igjen av «levende» dialektnavn på fugler i Indre Østfold.
. Norsk Ornitologisk Forening oppfordret nemlig fylkesforeninger og lokallag om å forsøke å «berge» restene av
slike lokalnavn i Norge.
IØF innså den kulturhistoriske ver-·
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dien av overnevnte arbeid og kon tak·
tet folk og lokalaviser i sin del av
fylket. Pressen fant også emnet interessant, og Aftenposten beskrev 24/ 1186 «aksjonen», og spesielt arbeidet i
Indre Østfold. Et utdrag er gjengitt i
Ni Ø 2/87, der prosjektet i regi av IØF
omtales.
De viktigste bidragsyterne lokalt
har vært Arnfinn Sørli (Trøgstad),
Bjørn Aksel Bjerke (Mysen) og Atle
Haga (Slitu). Selv om det totalt var få
bidragsytere, mener jeg vi likevel har
fått tak i de fleste dialektnavn som
ennå finnes på folkemunne i de Indre
deler av Østfold. I alt fikk vi inn
opplysninger om 57 fuglearter. I
tillegg finnes det navn og uttrykk
som ikke gjelder en bestemt art, men
som viser til grupper av fugler.
Flere navn og uttrykk korn frem
under samtaler med jegere og på
åpne møter i IØF. En del av de samme
navnene kom fra ulike kilder, andre
derimot bare fra en informant.
Men det ble altså opplysninger om
57 arter, og det er vel som Arnfinn
Sørlie skrev i sitt brev: «l åpent
jordbruksland som her, er det lite
mer å vente. Bare de mest høyrøstede, de mest matnyttige og noen av
de mest alminnelige fugler, de som
vekker særlig interesse, kan få navn
på folkemunne .»
A. Sørlie forteller at navnet «gør·
rand» (krikkand) ble brukt av jegere
omkring 1930, og at musvåken som
regel ble kalt for «hauk». På Rømskog

ble den kalt «ormehauk» og ble ikke
forfulgt.
Navnet «Værstiller» for tårn/alken
har vi fått fra flere. Sørlie forteller at
når den «rytlet» over jordene i
Trøgstad, skulle det bli god høytørk!
Den stakkar~ enkeltbakkasinen har
fått mange rare navn, og ikke alle er
like fine. I Østre Trøgstad kalte man
den for «rågeit», et navn som ifølge
Sørlie, · er innført fra Trysil. Han
forteller at nøtteskriken var en fast
gjest på potetåkeren om høsten, og
derfor ble kalt «potetskrike» og «potetskråle».
Noen fuglearter ble samlet under
et navn: «Orelus» eller «furulus».
Her inngår både «de grå meisene»
(løvmeis, granmeis), spettmeis, trekryper og tuglekonge. Om vinteren
fikk også gråsisiken slike navn.
Navnet «tiurklokke» for rødstrupa

finnes også i andre deler av landet.
Navnet betyr at rødstrupa er den
første som begynner å synge på
morgenen, og dermed vekker tiuren.
Andre navn som også finnes andre
steder, er «talgokse» (både for kjøttmeis og dompap), og «tertit» for
(kjøtt)meis.
Opprinnelsen av dialektnavn lig·
ger ellers i fuglenes utseende, lyd og
likhet med andre, mer kjente fugler.
Dernest spiller oppførselen en stor
rolle. Eksempler er «myrsnipemor»
og «b1ådue» (skogdue). Måltrosten
blir kalt «taletrost», fordi det høres
ut som den snakker. Også «kjerrin·
grokk» (nattravn) kommer fra lyden
fuglen lager. Slik er det også med
«harehukre» (perleugle), «rågeit» og
«mekregauk» (enkeltbekkasin).
Sammenligning med andre fugler
finner vi i «Skjærand» [kvinand, som

har farger som en skjære), kråke
finner vi i «gjertrudskråke» (svartspett), «kjørrekråke» (vendehals),
gjøk finner vi i «kjørregauk»,
«sågauk» (vendehals) og «mekregauk» (enkeltbekkasin). Ellers finner
vi stær i «Strømstaren» (fossekall),
erle i «stranderle» (strandsnipe) og
vipe i «strandvipe» (strandsnipe). Et
godt eksempel på beskrivelse av
adferd i et dialektnavn, er «Værstiller» for tårntalk.
At folk alltid har vært opptatt av
været, finner vi også her. Flere arter
ble kalt for «Vasspip», uten at man
egentlig visste hvilken fugl man
hørte. Navnet ble i hvert fall brukt
for svartspett, grønnspett og storspove. Når man hørte disse i gråvær,
betydde det mere regn.
Når bjørkefink, gulspurvogsnøspurv
samlet seg på åker og eng senhøstes
før snøen kom, ble de kalt . for
«uværsfugl». Andre arter som ble
forbundet med været var f.eks.
kråke, skjære, storfugL orrfugl, svale
og grågås. En del vær-ordtak om
fugler er innsamlet av Håkon Haugerud (Indre Smaalene.nes Avis 26/61975):

Når skjæra bygger høyt, blir det
tørt, når den bygger lavt, blir det
regn.
Når kråka sitter på gjerdestolpene,
blir det regn.
Når svala flyr lavt, blir det regn, når
den flyr høyt, blir det pent vær.
Når svala flyr og dypper seg i
brønnen, blir det regn innen en time.
Når dompapen plystrer, blir det
værforandring.
Hvis gulspurven flokker seg om vinteren, blir det snø.
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Når gulspurven samler seg i flokker
om høsten, kommer snøen.
Hvis småfuglene samler seg om
høsten, blir det uvær.
Når storfuglen graver seg ned i
snøen, blir det mer snø.
Når orrfuglen sitter i bjørkene, blir
det snø.
Tre uker etter at grågåsa har fløyet

Bjørkefink
Dompap
Enl<eltbekkasin
Fossekall
Fuglekonge
Gjøk
Granmeis
Grønnspett
Gråsisik
Grå trost
Gulspurv
Gås
. Gråhegre

Hubro
.Hønsehaul<
· Jerpe

Kattugle
Kjøttmeis
Krikkand
Kråke
Kvinand
Linerle
Løvmeisjgranme!s
Måltrost
Musvåk
Myrsnipe
Nattravn
Nøttesl<r!l<e
Orrfugl
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sørover, blir det snø.
Når vasspipen (svartspett) skriker,
blir det reg_n.
Nedenfor a~føres dialektnavn og
diverse ordtak m. v. om fugler i Indre
Østfold, meddelt av Arnfinn, Sørlie,
Bjørn Aksel Bjerke og Atle Haga.
Oversikten er ordnet alfabetisk etter
de offisielle norske navnene:

- Uværsfugl
- Tæljokse, c din dompap»
,
- Mekregauk, rågeit (Ø. Trøgstad), skoddefole, humregauk, himmel·
hest, veidejævel, grøftefaen (!)
- Strømstare
- Furulus
- cA gale som en gjøk»
- Orelus
- Vasspip
- Orelus
- Blåtrost, blåsjass
- Guskul (tykk l), l<ønnspurv, kornspurv
- c Dum som ei gås• .
- cKakaofau'l•; en original variant fra en gårdbruker l Marker. Navnet
henspeiler på likheten med marabustorken på kakaopakkene fra
Freia. Marabustorken er nemlig Fre!as varemerke!
- Steinulv
- Duehauk
-<.!<Jerpa var en.gang den største fuglen i skogen, og dette skrøt den av.
Til slutt kom de andre skogsfuglene og nappet hvert sitt stykke kjøtt
åv den, til den ble liten som nå: Jerpa har lyst kjøtt, i motsetning til
storfugl og orrfugl. Derfor har stor· og orrfugl fått en flekk lyst kjøtt
under vingen. Den skal skrive seg fra jerpa!•
·
- Kattulhana; cKle-vitt, kle-vitt» om kattuglas skrik, varslet død i gamle
dager, dvs. at en i huset snart skulle dø og kles i hvitt.»
- Spekkmeis, tertit, talgokse, tæljokse
- Gørrand, surputtand, trostand, lortand
- Møkkatiur
- Skjærand
- N!nill, lillerna 1vippestjert (Aremark)
- Orelus
- Talatrost
- Hauk, ormehauk
- cMyrsnipemor»
- Kjerringrokk
- Potetskrike, kornskrike, potetskråle
- Orrfau'el, ø're

Perleugle
Ravn
Rødstrupe
Rødvingetrost
Sidensvans

Røv
Skjære
Skogdue
Snøspurv
Spettrneis
Spurvehauk
Spurv {gråspurv/pilfink l
Steinskvett
Stokkand
Storfugl
Storspove
Strandsnipe
Stær
Svartspett
Tiur
Trekryper
Tårnfalk
Tårnsvale
Vende hals
Vipe
Ørn
Åkerrikse

-

Harehukre
«Å stjæle som en ravn•; kørp·
Tiurklokke
Enebærtrost, einertrost
Sibensvans, silkestjert
Ræi
Skate
Blådue
Uværsfugl
Orelus
Spekkkhøk
Spekke
Steinsrnatt
Grassand
Storfau'el
Regnspove, spo'je
Stranderle, strandvipe
Stare (stara, staran)
Gjertrudskråke, vasspip
Sjegge, keiser
Orelus, furulus
Værstlller
Fjellsulu
Kjørregauk, sågauk, kjørrekråke
Vibe
«Ørnenese»
«Per i åker'n•, akerrikse, åkerhøne

Svartsp~tt

Foto: Johnny Steen.

Pris for å ville bevare ozon-laget
Gressvik-bedriften Jackon A/S
er tildelt Norges Ingeniørorganisasjons pris for 1988.
Jackon A/S får prisen for sitt
banebrytende arbeid med å
fremstille isopor uten bruk av
freon-gass.
Komiteen som har kommet til at
Jackon A/5 fortjener årets distriktspris,har lagt vekt på at freon nå kan
synes å være langt på vei overflødiggjort. Som kjent anses fr e on å ha
negative virkninger på jordens ozonlag. De langsiktige
virkningene
ved fortsatt bruk av ozon-nedbrytende gasser blir
sett på
som meget dramatiske, og forbud
mot bruk av freon er på trappene i
mange land.

Det har pågått forskning nasjonalt
og internasjonalt for å finne frem til
erstatningsgasser;
vanskeligheten har blant annet bestått i at
alternativene er giftige, brannfarlige
eller forringer sl)llitproduktets egenskaper.
Jackon A/S har imidlertid funnet
en gassblanding som erstatter freon
og som hverken er giftig eller forringer sluttproduktet noe særlig. Heller
ikke prisen på produktet vil endre seg
vesentlig.
Jackons arbeid har skapt oppsikt
såvel nasjonalt som internasjonalt
og således medvirket til at de store
multinasjonale kjemikonserner må
intensivere sitt arbeid med å finne
mer miljøvennlige alternativer.
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«Landskapsblomst» også i Østfold?
I Norsk Botanisk Forenings tidsskrift «Blyttia» (navn etter to kjente norske botanikere
M. N. Blytt og A. Blytt) nr. 3 1987, tas opp spørsmålet om mulige «landskapsblomster»
for de ulike fylkene.
I Østfolds nabolan er flg. arter valgt:
Varmland: Skogstjerne
Dalsland (landskap i Ålvsborgs lån): Skogforglemmeiei
B.ohuslan: Kaprifolium (vivendel).
Botanikeren, professor Olav Gjærevoll, har foreslått blodstorkenebb for Østfold, mens
Televerkets telefonkataloger med blomstermotiver i 1987 hadde hvitveis utenpå Østfoldkatalogen.
_
Valg av art, avhenger av «øynene» som ser: En fagbotaniker vil trolig velge en spesiell
«Østfoldart», f.eks. sa/tsoleie, strandmalurt eller ka/kkarse?
Folk flest derimot vil nok sette større pris på en kjent og kjær art.
Dersom du har begrunnede forslag, hører gjerne red. fra deg!
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Nytt fra Vestfjella skogreservat,
Aremark/Halden
Bård E. Andersen

Klokkesøte, en av Vestfjellas få, sjeldne
arter, som finnes en rekke steder i
reservatet. Arten blomstrerpå sensommeren og utover høsten i Vestfjellas mange
mr;rglenner. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

Store områder i Vestfjella (vest for Aremarksjøen) ble alt i 1976 erklært verneverdig i fylkesmannens naturvernregistrering. Etter nye undersøkelser ble et mindre område (ca. 8 km 2) midlertidig vernet
i 1980, og i 1985 fikk vi endelig vern av
snaue 6 km 2 etter mye tautrekking. Ikke
mye med tanke på at over 40 km 2 i 1976
ble erklært interessant fra naturvernsynspunkt, men allikevel et betydelig areal når
vi tenker på hvilken motstand fredningen
møtte.
Ideell naturverninnsats hadde stor betydning for at vi i det hele tatt fikk Vestfjella naturreservat, først gjennom innsats

fra flere enkeltpersoner, seinere ved stor
innsats av Halden Natur- og Miljøvern
etter at foreningen ble dannet i 1979.
Det økonomiske oppgjøret etter fredningen er ferdig. Det ble en minnerlig
ordning med en samlet erstatningssum på
2,4 mill. kroner. Grunneierne beholde!,"
eiendomsretten til områdene; men mister
det meste av bruksretten.
Naturreservatet er fredet mot menneskelige/tekniske inngrep, med få unntak,'
bl.a. vanlig jakt. Tanken er at naturen
skal rå seg sjøl. Det har den allerede gjort
lenge. Sjøl om små områder i reservatet
ble tynnet på 50-ta.llet, så har det jamt
over ikke vært hogd i Vestfjella-reservatet
siden 1920-30-tallet. Så inntrykket er
absolutt «gammelskau» de fleste steder.
Reservatet er merket opp. Hvite halvringer som vender ut av området er malt
på trærne i grensen rundt reservatet. I
knekkpunktene fins grensebolter. Informasjonstavler vil bli satt opp der et par
stier går inn i området.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har
etablert et visst oppsyn i reservatet. Oppsynet kombineres med en del undersøkelser av flora og fauna. Blant annet foretas
årlige undersøkelser av en liten prøveflate
i bakkemyrterreng, hovedsaklig for å følge utviklingen til Vestfjellas eneste raritet,
den vakre planta klokkesøte. Hvert år telles antall blomstrende eksemplarer på et
16 m2 stort område. Det er planer om å
slå halve prøveflata for å se hvordan det
påvirker bestanden. Man antar nemlig at
klokkesøta ble påvirket/favorisert av tidligere tiders myrslått. Den har dessuten et
komplisert samspill med den sjeldne blå37

alconsommerfug/. Dette samspillet vil også bli" undersøkt i Vestfjella, siden arten
er påvist i tilstøtende arealer på svensk side (i Dalsland).
Ellers kan det nevnes at de forholdsvis
overfladiske undersøkelser som er gjort i
reservat området i løpet av de siste l Oåra,
ikke viser noen dramatisk utvikling for
dyre- og plantelivet så langt vi kan se. Når
det gjelder enkeltarter, så virker det som
orrefuglbestanden har tatt seg noe opp i
perioden. Den drar trolig fordel av flatehogst i karrig furuskau rundt reservatet.
Slik hogst gir i noen år lyngheilandskap
som gir fint beite for orrfugl. Storfuglbestanden virker stabil, uten å være overvettes bra, men bedre enn i tradisjonell
kulturskau. Kvinanda har gått tilbake.
Den er trolig offer for forsuringa med utvasking av giftige metaller og derav følgende dårlig reproduksjon. Småfuglbestanden er det vanskelig å si noe om. Svært
nøye undersøkelser ble gjort i 1978- 79,
men disse må gjentas før vi kan si noe om
utviklingen.
Stor/ommen hekker ikke lenger i reservatet, trolig pga. fiskemangel som følge
av forsuringa.
Det er ikke notert så mange nye arter i
løpet av fredningsperioden. Canadagås og
gråspett er nye observasJoner, mens hvitryggspett er sett ikke langt fra reservatet.
Små/om er observert tilfeldig en gang, tidligere er det gjort en liknende observaSJOn.
Ellers er Vestfjella kjent for å huse mange av de artene som foretrekker gammelskau, dessuten fins her flere arter (både
planter og dyr) som er på sin utbredelsesgrense, f.eks. bjørkefink (fjellskogfugl),
trelerke (kystfuruskogsfugl), trane og
grønnstik (fjellmyrfugl), dvergbjørk (fjellplante), klokkesøte (sørlig utbredelse),
k/okkelyng og rome (kystmyrplanter)
m.fl. ·
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Reservatets karakter av gammelskau
forsterkes for hvert nytt år som går. Trærne blir grovere, stadig flere gamle døde
og døende trær faller om og friske vindfelles. Betingelsene for et sjeldent og variert insektliv forbedres i takt med at skauen
«forgubbes». Dette vil igjen kunne gi et ..
enda rikere dyre- og fugleliv i tida som
kommer. Nye plantearter som foretrekker
særlig gammel skau vil kunne innvandre.
Av samme grunn vil arter som helst vil ha
noe mer pionerpreget lysåpen skau, kunne
komme til å forsvinne.
Som vi forstår: Vestfjella går spennende
tider i møte.
Artikkelen er tatt fra «l Ulvetider» (medlemsblad for Halden natur- og miljøvern) nr. 2 1987 s. 4-5.- For øvrig
er Vestfjella omtalt i Natur i Østfold 2/85 s. l 05.
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«Prosjekt Hubro»: Tiltak mot el.død
i kraftlinjemaster i Halden
I Natur i Østfold nr l 1988 omtales radiomet;king av hubro, der det fremgår at
elektrisitetsdøden utvilsomt er den viktigste dødsårsaken for hubroer som settes ut på
Østlandet. - Tiltak mot dette kan imidlertid gjennomføres, forteller prosjektleder
Ole Stensrud.

Radiomerket hulJro. Foto: Rupar Larsen.

Hubroen var i rask tilbakegang og på
vei mot utryddelse i sentrale deler av
Østlandsområdet da «Prosjekt Hubro» ble startet i 1974. 14 år, en
million kroner og tusenvis av dugnadstimer senere, er over 400 hubroer slUppet fra avlsstasjonene.
Effekten av prosjektet har imidlertid vært noe begrenset · fordi så
mange fugler har omkommet etter at
de er blitt sluppet fra avlsstasjonene.

Vi trodde problemet var at hubroene kolliderte med kraftledninger.
Men ved å montere radiosendere
som «ryggsekker» på fuglene har vi
funnet ut at dødsårsaken er en
ganske annen, sier Ole Stensrud.
- Problemet er rett og slett at
hubroene bruker transformatorer og .
traverser på høyspentmaster som
utkikksposter når de skal jakte. Hubroen har et vingespenn på opptil
1,75 meter, og da er det lett å komme
bort i uisolerte ledninger. Dermed
ender det ofte med kortslutning - og
fuglen kan få dødelige skader.
- Dette gjelder spesielt unge fugler
som streifer mye omkring de to første
årene før de blir forplantningsdyktige. Disse er ekstra utsatt for eldøden.
Statistikken talte sitt tydelige
språk: For tre av fire døde hubroer
var det elektrisiteten som var dødsårsak. Dermed startet samarbeidet
med Halden Energiverk - et samar-

beidsom «Prosjekt Hubro» er storfornøyd med.
- Det er virkelig synd at ikke dette
samarbeidet kom i gang før i -87 ..Nå
er det helt andre levevilkår for de
unge hubroene som blir sluppet fri
fra avlsstasjonen her nede, sier Ole
Stensrud.
Madeleine Cato i Halden Energiv·
erk forteller hva som rent praktisk
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ble gjort:
- Vi tredde en plasthette over selve
isolatorkoppene og rundt ledningene
et isolasjonsmateriale, som foll\ flest
ville sammenligne med en vannslange. Denne vannslangen er noe vi
pleier å isolere lavspentanlegg med
når vi arbeider under spenning. Vi
hadde noe liggende igjen på lager, og
ville gjerne prøve det i hubroprosjektet.
I alt 25 master og et par trafostasjoner ble sikret i en diameter på 1,6
kilometer rundt avlsstasjonen for
hubroene.
- Prosjektet har vært en stor
suksess. Det første året, i 1987, mistet
vi bare en eneste hubro. Og det
skyldtes at vi hadde glemt å sikre en

trafostasjon. Gjett hvor den fuglen
ble funnet død? I -88 har vi sluppet
åtte hubroer - og ikke en eneste er
omkommet, forrener Ole Stensrud.
Det er ikke bare Stensrud som
j.ubler over isolasjonsprosjektet.
Også for Halden Energiverk har det
fått positive konsekvenser, idet hubroene tidligere var skyld i kortslutnionger, som medførte store reparasjonsutgifter.
- Vi regner med at det nå er 20
avlspar i området. Det vil aldri bli en
stor stamme med hubroer, fordi den
står på toppen av næringskjeden og
har lav reproduksjon. Men det blir
svært spennende å se hvordan det
går med den prektige uglefuglen
etter at vi avslutter «Prosjekt Hubro»
i -89, sier Ole Stensrud.

De fleste hubroer ender sine dager i en kraftlinjemastp.g.a. overslag fra uisolerte
ledninger.
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Sjeldne ~planter forsvinner i Østfoldkan noe gjøres med det?
Øivind Johansen

Vasskjeks, en nylig utdødd plante i
Østfold. Tegning fra Lids flora.

den eneste som var igjen i Norge. Så sent
som i 1986 var det observert en fin bestand. Men hva skjer så i år? Bekken som
planten vokser ved, blir lagt i rør. Fuktigheten i overflaten forsvinner - og dermed
voksebetingelsene. Det var nesten ikke til
å tro. Tre turer måtte til før vi måtte erkjenne det endelige faktum: Det finnes
ikke muligheter for Berula erecta i Onsøy
lenger!
·
Heldigvis er den ikke helt borte fra
Norge likevel. I Vestfold har det lykkes å
redde den - til fleres forbauselse - ved en
omplanting. Det var noen som tenkte på å
gjøre det i Onsøy og - men det ble altså
for sent.
La meg nevne noen andre planter som
også trenger fuktighet. Honningblomst
(Herminium monorchis) er en liten orkide
som er på rask fart ut av floraen vår, av
samme grunn som nevnt over. En flott
bestand på Kirkeøy ble i 1986 så godt som
totalskadet. Vekk med fuktigheten, fyll på
med masse, og så har man en fin parkeringsplass - midt oppå voksestedet!
Sprikesøtegras ( Glyceria plicata) hadde
også bare ett voksested i Østfold - igjen
på Hvaler. Og bare 3-4 i hele Norge. Så
ble enda en grøft lagt i rør, og straks forsvant atter en stor sjeldenhet fra fylket
vårt.

Vasskjeks ( Berula erecta) har i en årrekke
vokst på et lite område i Sørbygda, Onsøy.
Botanikere, både leg og lærd, har årvisst
besøkt denne unike forekomsten. Man har
med god grunn trodd at det kunne være

Kjempesoleie ( Ranunculus lingua) er
også oppført på Miljøverndepartementets
liste, den er blant de 7 som er akutt truet
i Norge. Denne fine slektningen av smørblomst vokste lenge på fuktig grunn et
sted på Hvaler. Men de siste årene er den
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nesten ikke registrert.
Kantmjølke ( Epilobium tetragonum)
har sitt eneste norske voksested i Ramseklov, Onsøy. Kommunen prøvde i sin reguleringsplan, som også ble vedtatt, å ta
hensyn til forekomsten. Den har fått oppslag i lokalpressen. Men hva oppdaget vi
sist høst? Jordoverflaten i terrenget for
}<antmjølken er nærmest høvlet bort. Dette sumpområdet skal tydeligvis nyttes til
noe man anser for mer nyttig. Heldigvis
sto det noen ta eksemplarer igjen i veikanten. Men her er det nok for tørt. Neste år
er kantmjølke kanskje ikke å finne i Norge
lenger.

verdier, er at det lar seg gjøre å oppnå
interesse og god respons.
Selvsagt kan det lett oppstå interessekonflikter, men ikke nødvendigvis. I Vestbygda, Onsøy, trives f.eks. den meget
sjeldne strandtorn ( Eryngium maritimum), nettopp på grunn av godt samarbeid mellom grunneier og botanikere!

Orkideen mvrflangre (Epipactis palu·
stris) har bare ett kjent voksested i
Østfold, i en bortgjemt liten sump
med skjellsandpåvirkning, på Kirkøva på Hvaler. !flg. lokalpressen
våren 1988 er det interesse for å få
etablert en campingplass akkurat
her, så kanskje vernetiltak haster
også her.

· Hvem som har skylden? I noen tilfeller
har nok ikke grunneierne ant hva de har
rasert, noen ganger har de kanskje foretrukket ikke å bry seg om det. Det er bare
så sørgelig at en må stå som tilskuer til at
slikt skjer. Montro om ikke noe mer kunne gjøres, først og fremst fra ledende botanikere og fra miljøvernhold. Selvsagt har
ikke disse personer tid til stadig å fare
rundt i terrenget, men med mer plan og
målbevissthet kunne nok verdier vært reddet. Kanskje delegering av oppgaver kunne være en metode? Det finnes naturverninteresserte som gjerne kunne tenke seg f.
eks. å overvåke en sjelden planteforekomst. Å kontakte grunneieren vil da ofte
være nødvendig. Hvis amatøren kan dokumentere at det står solide fagfolk bak,
tror jeg at resultatet ofte kan bli positivt.
Min erfaring når det gjelder botaniske
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Kalkkarse (tegning: Rune Halvorsen Økland i Blyttia 38:171 ).

~rtikkelen er tatt fra Blyttia (Norsk Botanisk Forenings
tidsskrift) nr. 3 1988 s. 142, og er gjengitt med tillatelse
fra forfatteren og Blyttias redaktør.
Sjeldne og truete planter i Østfold er tidligere omtalt i
Natur i Østfold 2/84 s. 72, 1/87 s. 28 og 2/87 s. 99.
Red.
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Elg på Tisler

Det er helst i slike omgivelser vi er vant med å se elgen, og ikke på de ytterste
nakne Hvalerøyene som Tisler! Foto: ]ørn Bøhmer Olsen.

Under en sjøfuglregistrerin~ på formiddagen 14/6-88 opplevde Anders
Flingtorp og undertegnede å se en elg i
ei lita klove i sjøfuglreservatet Møren
på Tisler, Hvaler. Elgen stod helt i ro
og tittet på oss med ørene rett til
værs, uten mulighet til å gjemme seg
bort. Det finnes ikke busker og trær på
øya, slik at mulighetene for skjul er
minimale. Det finnes heller ikke
44

egnet elgmat her ute i havgapet. Her
stod imidlertid skogsdyret noe malplassert, sammen med sildemåke,
gråmåke og ærfugl, mens 2 teist fløy
forbi. Trolig hadde elgen svømt over
fra Kirkøy i løpet av natten, hvor det
for tiden er en stor bestand. Noen
dager etter var den i alle fall forsvunnet.
Runar S. Larsen

Seldød, havert, spekkhogger
og brugde ved Hvaler
Seldøden i Skagerak forårsaket av et
til nå ukjent virus, raser videre med
uforminsket styrke. Pr. 5.8. 1988 var
det registrert og innmeldt 304 døde
seler (steinkobbe eller fjordsel) langs
Østfold-kysten. Bestanden i Koster-området/Ytre Oslofjord er dermed
meget drastisk rammet.
En havert ble sett i ytre Hvaler
14.6.88 (Runar Larsen).
En flokk på 20-30 spekkhoggere ble
sett og fotografert 9.6.88 mellom
Vesterøy ·og Torbjørnskjær(Rolf Jørgensen).
En 10-12 m lang brugde [en planktonspisende haiart), med anslått vekt
4 tonn (halebredde 2 m) ble brakt inn
med en reketråler til Utgårdskilen på
Vesterøy. Den ble tatt på vel200 m dyp

Brugde

Spekkhogger

16 sjømil sørøst for Svenner fyr i
Telemark ca. 10.8.88 (Tore K~alaas,
Kjell O. Pettersen). Foto foreligger.
Red.

«Natur-fondet i Østfold»
Søknadsfristen er 1. april1989.

Søknader sendes til G. Hardeng,
Solåsen 12, 1670 Kråkerøy. Orientering om søknaden m.v., se
N i Ø 1/88 s. 66. -Inntil ca kr
15.000.- av fondets renter kan deles ut
for 1989.
Prosjekter som f.eks. bearbeiding/

publisering av ornitologisk materiale
fra den tidligere Kjennetjernet Ornitologiske Stasjon i Onsøy, samt bearbeiding og presentasjon av eldre
ornitologisk materiale, f.eks. etter f.
A. Thome (seN i Ø 1/ 83 s. 25), ansees
særlig aktuelt. -Det samme gjelder
prosjekter innenfor miljøvern, spesi- ·
elt vannforurensning.
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Et rop om hjelp for Seutelva
i Onsøy, Råde og Fredrikstad
Helge Strand
Etter at Seutelva ble gravd opp i 1985/
86 håpet jeg at den etterhvert ville bli
ren. Men det er ikke tilfelle. Da den i
87 så ut til å bli bedre, har den i -88
blitt fryktelig forurenset. Det har
vært stor vannføring i elva sommeren og høsten -88. Den har sjelden
vært nede på normal vannstand, og
lavvann har bare forekommet 3-4
ganger. Den har ført med seg ufattelige mengder leirjord. Det har vært
umulig å fiske i elva p.g.a.
forurensningene.Det ser også ut til at
den fisken som i -87 kom opp elva i
store mengder, i -88 ikke har klart seg
så bra. Vannstanden våren -88 var
for lav da gjedda lekte. Men ,:undt 15.
mai ble det bra med vann, og de
andre fiskeslagene fikk ideelle gyteforhold. Men så i slutten av mai ble
det uvær og flom. Vannet i elva lignet
mer på gjørme enn vann. Vi forsøkte
å fiske, men fikk rusene fulle av slam.
Vi fikk noen store karusser som jeg
satte ut i Auberghølen i Råde. Vi har
forsøkt å fiske høsten -88 også, men
det var nesten ikke fisk i elva. Elva
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har i -88 hatt stor vannføring i januar
og en del av februar. Så var det liten
vannføring mars/april til ca. 15. mai.
Fra midt i mai til ca l. november har
vannføringen vært stor, adskillig
over normalt. Vannet har for det
meste vært meget grått og l;lar ført
med seg store mengder jord.
Jeg har beregnet at Seutelva i år
har ført ut mer enn det dobbelte av
«normale» mengder jord. Det er ting
som tyder på at det ikke bare er
forurensning fra åkerjord. Prøver av ·
vann i elva viser
det tar ca en
måned før det meste av jordpartiklene er bunnfelt, mens vannet er
fremdeles brunt. Det tar 2 til 3
måneder før vannet klarner; da
legger det seg et seigt lag over
jordpartiklene på bunnen av prøveglasset. Elveløpet som man fryktet
skulle gro igjen, er fremdeles dødt.
Det er død bunn i hele Seutelvas
lengde.-Hva er det som er årssaken til
dette? Når det gjelder Smalelva fra
Visterflotil Skinnerflo,er situasjonen
en annnen. Der var det død bunn så

Seutelva i fugleperspektiv sett sørfra mot Onsøy stasjon i 1985. Et ras nord for
Onsøy stasjon i 1965 gjorde at elva delvis ble sperret, et «Vannskille» oppsto og
gjengroingen av elveløpet ble fremskyndet. Foto: G. Hardeng.

lenge kloakken fra Norsk Fett- og
Limindustri gikk i Skinnerflo, og ikke
hadde anriet utløp enn gjennom
Smalelva. Nå derimot, når vannfø, ringen for det meste går fra Visterflo
til Skinnerflo er det igjen blitt liv på
bunnen og Smalelva gror igjen.
Det snakkes så meget om naturvern, men hva blir gjort? Den glede
jeg følte da vi fikk åpnet Seutelva,har
nå sloknet helt. Igjen har jeg fått en
følelse av at det er som å stange hodet
i veggen. Hva drives det med i fylkets
miljøvernavdeling? -Jeg har hørt at
de bl.a. reiser rundt og ser etter
utette gjødselkjellere. La de bøndene

som driver med husdyr være i fred.
Det er 10 ganger større forurensning
fra en gård som driver ensidig korndyrk_ing enn en gård som driver
vekselbruk og har dyr, selv om det
skulle renne ut litt gjødselvann.
Frem til ca 1950 var det kuer på
hver gård og 90% hadde åpne gjødseldemmer. Før i tiden badet vi, fisket og
skar is til husholdningsbruk. Det var
ingen som snakket om at elva var
forurepset den gang. Det som nå må
gjøres,er å stoppe erosjonen. En del
vil sette forbud mot høstplanting; da
kunne de vel like godt sette forbud
mot korndyrking? Nei, begynn der
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Skal en få hukt med avrenningen fra kornåkrene, og dermed tilsigene til vann og
vassdrag, som f.eks. til Seutelva, fordres f!n drastisk omlegging av norsk
landbrukspolitikk. Kua og engene må tilbake i Østfoldlandskapet, men hvordan?
Bildet viser sommermelking i det fri, Grav, Marker i 1920-årene. Østfold fylkes
bildearkiv.

det går an å sette regler og det må
skje fort! Jeg har også i 1988 sett at
bøndene pløyer helt ut i vannet og ut
i bekkene. Det å sette en grønn sone
på 10 meter langs vann og elv er
nødvendig. Men i dette vassdraget
hjelper det lite. Det er de store
bekkene som kommer fra korndyrknings-distriktene,som fører med seg
det meste av massene. De store
bekkene som renner ut i elv og vann,
må også ha en grønn sone på 10
meter . For alle sidebekker må det
være minst 2 meter. Dette er noe som
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burde kunne ordnes raskt fra myndighetenes side. Grunneierne må vel
også ha interresse av å beholde sin ,
jord. Dette vil antagelig redusere
avrenningen med 50%. Det er jo
en mengde andre ting som bøndene
også kan gjøre. Men da må de jo først
forstå hvor store mengder jord det
dreier seg om. Og ikke tro at det bare
er hos naboen det forsvinner jord:-Jeg
ber om hjelp! Jeg håper at det i 1989
skal være mulig å få levert prøver av
vann og slam till analyse så vi kan
finne ut hva som ·e r galt i elva.
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