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Omslagsbilde:

Høysommer ved et skogsvann, der vannflata delvis er dekket av gule nøkke roser.
Utsnitt av foto fra praktverket «Vandringer i Østfold-naturen».
Nv-utgave høsten 1989, Valdisholm fo~lag ajs, Rakkestad. -Foto: Rolf Sørensen.
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Foreliggende nr. av Natur i Østfold er tilegnet Runar Skattenborg Larsens minne.
Runar S. Larsen omkom under naturfaglig feltarbeid på Femsjøen i Halden, den
16. mai 1989. -Det vises til minneord mv. i tidsskriftet.
-Heftet inneholder også en del artikler av Larsen, arbeider som forelå ferdig
eller i utkast, da han omkom, bare 29 år gammel. Artiklene om Ågårdselva
(Tune), sjøfugl, ravn og gresshopper er signert Runar S. Larsen -postmortem, idet
utkastene er sluttført av redaktøren. Bidrag om skoglemen og stingsild forelå
derimot ferdig fra Runars hånd.
Minneordet og en liste over hans skrevne arbeider vitner om at vi i Runar S.
Larsen har mistet en særlig aktiv og allsidig Østfold-biolog.
I tråd med Runar S. Larsens interesser, forsøker foreliggende nr. å favne vidt, fra markens blomster og småkryp, -til fisk, amfibier, fugl og pattedyr, -fra de
ytterste skjær, -til de indre trakter. Steder som Iddefjorden og Enningdalselvas
nedre deler besøkte Runar dagen før han forulykket; på Bøensætre i Aremark
planla han å overnatte den 16. mai, før feltarbeidet i Haldenvassdraget skulle
fortsette på nasjonaldagen.
-Det lyses fred over Runar S. Larsens minne.
Geir Hardeng

Runar S. Larsen
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Sommerens dårligste nyhet var 3 års utsettelse på nedleggelse av cellulosefabrikken på Saugbrugs i Halden. Når vi møter slik motbør foran hensynet til
naturgrunnlaget, er det viktig å holde fast ved at miljøvernarbeide består av
mange små trinn og ikke få store gje.nnoml;lrudd. Viktig er det også å huske at
faginstansen, SFT, gikk inn farrensing.'Det ~ar den politiske ledelse, regjeringen,
her representert ved industriminister og kommunalminister som tvang gjennom
avgjørelsen. Det er Næringsdepartementets udugelighet som gir miljøvernministerens løftebrudd.
Dette er ubehagelige realiteter som vi bør ha med oss når vi går til valget som
skal gi hele landet retningslinjer for styre i fire år fremover. Skal vi krangle oss
fattigere mot polske tilstander, eller skal vi samle oss om en plan for fremtiden?
Dessverre har et helt knippe partier lansert seg som «grønne fanebærere».
Tilsammen kunne vi antagelig vært sikret ef mandat. Østfold Naturvern har
derfor stilt samtlige kandidater spørsmål om politikk. Vi håper det skal avdekke
flere miljøvenner i alle partier enn vi er vant med. Kjør frem det som er av bra
folk på alle lister! Skal Østfold fortsette å være et møkkafylke i Norge? Stem frem
en ny politikk!
Østfold Naturvern arbeider kontinuerlig for å holde kunnskapen om
miljøtilstanden i fylket på et høyt nivå. Vi har fått litt, om ikke nok gjennomslag
for vår skepsis-til giftutslippene ved Borregaard i den nye konsesjonen. Her må vi
fortsette lenge, da det bare gradvis minker litt på utslippene ved storforurenserne våre.
På landbruksiden tvinger .en endring av kanaliseringspolitikken seg frem.
Allsidighet med mer husdyrh9ld og mulighet for vekselbruk er stikkordene. Dette
er ikke et ønske bare fra miljøvernere, men møter også forståelse innen
næringen. Miljøverndepartementets «miljøpakke» for Haldenvassdraget skal
derfor bli interessant å følge.
Birger Braadland
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En ny høst er her, med nok av felt· og foreningsoppgaver. Styret legger ikke opp til
radikale omveltninger, men ser det som viktig igjen å styrke innsatsen på Øra.
Først og fremst i felt, men også bak skrivebordet.
Våren og sommeren vi har bak oss, har nok en gang vist hva Øra kan være god
for. Hekkefunn av grågås og pungmeis og observasjoner av snadderand og hubro
«Varmer», men først og fremst er det forekomstene av de tradisjonelle
våtmarksartene som befester områdets verdi som reservat. Ved årsslutt vil vi
kunne legge frem en fyldig rapport for 1989. Det er ingen hemmelighet at vi i tiden
som kommer vil jobbe meget aktivt for å få et observasjonstårn på Øra.
En nyhet å melde er at Østfold-forlaget Valdisholm vil utgi «Vandringer i
Østfold-naturen» på nytt. ØOF har sett bedre kontrakter på bokutgivelser enn
den foreliggende, men det at boken kommer ut på nytt, er i seg selv en fordel for
vårt virke i fylket. De fleste vil ikke merke noen forandringer fra førsteutgaven,
da bare mindre justeringer/ oppdateringer blir foretatt.
Siden forrige nr. er to av «våre egne» gått bort: Runar 5. Larsen fra Sarpsborg
som omkom under feltarbeid på Femsjøen, og Marthon Kolbeinsen fra Hvaler,
som gikk bort i en alder av 83 år. Sistnevnte har i mange år vært en trofast
skysskar for Akerøya Ornitologiske Stasjon.

Erik Sandersen
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Runar S. larsen til minne

Ornitologien sto Runar S. Larsens hjerte nærmest, her ved Solli i Tun&, der han
særlig rettet oppmerksomheten mot SollielvajAgårdselva. -Foto: Erik Sandersen, 16. jan. 1989.
Runar Skattenborg Larsen [Sarps-

borg/ Oslo) druknet i Femsjøen ved
Halden sammen med sin far, Leif
Auberg Larsen, den 16. mai 1989,
under ornitologisk feltarbeid. -Natur·
fagmiljøet i Østfold har i Runar
Larsen mistet en venn og en meget
aktiv og dyktig person.
Runar Larsen skulle i løpet av
sesongen 1989 gjennomføre tellinger
av hekkefugler på en del øyer og
holmer i Haldenvassdraget for kommunene langs vassdraget ved miljø·
vernkonsulenten. Dette arbeidet var
en oppfølging av «Flerbruksplan for
Haldenvassdraget», og arbeidet tok
sikte på å finne de viktigste hekkeholmene. i vassdraget med tanke på et
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ilandstigingsforbud i hekketiden.
Den første dagen i dette feltarbeidet rammet tragedien far og sønn.
Kanoen de benyttet, ble funnet ilanddrevet ytterst på Rjørneset nord i
Femsjøen fire dager senere, og de
omkomne ble funnet ved Svendsholmen (5/ 6-89, Leif Lar.sen) og ved
Lilleøya [9/ 6·89, Runar Larsen).
Forfatteren Frithjof E. Bye, som
delvis bodde på Lilleøya, der han
skrev roman-trilogien om Alv Udda,
skildrer farvannet nord i Femsjøen
slik:
«Over de svarte berghamrene i
Brattåsura brenner kveldshimmelen
i svovelgul os. Under ligger Femsjøen

i hvit ro med mørke klatter svømmende utpå. Klattene er øyer med
skog og fjell. De fleste er små, bare et
par er store.» [1942, s. 5.]
«Igjen tok jorden til å puste etter en
lang og kald vintersøvn og pusten
steg som røk og lette tåkeslør over alt
i landskapet. ..... Og Femsjøen bølget uendelig tung og grå.» (1948, s.
268.)
«Sky/ilJer jager gjennom luften.
Her og der feier de helt ned på
åsryggene. Skogene står våte etter
dem. -Stormen slår ned på sjø og
tjenn. Vannet tar til å båre seg. Den
ene bølgen skyver den andre framføre ustanselig. .... .
Femsjøen går i forrykende jag ved
denne tid. I nord ved Lilleøya, der
været har sterkest makt, høres suset
fra sjøen og skogen som fossefall».
(1948, s. 5.)

Ulykken må ha funnet sted under
overfarten ved Lilleøya, mellom gården Seljevik og på vei til øya Halvfaren midt ute i Femsjøen om ettermiddagen 16. mai 1989. Det blåste kraftig
sørfra ulykkesdagen.
En stor skare mennesker overvar
sørgehøytideligheten i kapellet,
Sarpsborg krematorium, og fulgte
Runars båre til Vestre Gravlund i
. Tune. -Her på Rae ts sørskråning, få
kilometer fra sine hjemlige naturområder i Vestvannet, SollielvafAgårdselva og Mingevann, ble Runar stedt
til hvile den 16. juni 1989.
Runar Larsen ble født l. april1960
og ville således rundet 30 år våren
1990. -Etter examen artium på reallinjen ved St. Olav videregående
skole i Sarpsborg i 1979, verneplikt,

arbeid på Borregaard Fabrikker og
forberedende i filosofi (ex. phil.),
begynte han å studere realfag i Oslo
høsten 1982, med hovedvekt på biologiske fag (zoologi, botanikk, økologi).
I 1986 hospiterte han i diverse emner
ved Inst. for naturforvaltning ved
Norges landbrukshøgskole, As.
Han var cand.mag. ved Universitetet i Oslo, og var i avslutningsfasen
på sin hovedfagsoppgave om hubro
ved Avdeling for zoologi, Biologisk
institutt, samme sted, da den tragiske ulykken rammet ham. Utkastet
til avhandlingen om telemetri på
hubro forelå ferdig til vurdering, og
endelig
embetseksamen
(cand.scient) var planlagt høsten
1989.
Hovedfagsoppgaven tok sikte på å
belyse hvordan årsgamle hubroer
sluppet fra avlsstasjoner i Østfold i
regi av «Prosjekt Hubro», klarer seg i
vill tilstand. Ved å feste små radiosendere på hubroene, kunne enkeltindivider følges med peileutstyr og
derved lokaliseres i felt. Fuglenes
forflytninger, vandringer og vaner
kunne derved delvis avsløres. Totalt
hadde han til sammen fulgt 33
hubroer i perioder siden høsten 1986.
Feltarbeidet var meget omfattende, med peiling og lokalisering av
radiomerkede hubroer fra bil, til fots
eller fra småfly i Sørøst-Norge og i
Vest-Sverige. -Resultatene la han
bl.a. frem på et par symposier, i
Canada og i Sverige (Larsen m.fl.
1989, Larsen 1989). Også utenom
telemetristudiene nedla han i årene
1982-1989 mye ideelt arbeid for «Prosjekt Hubro», f.eks. i forbindelse med ·
kontroll av gamle hekkeplasser og
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lytting etter nyetablerte par i felt.
I alle studieårene levet Runar et
meget aktivt liv, viet til natur, teltliv
og zoologi. Tallrike foredrag, et utall
teltturer i Østfold, Sverige og Danmark, fagoppdrag for Miljøvernavdelingen i Østfold (våtmarksregistrering 1983, skogdue 1983, sjøfugltellinger etter algekatastrofen 1988,
fugletakseringer Arekilen 1989), feltarbeid for Norsk Polarinstitutt (sjøfugl Bjørnøya/ Spitsbergen 1987) og
for Universitetet i Oslo (seldød Oslofjorden, sel-invasjon Finnmark, 198788), flytellinger av ærlfugl i norsk del
av Skagerak (1983), osv. er eksempler
på aktiviteter som vitner om entusiasme, pågangsmot og stor kapasitet.
Runar var formann i Norsk Zoologisk Forening (NZF), Osloavdelingen,
1984-1987, og var kasserer i NZF,
hovedforeningen fra 27/4-89.
Han foretok utenlandsreiser til
attraktive naturområder og nasjonalparker, i India/ Sri Lanka (Ceylon)
1982-83 (Sarpsborg Arbeiderblad og
Demokraten 4/12-82, Demokraten 12/
2-83, Natur i Østfold 3: 104-107), Marokko/Atlasfjellene 1985, Malaysia/
Indonesia 1985-86, (Sarpsborg Arbeiderblad 2/4 og 31/ 5-86), USA/Canada
1987 og på Kreta 1988. I Indonesia
gjorde han studier av vern og forvaltning av våtmarksområder og regnskog (Larsen og Aspholm 1988).
Runars aktive teltliv den siste maiuken han fikk oppleve, kan illustreres med turer til Øra 8. og 9/5
(pungmeis),Torsø-området i Borge 9/
5, kvantitative fugletakseringer i
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sumpskog ved Arekilen, Hvaler, 13.
og 14/ 5 og fugletellinger fra båt i
lddefjordenj Berbyelvas munning 15/
5. -Så vel Dalsland (Sverige), flaggermus, Arekilen, Håøya i Oslofjorden,
hubropeiling og hjelpelærer på
grunnkurs i biologi ved Univ. i Oslo
på Tomb i Råde, sto på «programmet» i tiden etter den 16. mai.
Runar Larsen etterlater seg meget
fyldige feltnotater fra Østfold-naturen, og bidro med tallrike ornitologiske observasjoner til Den Lokale
Rapport- og sjeldenhetskomiteen
(LRSK), diverse opplysninger til artikler forfattet av andre og bidrag om
Østfolds flora, spesielt i forbindelse
med sårbare, sjeldne og truede arter.
Run.ars store «fagbibliotek» vitner
om allsidighet, -og samlinger med
pressete planter, moser, lav og smådyr: samlerglede innenfor natur og
naturforvaltning.
Han fattet i de siste par årene også
interesse for fylkets landsnegler,
gresshoppe-fauna og flaggermus.
Spennvidden i hans interessefelt favnet såvel økologi, dyregeografi, flora,
fisk, fugl og pattedyr.
Han utarbeidet oversikter om status og utbredelse for skogdue, vintererle og ravn i Østfold, og forfattet
artikler fra Akerøya Ornitologiske
Stasjon [AOS) og fra ekskursjoner i
regi av Østfold Ornitologiske Forening [ØOF). Han deltok i styret for
AOS og var sekretær i ØOF i 1983-84.
Vedrørende rtans skrevne arbeider,
vises til oversikt nedenfor. Flere
artikler er publisert i foreliggende nr.
av «Natur i Østfold» (dyreliv Agårdselva, nipigget stingsild, ravn, skoglemen, gresshopper, sjøfugl/ alger).

praktverket «Vandringer i ØSllv~
naturen» vil i 1989 bli tilegnet Runar
S. Larsens minne.

Runar S. Larsen under botanisering i
Skipstadkilen, Asmaløy, Hvaler. Foto: Morten Viker.

For en felt-zoolog som Runar var
ingen registrering eller iakttagelse
for liten, alt ble omhyggelig notert,
og satt i system når tiden var moden
for videre bearbeidelse. Han var
nesten som en «regional», men nålevende Robert Collett, den ikke
ukjente, norske zoologi-professor og
pioner som hadde sitt virke for ca 100
år siden. Runar var en av få aktive
biologer med hele Østfold-naturen
som sitt interessefelt. Hans entusjasme, iver, glede og evne til undring, samt faglige innsikt og forskertrang, gikk som en rød tråd gjennom
de få, men meget aktive år han fikk
virke.
Geir Hardeng

lflg. Runars etterlatte fagpapirer forberedte han også artikler om sørhare
i Norge, og om gaupe og hornugle i
Østfold.
Runar var en meget aktiv og høyt
avholdt feltbiolog; den levende natur
var Runars liv og virke. -Midt i en tid
på året da naturens eget liv igjen
bekreftes, ble Runar revet bort.
Østfold-miljøet har mistet en ildsjel,
preget av allsidighet og evne til å
formidle iakttagelser, innsikt og vurderinger. Vi har mistet en trofast
fagvenn og en god kamerat.
Midt i sorgen og savnet, villik,evel
Runars innsats på en måte leve
videre. Bl.a. vil hans mange faglige
skrifter på 1980-tallet bidra til dette.
En ny-utgave (2. reviderte opplag) av

RUNAR S. LARSEN (1960-89),
skrevne arbeider 1982-89
Larsen, R. 1982: Hubrolr;ttinger i Sv-Østfold
våren 1982. Rapp. til «Prosjekt Hubro»,
Verdens Villmarksfond. Sarpsborg 1/8-82.
11 s. Intern-rapp.
Larsen, R. 1982: Hubroregistreringer i SV.
Østfold sommeren og høsten 1982. Sarpsborg 28/ 11-82. 4 s. Intern-rapp. til «Prosjekt
Hubro»
Larsen, R. og Viker M. 1982: ØOF's Hardangervidda-ekskursjon 2-10 juli 1982. Natur i
Øsrtold 1: 55-58.
Larsen, R. 1983: Inventering av 10 hubrolokaliteter i SV-Østfold 1982. ProsJekt Hubro.
Arsrapport nr. 8 · 1982: JD-12.
Larsen, R. (1983): Hubroregistreringer i svØstfold 1983. 9 s. Intern-rapp. til «Prosjekt
Hubro».
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Larsen, R. 1983: ØOF's høstekskursjon til
Falsterbo. Natur i Østfold 2: 69.
Larsen, R. 1983: Virksomheten ved Akerøya
Ornitologiske Stasjon 1982. Natur i Østfold
2: 124-127.
Larsen, R. og Viker, M. 1983: Prosjekt skogdue i
Østfold. Årsrapport 1983. Fr.stad, des. -83.
Rapp . til Miljøverndept., 24 s. Se Larsen og
Viker (1984).
Larsen, R. 1984: Natur, flora og fauna i
Ågårdselva-området, Tune. Østfold-Natur
nr. 21: 1-64.
Larsen, R. (1984): Fugleregistreringer i Sollielva mjHaugeelva (Visterflo NV). Notat 5 s.
til Miljøvernavd., fylkesmannen i Østfold.
Utdrag publisert i Østfold-Natur nr. 21. Se
over.
Larsen, R. 1984: Hubroregistreringer i SVØstfold 1983. Prosjekt Hubro. Arsrapport
1983: 57-58.
Larsen, R. og Viker, M. 1984: Prosjekt skogdue i
Østfold. Natur i Østfold 3: 79-87.
Larsen, R. S. 1985: Hubroregistreringer i SVØstfold i 1984. Prosjel<t Hubro. Arsrapport
JO, 1984: 13-14.
Larsen, R. 1985: Virksomheten >,red Akerøya
Ornitologiske Stasjon 1983-84. Natur i Østfold 4: 94-96.
Larsen, R. 1985: (Prosjekt Hubro. Oppsummering 1984). SV-Østfold. Natur i Østfold 4:
101.

Ottesen, P., Larsen, R. og Kviljo, T. 1985:
Jnvertebratiaunaen i og rundt de varme
kildene ved Back/jorden, Nordvest-Spitsbergen Nasjonalpark. Prosjektbeskrivelse.
Blindern, notat 29/11-85, 4 s.
Viker, M. og Larsen, R. 1986 (skrevet 1983]: En
vurdering av Botnekilen (Kirkøy, Hvaler),
Stafsengkilen (Kirkøy, Hvaler), Salta/Pølen
(Søndre Sandøy, Hvaler), Hansemakerkilen
(Skjeberg), i forbindelse med utarbeidelse
av utkast til verneplan for våtmarker i
Østfold fylke. Østfold Natur nr 24: 175-195.
Larsen, R. og Rydgren, K. 1986: Naturvernkonflikter i naturreservatene Øra og Nordre
Øyeren. Semesteroppgave i naturforvaltning (NV3). Inst. for na turforvaltning,
NLH, As. 28 s.
Larsen, R. S., Sonerud, G. A. og Stensrud, O.H.
1987: Telemetristudier på hubro i 1986.
Foreløpige resultater. Prosjekt Hubro. Arsrapport 12, 1986: 24-42.
Larsen. R. 1987: Dødsårsaker blant radiomerkede avlshubroer i 1986. Prosjekt Hubro.
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Arsrapport 12. 1986. 43-44.
Larsen, R. s., Sonerud, G. A. og Stensrud, O.H.
1987: Disperal and mortality of juvenile
Eagle Owls released from captivity of
Southeast Norway as revealed by radio
telemetry. United States Department of
Agriculture Forest Service, General Technical Report RM-142: 215-219. (Presentert på
symposiet «Biology and Conservation of
Northern Forest Owls». 3-7/2-87, Winnipeg,
Manitoba, Canada.
Larsen, R. S. og Stensrud 1988: Elektrisitetsdøden - den største trusselen mot hubrobestanden i Sørøst-Norge? VAr Fuglefauna 11:
29-34.
Larsen, R. S. 1988: Vintererlas forekomst og
utbredelse i Østfold. Natur i Østfold 7: 101108.
Larsen, R. 1988: Opprop om ravn, hornugle og
skoglemen i Østfold. Natur i Østfold 7: 120.
Larsen, R. 1988: Hubroregistrering i SV-Østfold
1987. Prosjekt Hubro, Arsrapport nr 13,
1987: 16.
Larsen, R. S. og Aspholm, R. E. 1988. l:
Mennesker og dyrs bruk av vAtmarksområder i Indonesia, s. 2-51.
Il: En sammenlikning av regnskog i Malaysia
og på Sumatra, s. 52-95. Semesteroppgave i
MN 200, Biologisk inst., Univ. i Oslo
(Studiereise 21/12-85-15/3-86).
Larsen, R. S., Sonerud, G. A. og Stensrud, O. H.
1988: Telemetri-studier på hubro i Østfold
1986. Natur i Østfold 7: 12-18.
Larsen, R. s. 1989: Elg i Ttsler. Natur i Østfold·B:
44.
Larsen, R. S. 1989: Hubroregistreringer i SVØstfold 1988. Prosjekt Hubro, Arsrapport nr
14: 13.
Larsen, R. S. 1989: Electrocution - the most
important cause ofmortalityfor Eagle OwJs
(Bubo bubo) released in southeast Norway.
Symposium on the ecology and management of birds of prey in Fennoscandia.
Grimsø forskningsstasjon, Sverige, 21-23/289. Abstracts.
Larsen, R. S., Sonerud, G. A. og Stensrud, O.H.
1989: Telemimiprosjektet på hubro 1988.
Prosjekt Hubro, Arsrapport nr 14: 38-40.
Larsen, R. S. 1989 (i trykk): Litt om dyrelivet i
Agårdselva-området, rune. Natur i Østfold
8 {2): (i trykk).
Larsen, R. S. 1989: Ærfugl og sildemåke i Ytre
Oslofjord etter algeoppblomstring i Skagerak sommeren 1988. Nafllr; ,.,._.' -

trykk).
Larsen, R. S. 1989: Funn av nipigget stingsild i
Arekilen, og litt om forekomsten i Østfold.
Natur i Østfold 8 (2}: (i trykk).
Larsen, R. 5. 1989: Ravn i Østfold. Natur i
Østfold 8 (2}: (i trykk).
Larsen, R. 5. og Hardeng, G. 1989 (i trykk):
Utbredelse og forekomst av skoglemen i
Østfold, og litt om andre smågnagere som
kan finnes i fylket. Natur i Østfold 8 (2}: ( i
trykk).
_
Larsen, R. 5. og Hardeng, G. 1989 (i trykk):
Gresshopper i Østfold. Natur i Øtfold 8{2}: (i
trykk).
Larsen, R. 1989 (under sluttføring): Spredning,
.habitatvalg, home range (leveområde] og
jaktatferd hos hubro sluppet fra oppdretts·
stasjoner i Østfold. Hovedfagsoppgave i

manus, mai 1989. Avd. for zoologi, Biologisk
inst., Universitetet i Oslo. (Under veiled·
ning avG. A. 5onerud. ·Mulig vil oppgaven
bli publisert av 5onerud og Larsen · post
mortem).

Publisert stoff om Runar S.
Larsen (et utvalg)

Telemetristudier på hubro.
Av omtaler i 1989 bør nevnes:
Sandersen, E.: Hubroen vender tilbake. Aften·
posten, rnorgennr. 11/2·89, s. 24.
Bonta-Anger, A. : ...... men elledningar dildar
berguven. Miljøaktuelt (Statens Natur·
vårdsverk) 17 (3), 16/3·89, s. 1. 12·14.
Lågbu, Ø.: Kjørte 30.000 kilometer på søking
etter hubro. Sarpsborg Arbeiderblad 22/4·
89, s. 13.
Olsen, J. Bøhmer: Radio-hubro. Vi Menn, .
naturmagasinet, s. 51·52.

Natt-bilde av radiomerket hubro som
holder på å ribbe en kråke. -Radiomerking av hubroer og et etterfølgende nitidig feltarbeid inngikk i
flere av Runar 5. Larsens artikler og i
hovedfagsoppgaven i økologisk zoologi, som han var i ferd med å
avslutte da han omkom 16. mai 1989.
-Foto: Runar 5. Larsen.

Nyhetsdekning av ulykken : F.eks. Halden
Arbeiderblad 22/5·89 og Fredrikstad Blad
22. og 23/5~89.
Minneord: SarpenjSarpsborg Arbeiderblad,
Fredrikstad Blad og Aftenposten morgen nr.

i dagene 14·16/6·89, signert «Venner og
kolleger ved Universitetet i Oslo».
Minneordet blir også trykket i Norsk Zoolo·
gisk Forenings tidsskrift, «Fauna».

57

Litt om dyrelivet i Ågårdselva-området, Tur
Runar S. Larsen (t)
Artikkelen er overveiende et supplement til
en tidligere publisert rapport, <<Natur, flora
og fauna i Ågårdse/va-området, Tune»,
(Larsen 1984 ). Enkelte nye og interessante
observasjoner fra 1984-89 er tatt med her.
Reidar Ryen har bidratt med i1ere opplysninger.
Ågårdselva-området ligger vest i Tune
på grensa til Råde og Rolvsøy. Selve
Ågårdselva/Sollielva, som utgjør deler av
Glommas vestre løp, renner fra Vestvannet
og ut i Visterflo. Ågårdselva er en av de
fineste elvestrekninger i Østfold, og elva er
en av fylkets to lakseførende elver.
Området omfatter også landarealer på
begge sider av elva. Elvas øvre del er vernet
som Ågårdselva naturreservat og Valbrekke landskapsvernområde. Solgårdhavna ved Solli Brug er fredet som
edelløvskogreservat.

Fisk, amfibier, krypdyr
Harr er kjent herfra før, men er ikke sett
på lang tid.
Både stor og liten vannsalamander er
registrert, bl.a. i to småtjern ved Ryen.
Padde og vanlig frosk forekommer mer
alminnelig i området.
Slettsnok er ikke påvist, men bør kunne
finnes i varmekjær krattskog i dalføret. De
øvrige norske krypdyrartene er mer eller
mindre vanlige i området.

Mink har blitt svært vanlig langs
vassdraget.
Spor av gaupe bie registrert langs elvas
vestside på 1970-tallet. -l ind. sett 117-88
av Tormod Olsen (Sarpsborg Arbeiderblad
2. juli 1988). Han fisket i tranga nær
Valbrekke, da han oppdaget en gaupe noen
meter unna. Olsen har tidligere sett
gaupespor ovenfor Valbrekke. Dengang
var det få som trodde på ham, men noen
dager etter ble en gaupe skutt i Onsøy.
Snømus yngler i området, og røyskatter observert, mens ilder i dag er blitt en
stor sjeldenhet.
Hjorter kun påvist en gang, idet et individ
ble sett ved Dalebekken i 1980.
At sjøpattedyr som steinkobbe blir
registrert så vidt langt unna Glommas
munning, er spesielt. En og annen gang
vandrer steinkobben oppover el ve systemet
helt til Solli. Dette skjedde både i september 1981 ogjuli 1983.

*Forfatteren omkom under feltarbeid i Femsjøe1
Halden, 16/5-89. -Artikkelen ble funnet i rAutka
merket<< Utkast til Natur i Østfold», blant forfatterer
etterlatte papirer. Utkastet er
bearbeidet/sluttfø
av red. og er publisert med tillatelse fra Runar :
Larsens mor, Berith Skatten borg, Sarpsborg.

Pattedyr
Minst 26 arter pattedyr er registrert i
området.
Et nytt fauna-innslag i elva er bever, idet
minst l individ har hatt tilhold her siden
1987. Arten har i de senere årene vært.i
ekspandsjon i fylket.
Oter reproduserte ved Valbrek~ehølen
på 19 50-tallet. I nyere tid er spor kun sett
sporadisk.
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En sjelden gang vandrer en og annm

steinkobbe opp Glommas nedre Iø1
helt til Visterflo, Skinnerflo og Soll.
elva i Tune (Agårdselvas nedre de
ler). Tegning: Jorunn Antonsen.

Ravn i Østfold
Runar S. Larsen (t)

Den ramsvarte, sky og noe mystiske ravnen har eldgamle tradisjoner i Norge og i
norrøn mytologi. De var Odins hellige fugler, kalt Hugin og Munin. -Foto: David
Vogt.

Den ramsvarte, sky og noe mystiske
ravnen blir i Norge nevnt allerede i
folkesagnene (Odins hellige fugl). En
del ravnelokaliteter i Østfold har fått
navn på berg oppkalt etter forekomst
av ravn i eldre tid. Ravn hører

sammen med hubro, vandrefalk og
tårnfalk, ·til de bergvegghekkende
fugleartene i vårt fylke.
Reitan (1986) har på grunnlag av
fugleliv tilknyttet bergvegger, klassifisert norske berg-samfunn i flg.
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typer:
a) Svalbards bergveggsamfunn
b) fuglefjell
c) kystbergvegger med spredte fugl
d) bergveggsamfunn i skog
e) bergveggsamfunn i høyfjellet.
I Østfold er det «kystbergvegger»
og «bergvegger i skog» som er mest
utbredt, mens «fuglefjell» på rombeporfyrkonglomeratøyene S. Søster,
Rauøy og Missingene ikke lenger
huser de typiske artene lomvi og
lunde. Imidlertid er øyene registrert
som hekkeplasser for ravn, som er
sterkt knyttet til ulike «typer» bergvegger i Østfold. Ofte huser gamle
vandrefalk-hekkeplasser i fylket i vår
tid ravn (Hardeng 1988).
Ravnen er således meget sterkt
bundet til hyller i steile fjellvegger,
ofte innunder et skrånende overheng, stein etc., slik at det' er nær
umulig for mennesker og pattedyr og
nå frem til reiret. I andre tilfeller kan
den hekke i høye, frittstående furutrær.
Målsetningen med registreringen
har vært å lokalisere flest mulig av
Østfolds hekkeplasser for ravn. En
· kystkommune (Hvaler) og en innlandskommune
(Tune/Sarpsborg)
har blitt nøyere undersøkt for å finne
samtlige reir. -Materialet har fremkommet ved en gjennomgang av
Østfold Ornitologiske Forening's fuglearkiv, viltkart i Miljøvernavdelingen (Fylkesmannen i Østfold), publisert litteratur, feltboknotater og intervjuer med fug~ekyndige. En del
undersøkelser er foretatt på gamle og
potensielle lokaliteter i fylket.
Kjente hekkelokaliteter i fylket er
vist på figuren. På grunnlag av
materialet, estimeres dagens bes-
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tand av ravn i fylket til minimum 100
par.
Et plott på kartfiguren betegner en
lokalitet. For øynene S. Søster og
Missingene står et plott for to reir/
par. Tett beliggenhet av plott behøver ikke bety at arten årlig finnes på
alle stedene; det betyr bare at hekking, reirfunn, par med fast tilhold i
hekketiden, m.v. er registrert et eller
flere år.
·
Ravn er lett å artsbestemme.
Eneste forvekslingsart kan i noen
tilfelle være kråke, utfra mottatte
opplysninger å dømme. I et tilfelle
ble et ravnereir oppgitt som «fiskeørn». Øya Heia helt ytterst i Hvaler er
iflg. meddelelser oppgitt som hekkelokalitet, men dette skyldes forveksling med kråkereir. Kråke hekket her
senest i 1988.

Ravnen er utbredt i hele Østfold,
særlig i trakter med bratt terreng og
steile fjellvegger, L eks. i grunnfjellets sprekkesoner {forkastninger]
som her på Brattøya i !dde/jorden. Foto:.G. Hardeng.
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Firkant:}lekking kjent i siste halvdel av 1800-tallet, og i vår tid.
Punkt: Sikker hekkelokalitet, eller par med fast tilhold i hekketiden i nyere tid.
Trekant, lukket: Noe ulokalisert eller sannsynlig hekkelokalitet.
Trekant, åpen: Hekking bare kjent i forrige århundre.
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Ved enkelte anledninger kan ravnen opptre i flokker. På Dalsboslatten i Dalsland (Østfolds nabolan)
nevner Grahn og Larsson (1960) en
kjempeflokk på 200-300 ravner. Eksempler på småflokker i Østfold er
30 ind. Torsø, Borge, 19/ 4-84 (Morten
og Tore Hunn), 30 og 60 ind . Dramstad, Rygge, 29/ 3 og 31/3-85 (0.
Krohn, V. Holte) , 40 ind. Rokke,
Halden, 27/ 2-88 (H. Julsrud) og 17 ind.
Akerøya, Hvaler, 18/ 4-84.
Ravnen har utover på 1900-tallet
blitt vanligere i deler av Sverige og
Norge. Også i Østfold må bestanden
ha økt i etterkrigstiden, særlig etter
ca 1960, men det er umulig å gi tall på
bestandsutviklingen i antall hekkende par i vårt fylke.

til kyst- og innlandstrakter (Tyrberg
1985).
Observatører: Meddelelser til kartfiguren er
mottatt fra: Kjell Engdahl, )onn y Eriksen, Atle
Haga, Geir Hardeng, Roy J. Johansen, Herdis
Julsrud, VIdar Lian, )ørn Bøhmer Olsen, Thor
H. Ringsby, Ole H. Stensrud, Kjell Arnesen ,
Per-Otto Suther, Morten Viker, Per Berglund,
Bjørn Axel Bjerke.

Litteratur:
Grahn, J. og Larsson, E. 1960: Korpen. Sveriges
Natur 51 {2}: 42-46.

Hardeng, G. 1988: Vandrefalken l Østfold:
Tilbakegang, utryddelse og reetablering.
Østfold-Natur nr 27s. 32.
Tyrberg, T. 1985: Ortnamn och fåg lar i Ostergotland · en fa una-historisk studie. Vår Fågelvårld 44 (4): 20 7-222.

Reitan, O. 1986: Fuglefauna i norske bergvegger. Fauna 39: 18·23.

Stedsnavn med ravn

En rekke steder i Østfold forekommer
«ravn» eller avledninger av artsnavnet, i kombinasjon med terrengbeskrivende substantiver som -berget,fjellet, -åsen, -myra m.fl., som kan
være hentydninger om hekkeplasser
for ravn.
Forstavelsene er Ravn-, Ramn- eller Korp-, mens Ram- mer usikkert
henspeiler på arten. Korp-forstavelsen er mest fåtallig av de tre, mens
stedsnavn med Ravn- synes vanligst,
idet dette forekommer spredt i hele
fylket.
En del av stedsnavn som Ravnefjell, Ramnåsen, Ravneberget m. v. er
hekkeplasser for ravn i vår tid, eller
er potensielle utfra topografi og
egenenhet.
For Ostergotland (Sverige) er det
foretatt en stedsnavnstudie på utbredelsen av ramn- og korp-navn knyttet

62

Etterord ved red.:
Artikkelen forelå i rå utkast fra forfatteren. da
han omkom under ornitologisk feltarbeid i
Femsjøen, Halden, 16. mai 1989.
Runar S. Larsen hadde også planlagt å se på
utbredelsen av ulike stedsnavn med Ravn·,
Ramn·, Korp· osv. i fylket, for å sammenlikne
navnbrukj tradisjoner med artens utbredelse.
På grunnlag av de notater forfatteren hadde
gjort, har red. skrevet avsnittet «Stedsnavn
med ravn»,
Artikkelen er publisert med tillatelse fra
forfatterens mor, Berith Skattenborg, Sarps· .
borg.
Runar Larsen hadde også utarbeidet en kom·
munevis lokalitetsoversikt over hekkeplasser
m.v. for ravn i fylket. På grunnlag av denne og
diverse notater/meddelelser som er funnet
blant Larsens etterlatte papirer, kan det
utarbeides e n fullstendig lokalitetsoversikt
med data om hekkinger m.v. -En slik oversikt
blir mulig presentert i «Na tur i Østforld» nr. l,
1990.

Ærfugl og sildemåke i Ytre Oslofjord

etter algeoppblomstring
i Skagerak sommeren 1988
Runar S. Larsen (t)

Sildemåke i flukt ved Struten i Oslofjorden. Arten kan være problematisk å skille
fra den større svartbaken i flukt. Begge har mørk overside. -Foto: Morten Viker.

Innledning
Undersøkelsen ble foretatt 6 dager
innenfor tidsrommet 8/ 6 til 21/7-88,
etter at plankton-algen Chrvsochrom ulina polylepis hadde utviklet mas·
seforekomster utover i mai og juni
1988.
Algeoppblomstringen varte 3-4

uker og forårsaket stor skade på livet
i havet på forskjellige steder langs
norskekysten. I Østfold ga oppblomstringen liten skade på livet
langs kysten. Algen opptrådte i det
meste av Oslofjorden med nordgrense ved Jeløya, på 15-20 meters
dyp (Larsen 1988).
Undersøkelsen ble utført for Direk-
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tora tet forna turforvaltning og·Miljøvernavdelingen i Østfold, etter opp-

legg skissert av Hindrum (1988) og
Skavhaug/ Hindrurn (1988). Feltarbeidet ble utført av oppsynsmann for
sjøfuglreservatene, Anders Elingtorp, og forfatteren.
Tisler og Heia ytterst i Hvaler ble
valgt ut for tellinger av ærfugl, da
disse øyene ligger mest eksponert i·
ytre Oslofjord, og man antok at
Chrysochromulina ville kunne gi
merkbare utslag på ærfuglbestanden
i området. I tillegg ble Akerøya valgt,
fordi dette området er best kjent
m.h.p. ærfugldata fra tidligere år.
Et prøvefelt i en sildemåkekoloni
ble valgt på Heia ytterst i havgapet,
mens et annet, Møkkalasset, ble
valgt i brakkvannsområdet i munningen .av Glomma. Sistnevnte område
skulle tjene som referanse (sammenlikning) dersom sildemåka ville vise
seg å bli slått helt ut i ut-skjærgården, idet algen ikke trives i brakkvann.
Metodikk fulgte Anker-Nilsen m.fl.
(1988). For identifisering av sildernåkeunger ble felthåndboka til Fjeldså
(1977) benyttet.
Prøvefeltet på Heia ble utlagt på
nordenden av øya på rullesteinstrand, hvor adskilte bestander av
strandflatbelg [Lathyrus japonicus],
strandkål
[Crambe
maritima],
strandrug [Elym us arenarius] og hundekjeks · [Anthriscus sylvestris] vokser, foruten vegetasjonsløs steinstrand. Feltet var ganske oversiktelig
til tross for vegetasjonen. Det var
nesten en ren koloni av sildemåke,
kun få gråmåker. Prøvefeltet på
Møkkalasset var mer problematisk,
fordi det inngikk høy vegetasjon av
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Øya Heia ligger alene sør i Hvaler,
helt ut i havet. Undersøkelser av
sildem åker og ærfugl her sommeren
1988 viste at masseoppblomstringen
av plankton-alger ikke hadde påviselige negative effekter på de to
artene. -Foto: G. Hardeng {1973).

takrør [Phragmites communis] og
strandrør [Phalaris arundinacea].
Dessuten var det en stor andel
gråmåke i lmlonien, noe som gjord,e
det mer vanskelig å artsbestemme
ungene.

Resultater og diskusjon
l. Ærfugl:

Tabell: Antall registrerte ungfugler
av ærfugl ved TislerjHeia og Ake røya
sommeren 1988 (tiden 8/6 til 21/7).
Tisler/
Heia
8/6
14/6
25/6
5/7
13/7
21/7

43
18
14
110
57
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Akerøya

1978: ca 65 par (Hanssen 1980)
1979: ca 57 par (Hanssen 1980)
1980: ca 65 par (Hanssen 1980).
De sesongmessige variasjoner i
forekomster av ærfugl ved Akerøya
er beskrevet av Hanssen (1981).

122
138
127
144
152.

I 1988 ble ærfuglunger telt på og
rundt Ake røya før våre tellinger, og
det ble sett mindre enn 100 unger her
i april og mai (M. Viker pers. medd.).
Ved Akerøya
viser registreringene ganske stabile
forekomster gjennom registrerings·
perioden.
I Akerøya-omrc1det ble det foretatt
tellinger av ærfuglunger for 10 år
siden, Hanssen og Botnermyr (1979),
som danner et godt sammenlikningsgrunnlag for tellingene i 1988. Ettersom antall unger stort sett var det
samme i 1978 og 1988 og årets unger
totalt sett var større, må man kunne
si at det ikke skjedde noen stor
katastrofe for ærfuglen i området i
1988. Det er imidlertid noe uklart
hvor stor andel av hekkefuglene på
Akerøya som virkelig holdt til rundt
øya etter klekking, og hvor mye fugl
som kom svømmende til fra andre
områder.
Tidligere tellinger av hekkefugl fra
Akerøya:
1963: ca 60 par (Lid 1975)
1965: ca 45 par (Lid 1975)
1974: ca 25 par (Lid 1975)
1977: ca 55 par (Hanssen 1978)

...

...
...

...

Kartfigur: Undersøkelsesområder for
ærfugl(Æ) og sildemåke(S) på Hvaler

1988. To større felter ble valgt ut for
ærfugl (Akerøya· og Tisler-farvannet)
og to mindre prøvefelter i hekkekolonier for sildemåke (angitt med tirkant) ble lagt ut på Heia og Møkkalasset. -Trekanter: Voksne hunner med
små unger sett langt fra de nærmeste
hekkeområdene, såkalt · svømmetrekk, forklaring, se teksten.
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Opptellinger av rastende ærfugler
i farvannet rundt Akerøya har inngått i arbeidsrutinene siden den
ornitologiske stasjonen ble opprettet
i 1961 (Hanssen 1980). For de siste 10
år kan man i Akerøya Ornitologiske
Stasjons årsrapporter for virksomheten finne opptellinger av . ærfugl
rundt øya for perioden 1977-1985
(Hanssen 1978, 1979, Bosy 1980, ·1981,
HanssenjBosy 1983, Pettersen 1988
og Hanssenj Botnermyr 1979). -Maksimumstall for voksne ærfugl rundt
øya som inngår i årsrapportene, har i
vår sammenheng liten verdi, da
denne undersøkelsen ikke omfattet
opptelling av voksne fugler på våren.
I Heia og Tisler-Alna [Ernahoimen]
ble det antatt en hekkebestand i 1978
på h.h.v. 36 og 60 par. Dette var
basert på en opptelling av antall
hanner i området 1-4/ 5-1978 (Hans.sen 1979). Det foreligger ikke tellinger av unger i dette området fra
tidligere år.
Hma er en kjent ærfugllokalitet
med konsentrasjoner av rastende- og
mytende fugl.
25/6lå det 800-1000 voksne
fugler her.
Det var
overraskende at det kun ble observert 4
kull (eller ungegrupper) første registreringsdag. Likeledes ble det notert
35 hunnfugl uten unger. Siste registreringsdag på Heia (13. juli) var
ingen kull å se. Under registreringen
den 14. juni ble funnet 3 reir med egg.
Disse var ikke fullagte (3, 3 og l egg).
Det er sannsynlig at dette var omlagte kull.
At de registrerte
ungekull forsvant fra området i løpet
av registreringsperioden, kan muligens forklares ved lokalt svømmetrekk, men dette er usikkert.
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Ærfugl mjunge. -Foto: M. C. Viker.

I Tisler-området ble det registrert
en økende mengde ærfugl gjennom
registreringsperioden. Øy-gruppen
er forholdsvis stor og det kan være
vanskelig å få oversikt over situasjonen, særlig i urolig vær.
På bakgrunn av registreringene
synes reproduksjonssituasjonen for
ærfugl normal i forsøksområdene
ved Tisler og Akerøya. Inntrykket er
likevel stor aldersspredning mellom
kullene, noe som kan antyde overhyppighet av omlagte kull. Det er
imidlertid vanskelig å si noe om dette
eventuelt skyldes tilfeldigheter eller
algesituasjonen.
Ungenes svømmetre.kk i Østfoldskjærgården er ikke undersøkt tidligere. Under tellingene ble flere hunner med små unger observert svømmende langt fra nærmeste hekkeplass. Av spesielle observasjoner kan
nevnes: l hunn med 4 unger (1-2 uker

gamle) midtveis mellom Tisler og
La uer 25/6, 1 hunn med 4 unger vect
St. Kollen 25/6, 2 hunner med 6 unger
(2 uker gamle) og 3 hunner med 7
unger (2 uker gamle) ved LillerilJba
25/6. 2 grupper med 3
og 2
unger ble sett ved StorerilJba 25/6. 6
]lunner
med 12 unger ble
sett ca 1 km øst for Akerøya 13/7.
En del observasjoner av hunner
med små unger ble gjort i dypvannsområder, uegnet til næringssøk for
ærfugl. Det var interessant å registrere at ærfugl foretar et svømmetrekk med små unger. Tidlig i perioden ble hunner med unger registrert i
hele området nær hekkeplassene.

Utover i registreringsperioden ble
større ansamlinger av ærfuglhunner
med unger konsentrert til Ern{lholmen i Tisler-Heia-området og ved
Akerøya (bukt med småskjær sør for
selve øya).
Mangelfull kunnskap om svømmetrekket gjør det vanskelig å trekke
sikre konklusjoner på dataene i nsler-Heia-området. Dessuten foreligger
kun et tall fra 1978 over antall
·hekkende par i området. lndividfarging av unger og radiomerking av
voksne hunner må foretas dersom
man vil ha bedre kunnskap om
ærfuglenes svømmetrekk i området.
Tellingene viser at hunner med
unger konsentreres på små arealer i
undersøkelsesområdet. Fo-røvrig ble
det registrert bra med store ærfuglunger i mellom- og inn-skjærgården.
Ærfuglenes utvikling og antall i
mellom- og innskjærgården ble overfladisk fulgt i 1988 ved hver ordinær
takseringsdag, uten at unger ble
grundig telt. Inntrykket er imidlertid
en bra ungeproduksjon og god vekst

utover sommeren. Ærfugl hekket
forøvrig helt inne i utløpet av Iddefjorden, hvilket er sjeldent (0. Stensrud pers. medd.).

2. Sildemåke
Antall egg, unger og voksne individer
i prøvefeltene er vist i fig.
Klekkeprosenten var høy i begge
feltene. Ungenes oppvekstsuksess
var brukbar. Sildemåka klarte seg
bedre på Heia enn på Møkkalasset.
Man skalimidlertid være klar over at
Møkkalassets beliggenhet ved Glommas munning, kan gi en negativ
effekt p.g.a; sterkere forurensning
her. Siste telling (25/6) på Møkkalasset var vanskelig da ungene var store
og hadde gjemt seg i vegetasjonen,
dels dratt på sjøen. Det finnes ikke
bakgrunnsmateriale på sildemåkas
hekkesuksess i studieområdene.
Resultatene av opptellingene av
sildemåke må sammenliknes og vurderes med det som er generelt kjent
om arten, da intet bakgrunnsmateriale foreligger fra studieområdene
tidligere år. Det virker imidlertid lite
sannsynlig at Chrysoc[lromulina har
slått ut sildemåka i vesentlig grad på
Heia, ettersom hekkesuksessen var
høyere der enn på Møkkalasset.
Ungedødligheten for sildemåke var
stor på Møkkalasset. Årsaksforholdet
her er ukjent, men er ikke alge betinget. På Heia har det også vært en viss
ungedødelighet, men en antar at
dette ikke er mer enn normalt. Det
ble ikke funnet overhyppighet av
døde/ døende voksne individer.
Vi har ikke tallmateriale eller
erfaringer som tilsier at den registrerte ungedødligheten hos silde·
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SILDEMÅKE
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Figur: Antall egg (E), unger (U) og
voksne (V) innenfor utlagte prøvefelter på Heia og Møkkalasset. Telledager: 8/ 6, 14/ 6 og 25/6·1988.

måke på Heia har vært unormal.

Registreringsmaterialet bør eventuelt vurderes mot generell informasjon om artens reproduksjonsforhold. Den høye ungedødeligheten
hos arten på Møkkalasset skyldes
andre forhold enn den aktuelle algen.
· På Tisler ble det gått en fast
strekning langs en beskyttet strand
med eksposisjon mot havet. På Heia
ble hele øya inspisert langs eksponert strand ved hver taksering. På
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Tislerble det ikke funnet død sjøfugl
under 5 av registreringsturene, bortsett fra to gamle kadavre fra våren.
Strandlinja ble inventert fra båt,
uten at det ble funnet døde sjøfugl.
Kun l fersk, død sildemåke ble
funnet på Heia (13/7) . Måka ble
undersøkt av Veterinærinstituttet og
ble gitt diagnosen «avmagret».
Samme dag ble det i prøvefeltet
funnet 12 kadavre av gråmåke ·og
sildemåke. Det var en del store unger
av gråmåke og sildemåke å se både i
kolonien og på vannet.

Hovedkonklusjonen er at både
ærfugl og sildemåke klarte seg bra

i hekkesesongen 1988, til tross for
masseopptreden av algen Chrysochromulinapolyepisi Ytre Oslofjorden.
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Funn av nipigget stingsild i Arekilen,
og litt om forekomsten i Østfold
Runar S. Larsen Ct)
Nipigget stingsild ble funnet i hovedbekken i Arekilens østlige svartorsumpskog 25/ 3-89. Det var mye småfisk i bekken denne dagen, men det
var vanskelig å artsbestemme småfiskene. Et individ lot seg innfange ved
å plukke den frem fra et gjemmested
på bunnen, og denne ble artsbestemt
'til nipigget stingsild.
Denne, vår minste ferskvannsart,
skilles bl.a. fra trepigget stingsild på
de 7-12 (vanligvis 9-10) frie piggene
foran ryggfinnen. Arten lever på
grunt vann i ferskvann, særlig i
bekker, dels også i brakkvann, mens
den er meget sjelden i saltvann
(Pethon 1985). Hannen får i gytetiden
en svartfarget strupe og rødaktige
bryst- og bukfinner. Artens biologi er
spesiell ved at hannen bygger et reir i
vegetasjonen eller på bunnen, og
lokker deretter til seg en hunn som
gyter eggene i reiret. Hunnen beskytter deretter egg og yngel. Føden
består av fiskeegg og -yngel, små
krepsdyr og mygglarver (Pethon
1985).
Huitfeldt-Kaas (1918) var med hensyn til innvandringen etter Istiden
tilbøyelig til å tro at den « 10-piggede
stingsild» (nipigget stingsild) var en
av de seneste av de østlige innvandrende fiskene i «Finnmarksgruppen». Jensen (1968) mener dette er
eiendommelig, da arten tåler salt·
vann og burde hatt muligheter til å
vandre inn vestfra som trepigget
stingsild.
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Nipigget stingsild

Trepigget stingsild

Lokalitetsangivelser for arten er
meget lite kjent i Norge, og pr. 1918
var den i det sydlige utbredelsesområdet av Norge, kun registrert fra
Mjøsa og Storsjøen [Huitfeldt-Kl'IA<:
1918).
Nipigget stingsild er oppgitt fra
Østfold i Hardeng og Haga (1978), der
det ikke er skilt mellom status for
trepigget og for nipigget stingsild.
I den norske kartoversikten over
ferskvannsfisk til Eggan og Johnsen
(1983), er ikke nipigget stingsild
nevnt i den kommunevise utbredelseslista for Østfold.
I Pethon (1985) er hele Østfold
inkludert i det generaliserte utbredelseskartet.
Arten er oppgitt fra småbekker ved
Iddefjorden (Hardeng 1982), er sett i
Iddefjorden (meddelt til forf., iflg.
feltnotatbok 15/ 5·89} og er også sett i
fylket av fiskekonsulenten i miljøvernavdelingen (Asbjørn Vøllestad
meddelt til red.), som anser trepigget

stingsild som langt mer vanlig i

Østfold.
Mens trepigget stingsild både kan
leve i ferskvann og til og med kan
gyte i sjøen, antas nipigget stingsild
bare å være knyttet til «brakkvannssonen» i Østfold (Vøllestad medd. til
red.)
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Svartorskogen i Arekilen,
Hvaler, er en av landets
største sammenhengende
svartorskoger.
Nipigget
stingsild ble registrert i en
liten bekk (grøft] gjennom
skogen. -Foto: Roar M.
Eilertsen.
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Gresshopper i Østfold
Runar S. Larsen (t) og Geir Hardeng
Gresshoppene tilhører insekt-ordenen rettvinger (hoppere, Orthoptera) , som består av Jøvgresshopper
og markgresshopper. Også sirisser
tilhører samme insekt-orden .
.De tre ulike gruppene er lette å
skille, se tegningene. Løv· og markgresshopper skilles enklest på lengden av følerne («antennene»). Løvgresshoppene har lange følere (huskeregel: løv og lang begynner med l)
og har mye kraftigere «Sang» enn de
ofte mindre og «mer få-mælte» mark·
gresshoppene, som har korte følere.
Mens løvgresshoppene og sirissene
(en art i Norge) er mer varmekjære
og sørlige i sine utbredelser, finnes
markgresshoppene vanligvis også
lenger nord og høyere mot fjells.
Markgresshopper er vegetarianere,
mens løvgresshoppene er små rovdyr.

Enkelte arter påvist i Østfold,
regnes som sjeldne og er dermed
sårbare (Aagaard og Hågvar 1987), se
oversikten nedenfor. På grunnlag av
undersøkelser og vurderinger av
gresshoppefaunaen i Vestfold, spesielt Tjøme (Fjellberg 1970), må en anta
at også Østfolds kyststrøk er blant de
mest artsrike i landet. Til nå er 8 arter ·
løvgresshopper og 13 arter markgresshopper kjent fra Østfold.

Utfra publisert materiale å
dømme, foreligger det ingen nyere
registreringer i fylket, det vises til
bl.a. Siebke (1874), Hansson (1893) og
Knaben (1943). -Fylkets insekt-interesserte anbefales å ta gresshoppene i
nærmere ettersyn. Gruppen er overkommelig å lære seg og har interessant utbredelse (dyregeografi) og
økologi (leve$ett). 27 arter er påvist i
Norge, 22 i Østfold. Sangen til de
fleste artene finnes på svensk lydopptak (Wallin 1979). Holst (1986) gir
ajour oversikt over utbredelse i N.
Europa med bestemmelsenøkler
m.v.

Veksthushopper · Tachycines asynomarus,
mulig innført etc.

Arter i Østfold
1. Løvgresshopper:
Løvvortebiter- Leptophyes punctatlssima
Sivgresshoppe · Conocephalus dorsalis, sjelden/ sårbar

Grønn løvgresshoppe - Tettigonia viridissima
Stor vorte biter- Decticus verrucivorus
Grå vortebiter ·- Platycleis albopunctata, sjelden/sårbar

Lynggresshoppe · Metrioptera brachyptera
Buskhopper - Pholidoptera griseoaptera, sjelden/sårbar

72

En art er sett i Norge i ny
tid, nemlig eikegresshoppe (Meconema thalassium), so·m er kjent fra
Vestfold. Arten, som er sårbar/ sjeF
den, kan også tenkes å finnes i
Østfold.
I Sverige er ytterligere to meget
sjeldne arter løvgresshopper kjent
(Kindvall og Denuel Hi87). Disse er
imidlertid ikke påvist i Østfolds 3
nabolån i Sverige (Bohuslån, Dalsland og Varmland], og forekommer
·
ikke i Østfold.

Kortvinget enggresshoppe [C. paralellus]bør kunne påvises i fylket, idet
den er kjent fra Dalsland, Bohuslan
og i Norge forøvrig. Også myrgresshoppe {C. montanusfennoscandicus}
er kjent fra Dalsland/Bohuslan, men
ikke i Norge. Ytterligere en art er
kjent fra Bohuslan, syd-enggresshoppe [C. dorsatus).

C. Andre markgresshopper i Østfold:

Gresshoppene består av to hovedgrupper: Løvgresshopper [AJ som har
lange antenner, . 8 arter kjent i Østfold, og markgresshopper [B}, 13
_arter i fylket, som har korte følere
(antenner}. -Tegninger fra Kindvall
og Denuel {1987: 19,40}.

Liten klubbegresshoppe - Myrmeleotettis maculatus
Stor klubbegresshoppe - Gomphocerus rufus
Skoggresshoppe - Podlsma pedestris
Klapregresshoppe · Psophus strid ulus
Blåvinger gresshoppe · Sphingonotus caerulans . Sjelden.
Sumpgresshoppe (stor myrgresshoppe) · Me·
costethus grossus
Grønn enggresshoppe · Omocestus viridulus
Rødgump-gresshoppe - O. ventralis

2.A1ar~resshopper

A. Tornhoppere (Texrit-arter):
Strand-tornhopper- T. subculata
Punkt-tornhopper - T. bipunctata

Nordlig tornhopper [T. fugligiosa} er
ikke påvist i Østfold eller i våre 3
svenske nabolan, men er kjent fra
Norge. Lysning-tornhopper [T. undu"
lata} finnes høyst sannsynlig i Østfold, idet arten er notert i vå1e 3
svenske nabolan og i Norge forøvrig.
B. Eng-gresshopper (Chorthippus-arter):
Gråbrun eng-gresshoppe - C. brunneus
Strandeng-gresshoppe - C. albomarginatus
Slåtte-gresshoppe - C. biguttulus, meget sannsynlig påvist. Arten er sjeldenjsårbar.

Hussirissen er en sørlig/varmekjær
art som ved flere anledninger har
opptrådt i store antall i tilknytning til
åpne søppelfyllinger i mer kystnære
strøk av Østfold. Tegningen fra Kindvall og Denuel {1987:10], viser et
individ sett ovenfra.
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Vandregresshoppe, Locusta migratoria, som er mest kjent for sine
masseopptredener i sørligere strøk,
er påtruffet på Kråkerøy i forrige
århundre (Schøyen 1889).
Hussirissen, Acheta domestica, er
også en sørlig og mer varmekjær art,
som en rekke ganger har opptråcj.t i
masseforekomster i fylket, særlig i
tilknytning til åpne søppelfyllplasser
i fylkets kystnære strøk (Hansson
1893 og 1902, Schøyen 1930, Mehl
1978}. Arten høres ikke så sjelden om
kvelden utover sensommeren og høsten hist og her i kyst-Østfold.
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"Runar S. Larsen omkom under naturfaglig
feltarbeid på Femsjøen, Halden, 16. mai 1989.
Ved gjennomgang av Larsens fagmateriale, ble
det funnet en artslistepå en discett, c Norske og
svenske rettvinger med vekt på utbredelse 1
Østfold» (l s.). Listen er bearbeidet videre og er
publisert med tillatelse fra avdødes mor, Berith
Skattenborg, Sarpsborg.

Utbredelse og forekomst av skoglemen i Østfold,
og litt om andre smågnagere som kan finnes i fylket
Runar S. Larsen (t) og Geir Hardeng

Skoglemen. -Foto: Bjørn Jacobsen.

Skoglemen {Myopos schisticolor)' tilhører systematisk sett samme familie som den langt m er kjente arten,
lemen [fjellemen, Lemmus Jemmus}.
Skoglemen har i de siste ti år blitt
lagt mer merke til i våre skoger. Fra
slutten av 1970-tallet og frem til i dag
er arten sett på en del iokaliteter. I
tillegg er det på en rekke steder i
østlige skogtrakter i fylket blitt sett
moseavbitt, ekskrementer og ganger

i moserik granskog, gjerne i skygge-

fulle skråninger med noe blokkmark
og fjell. Slike sportegn er høyst
sannsynlig fra skoglemen. Ekskrementene har vært «Store» ut fra
lengden å dømme, men dette er ikke
noe sikkert sportegn. På egnede
steder med granskog og mose langs
kysten og på øyene er det ikke funnet
slike sportegn.
Skoglemen eller «blåmu·s» som den
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kalles lokalt noen steder i Østfolds
østlige skogbygder, er skifergrå til
gråblå av farge, og ofte med en
rustbrun flekk over bakryggen. Et
annet godt kjennetegn er den korte
halen. Skoglemen er et av Østfolds
aller me~t interessante pattedyr,
både dyregeografisk, næringsmessig
og genetisk.
et østlig
Arten er
faunaelement. Den lever av mose, og
det finnes tre ulike genetiske hunntyper. Et spesielt forplantningssystem med skjev kjønnsfordeling og
med tre ganger så mange hunner som
hanner, er enestående blant Norges
pattedyr.
Arten er utbredt i den boreale
(nordlige) sone, hvis sydgrense hovedsaklig sammenfaller med somme~
reikas nordgrense, og med verdensutbredelse fra Øst-Norge til Stillehavskysten.
Skoglemen er overveiende et nattdyr som fører en skjult tilværelse.
Det forteller kanskje litt om artens
evne til å leve skjult at den ble
oppdaget av vitenskapen så sent som
i 1843; da ble de to første funnet ved
Lillehammer (Mysterud 1980) .
.Varaldskogen sør for Kongsvinger
er blitt et viktig skogsområde for
skoglemenstudier. Her har en funnet
at arten foretrekker fuktig, gammel
granskog på mineraljord med et tett
mosedekke, spesielt av sigdmoser
(Dicranum spp.), (Ims. m.fl. 1989).
-Myrfuruskog og myr ble unngått,
mens tørrere skogtyper verken ble
foretrukket eller
unngått. Forandringer i tilholdssted (levested, habitat) ble observert, ettersom flere
skoglemel} ble fanget i juni på tørrere
mark med mer furumose (Pleuro76

zium schreben] og mindre sigdmo-

ser, enn i mai (Ims m.fl. 1989).
Arten opptrer i masseopptreden
år om annet. I Østfold synes den å ha
vært relativt vanlig i årene 1987 og
1988. Det er mulig slike toppår
foregår i fireårs-sykler. I toppår kan
skoglemen foreta vandringer, oftest

Utbredelse av skoglemen i Norge
omkring 1980, etter Mysterud [1980}.

Moserik, ofte skyggefull granskog, er typisk tilholdssted for skoglemen. Foto fra
gammelskoq i Lauvlunddalen, Vestfjella, Halden, 1978, der det ble sett tallrike
sportegn, trolig etter skoglemen. -Foto: G. Hardeng.

nattestid om høsten. Man vet svært
lite om spredningsavstander, men
arten har adskillig mindre forflytning enn lemen. Skoglemens tilbøyelighet til å gå utfor bratte bergvegger er tidligere beskrevet (Elgmork
1963). Mysterud (1968a) har vist at
bratte fjellskjæringer langs riksveiene har vist seg å være naturlige
feller og gode indikatorer når det
gjelder å registrere bevegelser i
populasjonene hos flere smågnagere.
Ifølge utbredelseskart i pattedyrbøker til eksempelvis Siivonen (1976)
og korrigert kart i «Norges dyr»
(Mysterud 1980), skal skoglemen finnes utbredt over hele Østfold. Vårt
materiale gir imidlertid ikke grunnlag til å trekke vestgrensa for arten
ut til kysten. Den eksakte utbredelsesgrensa kan naturlig nok ikke

trekkes opp.
På grunnlag av
observasjonsmaterialet mener vi det
pr. i dag er forsvarlig å trekke vestgrensa noe øst for Glomma, omtrent
mellom Mysen og Halden. Da arten
kan vandre noe i toppår, bør ikke
østre halvdel av fylket være identisk
med grensen for yngleutbredelsen.
- Arten er tidligere angitt som sjelden i fylket av Hardeng og Haga
(1978). De tallrike observasjonene i
siste 10-års periode gir grunnlag for
revurdering av artens status, og den
bør i dag ikke lenger vurderes som et
sjeldent pattedyr i Østfold. I nabolandskapet Dalsland er man først i de
senere år blitt oppmerksom på arten.
Første observasjon ble her gjort ved
funn av bemester i en gulpebolle av
en kattugle i 1969, og etter dette er
arten blitt påvist av flere. Arten
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finnes sør til Ed-traktene [Kent-Åke
Gustavsson pers. medd.). 1986 var et
godt skoglemenår der. I Vårmland er
arten vanlig, og i Bohuslån finnes
arten ifølge kart i Siivonen [1976).

Rødenes, Marker
Ingen funn, men traktene ligger klartinnenfor utbredelsesområdet. Mangelen på funn skyldes sikkert mangel
på observatører i dette området.
Øymark, Marker
Et overkjørt individ funnet ved Otteid 21/5-77 [G. Hardeng). Skoglemen
er observert ved Løvik, Store Le,
sommeren 1986 (Jan Ingar Iversen
pers. medd .).
Mysen, Eidsberg
Flere rapporter om skoglemen i Mysen-traktene er innkommet til Zool.
Mus., Oslo (Halden Arb. blad 29/ 9-88).

Utbredelse av skoglemen i Skandinavia, etter Siivonen (1976 ).

Funn av skoglemen
Rømskog
Omkring 1967-70, ble hundrevis drept
på veiene (Barth medd. via A. Haga). I
1974 eller 1975 ble diverse døde
individer funnet i en eller flere
veiskjæringer [E. K. Barth medd.). Et
dødt individ ble funnet på vei NØ i
Rømskog i april1984 [Atle Haga pers.
medd.) Mange observasjoner av arten hver dag i juli 1988 på Rambergodden, Rømsjøen, og diverse individer tatt av katt i 1988 [Bjørg Bøen
pers. medd.). Ingen observert her i
september samme år. Flere folk i
kommunen kjenner arten, og den er
sett her flere ganger før [Sven Jørgensen). I Østfold er den tidligere tilfeldig påvist i Rømskog og Marker
(Hardeng 1978).
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Trømborgfjella i Eidsberg, Rakkestad, Marker
Et dødt eksemplar ble funnet like sør
for Lundebyvannet [-tjernet), og ett
individ ved Damtjern, Østbydalen ca
1 km unna (Eidsberg), ca 8/ 8-88 (Per
Kristiansen medd. via Atle Haga).
Muligens også tilstede i 1987. En noe
usikker observasjon i gammel, fuktig
og moserik barskog ved Gåseflo,
Rakkestad, primo okt. 1987 (R. Larsen).
Aremark
Et dødt individ funnet på skogsbilvei
øst for Tordivelen, ca l km vest for
Fiskeløstjern, Bjørkebekk ·N 20/7-84
(Bård E. Andersen pers. medd.). Ikke
så svært sjelden at den faller ned i
lyskasser (sjakt til kjellervinduer)
ved sykehjemmet. St- .\ senest høsten
1988. Flere ganger tatt av katt på gård
like ved Aremarksjøens vestside
(Yngvar Grettland pers. medd.). 4
døde individer funnet ved ulike an-

ledninger i grensetraktene NØ for
Aspern i 1988 (Bård E. Andersen pers.
medd.}. Ifølge en gårdbruker på Rød
ble 2 individer tatt i felle høsten 1987
ved Rød, Aspern, og likeledes er det i
et boligfelt på Kvisler like ved, noen
år tidligere observert skoglemen
(medd. via Ole Stensrud}.
Vestfjella, Aremark/Halden
Følgende observasjoner er gjort i
blåbærgranskog 1978like N for Djupvann: 1 hunn i reproduksjon (velutviklede p·a tter) ble fanget 23/ 5. l sett
30/5 og 1 dødt ind. (tatt av rovdyr} ble
funnet 31/5 (Hardeng 1978). Lokalitetene for skoglemen ved Djupvann var
typisk nok preget av eldre, fuktig og
moserik skog. På fangststedet litt s·
for Blektjern, var mosedekket 100%
og besto av tykke matter med bjørnemose (Polytrichum sp.} og sigdrnoser
(Dicranum spp.). Moseavbitt, ganger/hull og ekskrementer var vanlig.
Lignende sportegn i blåbærgranskog
i Lauvlunddalen og noe SSØ for
Dagerødsæter antyder at den
finnes flere steder (Hardeng 1978}.
Halden og Ankerfjellajfdd

Utbredelse av skoglemen i Østfold.

e .:1-5 observasjone-r/funn.

., Usikker observasjon. -En usikker
;bs. ved Fredrikstad er ikke anførtpå
kartet, se teksten. ·
~
: Rømskog kommune, der
arten sees tallrik i toppår for skoglemen.

Skoglemen ble funnet i en kjeller i
BRA-veien, Halden by (Halden Arbeiderblad 29/ 9-1988, s. 40). Observert flere huller i skogbunnen og et
dødt individ som stadfestet arten ved
Løvås (PL 483-446), øst for Ørsjøen
aug.-sept. 1987 (Jan Ingar Iversen og
Torunn B. Iversen i brev). Et individ
ble funnet dødt på Jakobsrudon, S.
Boksjø 8/9~88, i moserik granskog like
på svensk side (Jørn Bøhmer Olsen
pers. medd.)
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Et gammelt og usikkert funn fra
Fredrikstad er referert i R. Colletts
dagbok fra 1906 (Wildhagen 1952,
s.29). Imidlertid har Collett selv ikke
referert dette funn i sitt hovedarbeide over pattedyrene i Norge (Collett 1911-12). Det ligger nær å anta at
Collett selv ikke har kontrollert funnet og derfor ikke har villet utvide
utbredelsen sørover basert bare på
denne observasjonen (Mysterud
1968b).

Smågnagerarter ikke påvist i Østfold, men som er kjent fra tilgrensende områder
Bjørkemus [Sicista betulina}: Ikke
funnet i Østfold. Nærmeste lokaliteter i Norge er Hurdal (Løset og
Spikkeland 1984) og mulig Nesodden
sør for Oslo (Semb-Johnsson 1985). I
Vang ved Hamar er kun Em bjørkemus
fanget på nærmere 28.000 felledøgn,
noe som antyder at arten meget vel
kan forekomme også utenfor det
kjente utbredelsesområdet uten å
være oppdaget (Sonerud 1987). Arten
er oppført som sjelden på lista over
truede pattedyr-arter i Norge (Statens Naturvernråd 1984) og i Sverige
(AhlEm 1977).
Hasselmus [Muscardinus avellanarius}: Ikke funnet i Norge, men er

registrert i Valbo-Ryr i 1977 og på
søndre Kroppefjåll i 1980, SV Dalsland (Hult 1981). I Sverige er arten
angitt som sårbar (AhlEm 1977).
Dvergmus {Micromr;s minutus}: En
sørlig art som i Sverige ble funnet ny
først i 1985 (3 eksemplarer), i skogkant i gammelt jordbruks-
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landskap (Willamo 1986). Funnstedet
ligger 3 mil nord for Mellerud i
Dalsland. Et felttips er å lete etter
artens sommerbol mellom korn og
høye gress-strå.
Stor skogmus [Apodemus silvaticus}:

Er ukjent i fylket ·u t fra litteratur,
meddelelser og observasjoner å
dømme. Utbredelseskart i Siivonen
(1976), som bl.a. anfører hele ·søNorge, er derfor mulig feilaktig.' Den
er funnet to ganger i Dalsland (Karvik
1964), hvorav det ene ved Dalen i
Nossemark, kun 2-3 km unna riksgrensa. I fellesfangstene til f.eks .
Christiansen (1983), er stor skogmus
ikke funnet blant «skogmus» fanget i
Østfold.

Gråsidemus [Chletrionomr;s rufocanus)•

Er et nordlig faunaelement, hovedsaklig tilknyttet høyereliggende områder,
påvist ned til 250-300
m .o.h. på Østlandet.
Flere individer er
fanget på Varaldskogen helt sør i
Hedmark, ikke langt fra Rømskog. Av
mer eim 2.100 smågnagere (4 arter),
var 8 dyr gråsidemus (Bondrup-Nielsen og Ims 1988).
Fjellrotte [Microtus oeconomus) •
Arten opptrer hos oss mest i fjelltrakter og nordpå. En sørlig underart, M.
oeconomus stimmingi, kan finnes i
SØ-Norge, iflg.· utbredelseskart hos
Siivonen (1976). Arten er meget lik
markmus [M. agrestis)
og kan derfor lett bli oversett i
lavlandet, dersom ikke nærmere detaljer sjekkes (kinntennene).

Lemen (Lemmus Jemmus):

Er en karakterart for fjellområdene,
og kan foreta vandringer langt utenfor sitt egentlige utbredelsesområde
(yngleområde). Hele Østfold er skravert på kartfigur i Ekman (1922),
gjengitt i Siivonen (1976).
Collett (1911-12) skriver følgende:
«Lemæn: Under «Yngleaar» ofte l(tvandring til Lavlandene , som kan
oversvømmes lige til Landets Sydspids (58•). Paa de sydlige Lavlande
viser den sig blot under Vandre-Aar,
men kan herunder trænge lige ned til
Grændsen af BohusHin og til Landets
Sydspids; i dethele kan Læmenen
under ett eller andet Aar optræde
paa saagodtsom enhver tilgjængelig
Plet af Norges Land med dets nærmeste Øer og Holmer».
Hardeng og Haga (1978) mener angivelser i eldre litteratur om at lemen
er påtruffet i fylket, må ansees som
usikre.
Tore Hunn (i brev) fant imidlertid
en smågnager med brunlig pels (gyllenbrun?) og tydelig sort kors over
rygg og nakke, ca 11 cm lang uten
hode og hale [hale ikke observert),
som han mente kunne være lemen,
ved Hølvannet, Rømskog 11/6-1977.
Lemen er utover dette ikke registrert
i Østfold i nyere tid. fellefangster i
Rømskog er så vidt vites, aldri blitt
utført.
Man vet fra andre steder i Norge at
lemen kan forekomme i isolerte
bestander, f.eks. i tilknytning til
myrområder med noe høyereliggende tilgrensende barskoger [Mysterud og Dunker 1972). funn finnes
også på Totenåsen ved Mjøsa, der
også lokale lemen-navn opptrer [1.
Mysterud pers. medd.). -Hølvann- .

straktene er meget myrrike, men
høydenivået er bare 250-300 m.o.h.
På Varaldskogen helt sør i Hedmark,
noen mil nord for Hølvann, er arten
imidlertid ikke påvist under omfattende fellefangst de senere år, og
arten synes ikke å forekomme · der
~Rolf Anker Ims pers. medd.).
Etter Viltloven er alle smågnagere
ute i naturen fredet i utgangspunktet. Man må innhente spesiell fangsttillatelse for å drive innfanging av
smågnagere i naturen. Skoglemen
går imidlertid sjelden i klappfeller,
slik at fallfeller nok gir best fangstbarhet. I toppår er det imidlertid
store muligheter for å finne døde
individer langs veiene, jfr. Mysterud
(1968a).

Artikkelen forelå tilnærmet ferdig før Runar
S. Larsen omkom under naturfaglig feltarbeid
på Femsjøen, Halden, 16/5·1989. Mtikkelen er
publisert med tillatelse fra avdødes mor, Berith
Skattenborg, Sarpsborg.
Red.
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Marthon Kolbeinsen - til minne

Marthon Kolbeinsen døde 27. mai
1989, 83 år gammel. For ornitologer i
Østfold, og spesielt for dem med et
nært forhold til Akerøya Ornitologiske Stasjon opp gjennom årene, har
. han vært en trofast skysskar. I så vel
sol som stiv kuling, fraktet han
ringmerkingssugne ornitologer trygt
frem og tilbake til øya der ute i
havgapet.
I rundt 20 år utførte han enten
alene, eller sammen med «guttane»
Knut og Helge, en viktig oppgave for
arbeidet med å samle ny viten om
fuglelivet og trekket på Akerøya.
Marthon ble født 2/ 3·1906 på Karmøy og kom til Hvaler i 1931, da han
giftet seg med sin Anne fra Huser på
Asmaløy. I alle år har fiske vært hans
levebrød, enten i hjemlige farvann
eller i Kanada, hvor han tilbrakte fem
år.

En pålitelig skysskar for stasjonen
ble han vel ved en tilfeldighet en
gang i 60-årene. Jeg har ikke oversikt
over alle som Marthon har fraktet til
«øen», men ingen blir vel fornærmet
når jeg velger å trekke frem avdøde
Gunnar Lid, 1938·83. Marthon og
Gunnar fikk et nært forhold på
turene til og fra Akerøya.
I tiliegg til å være skysskar var
Marthon også svært opptatt av naturen i sine nære omgivelser, særdeleshet fugle- og fiskelivet. Han hadde
derfor alltid observasjoner på lur til
«Sultne» byfolk, som møtte til avreise på Brattestø-brygga fredag
kveld.
Helt frem til det siste var Marthon
åndsfrisk, og satte derfor stor pris på
en koseprat med gamle kjente. Selv
hadde jeg flere slike hyggestunder.
La oss derfor huske ham slik for
ettertiden. -Vi lyser fred over hans
minne.

For ØOF og Akerøya
Ornitologiske Stasjon
Erik Sandersen

Det vises også til en artikkel i «Østfold·
n~. 3·4 (s. 52·53): «Marthon

Ornitologen» 1978,

Kolbeinsen, en pålitelig skysskar for Akerøyagjengen».

Red.
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Ornitologiske observasjoner i Østfold
Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
Morten G. Viker

Sangsvane ble i 1988 påvist hekkende i Østfold for første gang. Hekkefunnet er
· også det sydligste i Norge. -Foto: M. G. Viker.

Som vanlig inneholder den foreliggende LSRK-rapporten mest observasjoner fra foregående år (1988), men
enkelte eldre, nylig innrapporterte
observasjoner er også med. Dessverre hjalp det ikke mye å publisere
rapporteringsguiden, svært få har
tatt seg tid til å studere denne og
sende inn sine observasjoner. Allikevel rettes en stor takk til dere som har
latt dere inspirere av denne.
84

For en rekke arter er det rapportert ·
inn svært få funn slik at en ved
gjennomlesning kan få et inntrykk av
at enkelte arter er sjeldnere enn hva
tilfellet virkelig er. Dette er beklagelig, men vi forsøker oss igjen med en
oppfordring til folk som har sett noe
interessant: Send oss observasjoner,
mangler du rapporteringsguiden, så
be om et eksemplar.

LRSK's adresse: LRSK-Østfold v/ Morten G. Viker, Pt;>stboks 1520 Glombo,
1671 Kråkerøy.

9 (ALA), 100+ ind. Akerøya/
Hvaler 7/ lO (AOS).
UBEST. LIRE Puffinus sp.
. 1988: l ind. AkerøyajHvaler 2/10
(AOS) og 1 ind. samme sted 3/
10 (AOS).

SMÅLOM Gavia stellata ·
1988: 1 ind. Vauerbrottaj Hvaler 1/7
(ALA). 2 ind. Søndre Asmaløy/
Hvaler 5/ 7 (PRV): Sommerobservasjoner er ikke vanlige.
UBEST. ISLOM Gavia immerjadamsii
1988: 1 ind. Akerøyaj Hvaler 22/ 10
(RGB, MPE).
DVERGDYKKER Tachybaptus ruficollis
1988: 1 ind. AkerøyajHvaler 4-8/ 10
(AOS), 1 ind. Vil<erkilenjHvaler
21/ 10 (ESH).
GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
1988: 1 ind. AkerøyajHvaler 13/ 5
(AOS), l ind. Kurefjorden/
Rygge 16/ 7 (RWI, LFL), l ind.
Søndre AsmaløyjHvaler 11/8
(MGV), l ind. AkerøyajHvaler
12/ 8 (AOS) og 2 ind. samme
sted 16/ 10 (AOS).
HORNDYKKER Podiceps auritus
1988: l ind. AkerøyajHvaler 21/4
·
(AOS), 1 ind. ReierbuktajMoss
24/ 8 (RWI), l ad. Akerøya/
Hvaler 10/ 9 (AOS), l ind.
samme sted 24/ 9 (AOS) og l
ind. samme sted 26/10 (AOS).
HAVHEST Fulmarus glacialis
1988: 61 ind. Vil<erta ngenjHvaler 20/

GRÅLIRE Puffinus grise us
1988: 4 ind. AkerøyajHvaler 2/10
(RGB, SEN, RFR)
HAVLIRE Puffinus p uffinus
1988: l ind. AkerøyajHvaler 4/ 9
(ALA, TTH), 6 ind. Vil<ertangenj Hvaler 9/ 10 (ÅSF), l ind.
Søndre Jeløyj Moss 9/ 10 (RWI,
AHN).
HAVSULE Sula bassana
1988: l ind. stormdrevet Rygge
kirke/ Rygge 11/ ? (LFL), 11 ind.
Vil<ertangenj Hvaler
19/ 9
(ALA), 11 ind. AkerøyajHvaler
19/9 (AOS), 26 i~d. Vil<ertan·
gen/ Hvaler 20/9 (ALA), 23 ind.
Akerøyaj Hvaler 27/ 9 (AOS), 45
ind. samme sted 2/10 (AOS) og.
21 ind. samme sted 7/ 10 (AOS).
STORSKARV Phalacrocorax carbo
1988: 320 ind. Akerøyaj Hvaler 14/ 4
(AOS), l juv. Trollnestje rnetj
Halden/ Aremark 7/5 (AAN).
TOPPSKARV Phalcrocorax aristotelis
1988: 1 ind. Eldøyaj Rygge 1/ 5 (LFL,
RWI, ALI, HEL).
NATTHEGRE Nycticorax nycticorax
1987: 1 ad. Treskjær, LangøyajKråkerøy 21-22/ 5 (ATA). Første funn
av denne arten i Østfold og det
åttende i Norge.
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GRÅHEGRE Ardea cinerea
1988: 102 ind. Kurefjorden/ Råde/
Rygge 22/ 10 (ESH), 71 ind.
samme sted 23/ 10 [LFL, RWI).
KNOPPSVANE Cygnus olor
1988: 244 ind. Kurefjorden/Råde/
Rygge 11/7 (ESH}, 2 ad. m/1
liten pull. så sent som 21/ 9
(DVO).
SANGSVANE Cygnus cygnus
1988: 1 par hekket Rokke/ Halden og
fikk frem 3 unger (GHA, JER
MOL) . Dette er første hekkefunn i fylket og det sydligste i
Norge.
SÆDGÅS Anser fabalis
1988: 1 ind. Skinnerflo/ Råde 7/ 2
' (ALA).
KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchos
1988: 9 ind. Akerøya;Hvaler 15/ 5
(AOS), 125 ind. Kurefjorden;
Råde/Rygge 19/ 9 [ALA), 41 ind.
19/ 9
Vikertangen;Hvaler
(ALA), 39 ind. Kurefjorden/
Råde/Rygge 20/9 (RFR, LFL,
RWI,· BOL), 19 ind. Akerøya/
Hvaler 25/ 9 (AOS), 4 ind. Kurefjorden/ Råde/ Rygge 29/9 (RFR),
58 ind. Jonsten/ Råde 29/ 9
(RFR).

9/ 4 (MPE), 53 ind. Akerøya/ .
Hvaler 1/5 [AOS), 15+ ind.
Kurefjorden/ Rådej Rygge 4/ 8
(RWI), 20 ind. samme sted 17/ 8
og 27/ 9 (LFL m.fl.), 12 ind. Øra/
Fredrikstad/Borge
17-18/ 9
(ALA).
KANADAGÅS Branta canadensis
1988: 90 ind. Kurefjorden/ Råde 23/ 8
(LFL).
HVITKINNGÅS Branta Jeucopsis
1988: 2 ind. Skinnerflo/ Råde 11/10''
(RFR).
RINGGÅS Branta bernicla
1985: 2 ind. Sletter/ Råde, juni (ÅFJ til
LFL).
GRAVAND Tadorna tadorna
1988: 95 ind. Øra/fredrikstad/Borge
30/4 (MPE), 191 ind. samme
sted 15/ 5 [MPE), 177+ ind
samme sted 23/ 5 (ESH), 85 ind.
Kurefjorden/ Råde/ Rygge 3/ 6
(ESH), 1 ind. samme sted 6/ 11
(MGU).
SNADDERAND Anas strepera
1988: 1 par Øra/fredrikstad/Borge
24/ 5-1/ 6 (RGB, MPE), 3 ind.
Kurefjordenj Råde/ Rygge 24/ 8
(RWI, AHN), 1 hunnfarget ind.
Akerøya;Hvaler 23/ 10 (RGB).

TUNDRAGÅS Anser albifrons
·
:
ind.
Kurefjorden/Råde/
1988 1
Rygge 24-26/ 5 ESH, LFL, TSK).

KRIKKAND Anas crecca
1988: 1 ind. Akerøya;Hvaler 7/ 2
(AOS), 606 ind. Kurefjordenj
Råde/ Rygge 23/ 4 (ESH).

GRÅGÅS Anser anser
1988: 16 ind. Øra/fredrikstad/Borge
1/4 (ESH), 12 ind. sa mme sted

STOKKAND Anas platyrhynchos
1988: 630+ ind. Kurefjordenj Rå dej
Rygge 17/ 8 (ESH).
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KNEKKAND Anas querquedula
1988: l hann ØrsjøenjHalden 30/4
(AAN), l par Skipstadkilen/
Hvaler 13/ 5 (MPE, RGB).
SKJEAND Anas clypeata
1988: 8 ind. Øra/ Fredrikstad/Borge
28/ 4 (ESH), 9 hanner Kurefjordenj RådejRygge 10/5 (ESH), 13
ind. samme sted 24/5 (ESH), 7
hanner KrogstadfjordenjRåde
· 24/5 (ESH), 10 ind. Akerøya/
Hvaler 24/5 (AOS).
PRAKTÆRFUGL

Somateria spectabi- .

lis
1988: 1 ind. Skjebergkilen/Skjeberg
medio juli (BGR til AFJ, OKR,
VET).
STELLERAND Polystricta stelleri
1985: I par St. Sletter/Råde 3-4 dager
i mai (ÅFJ til LFL).
SVARTAND Melanitta nigra
1988: . I hann Store Erte/Halden 6/5
(AAN).

KapellfjelletjFredrikstad 10/4
(HFR, ADY), l juv. Ramsø, Øra/
Borge 11/ 12 (RTO).
SIVHAUK Circus aeruginosus
1988: I hann Øra/Fredrikstad/Borge
21/ 4 (GMO, ALA), l hunn
samme sted 26/ 4 (MPE), I hmm
samme sted I/5 (TAA), I hunn
samme sted 4/5 (MPE), 1 hunn
Fiulstadsundet/Rygge
I0/ 5
(LFL, RWI, DBE), I hunn KjennetjernetjOnsøy 10/5 (ESH), I
irtd. Øra/Fredrikstad/Borge 8/5
(ESH), I hunn samme sted 11/
5(MPE), l hunn samme sted 23/
5 (ESH), I hann Hærsetsjøen/
Trøgstad I8/ 6 (MGU), 2 ind.
Øra/Fredrikstad/Borge
4/ 8 ·
'(MPE), I hunnfarget St. Sletter;
Råde 9/ 8 (LFL), l hunn Øra;
Fredrikstad/ Borge 23/ 8 (ALA,
ESH) , 3 ind. (to IK-fugler og en
2K hann) samme sted 24/ 8
(MPEm SEN), 3 ind. (en IK-fugl
og to 2K hanner) samme sted
28/8 (MPE).

SILAND Mergus serra tor
1988: l par Pollstadvika, Store Lee/
Aremark 7/5 (AAN).

KONGEØRN Aquila chrysaetos
1988: l juv. Lundsneset/Aremark I3/
3 (TSN), l juv. Moss byjMoss
25/11 (ÅFJ til LFL}.

VEPS EVÅK Pernis apivorus
1988: 1 ind. Framnes/ Moss 28/ 6 (JRA,
LFL), 2 ind. FuglevikjMoss 21/ 7
(RWI), 1 ind. Sunnaj Rygge I6/ 8
(LFL, TSK), f ind. Akerøyaj
Hvaler 7/9 (MPE).

LERKEFALK Falco subbuteo
I988: l ind. Rød/ Onsøy 29/5 (ESH).

HAVØRN Haliaetus alhicilla
1988: l juv. Vikertangen/Hvaler I5/l
(RSØ til JER), l ad. Spjærøy/
Hvaler I6/2 (RSØ tilJER), I juv.

UBEST. STO RF ALK

Falco rusticolusj

peregrinus
I988: lind. MoumjBorge 7/ 11 (MPE).
VANDREFALK Falco peregrinus
1987: 2 hunner Kurefjordenj Råde 3031/8 (RWI, RBO, LFL).
1988: I hann AkerøyajHvaler 16/4
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(AOS), 1 hunn samme sted 7/5
(AOS), 1 hann (1K) Øra/fredrikstad/Borge 17/ 8 (ALA), 1 hunn
(1K) Akerøyaj Hvaler 1/9 (MPE,
TAA), 1 hann samme sted 2/ 9
(RWI), 1 ind. Kurefjorden/
Rygge 11/ 9 (LFL, RWI, AHN).
JERPE Bonasa bonasia
1988: 1 par Langetjern, Ankerfjella/
Aremark 12/ 5 (AAN).
RAPPHØNE Perdix perdix
1988: 1 ind. Rød, Jeløy/Moss 17/4
(RWI), 1 ind. Øra/Fredrikstad/
Borge 21/4 (JFI), 1 ind. samme
sted 1/ 5 (TAA) ~.. 3 ind. -Kurefjordenj Rådej Rygge 14/ 9 (DVO), 1
ind. samme sted 4/ 10 (DVO).
Det finnes ikke lenger noen
naturlig rapphønepopulasjoner i Østfold slik at alle disse
funnene ganske sikkert er av
fugler som er satt ut.
VAKTEL Coturnix coturnix
1988: 2 ind. Viersholm/Råde 14/6
(MPE, MGV, THA m.fl.), l ind.
SmedbakkenjOnsøy
16/6
(ADY).
MYRRISKE Porzana porzana
1988: 1 ind. Augebeghølenj Råde 7/6
(ESH).
SIVHØNE Gallinula chloropus
1988: Hekking_ i Vollgravene/fred·
rikstad 8/ 7 (MPE).
TJELD Haematopus ostralegus
1988: 2 ind. Femsjøenj Halden 1/ 5
(AAN).
TUND~ALO

Pluvialis squatarola
1988: 21 ind. AkerøyajHvaler 27/9
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Fjæreplytt, Akerøya. -Foto: M. G.
Viker.

(AOS), 53 ind. Kurefjordenj'
Rygge 27/ 9 (LFL) .
VIPE Vanellus vanellus
1988: 500+ ind. KurefjordenjRåde/
Rygge 17/8 (ESH).
FJÆREPLYTT Calidris maritima
1988: 40+ ind. Heiknubbenj Hvaler 4/
4 (MGV m.fl.) .
BRUSHANE Philomacus pugnax
1988: 119 ind. Øraj FredrikstadjBorge
12/ 5 (ESH), 180 ind. samme
sted 17/ 8 (ESH), 200+ ind. Skin·
nerfloj Onsøyj Råde 18/ 8 (ESH).
KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
1987: 1 ind. KurefjordenjRådejRyg-

ge 26/4 (RBO, RWI).
1988: 1 ind.. Akerøya;Hvaler 1/4
(AOS), lind. samme sted 16/4
(AOS), 1 ind. samme sted 17/ 4
(AOS), l ind. samme sted 23/ 4
(AOS), 3 ind. samme sted
(hvora l merket) 4/ 10 (SEN,
ALA, RGB, TAA), 1 ind. samme
sted 5/ 10 (SEN, ALA, TAA), l
ind. samme sted 6/ 8 (TAA), 1
ind. samme sted 7/ lO (SEN), 4
ind. (hvorav 1 merket) samme
sted 16/ 10 (SEN, RWI, LFL), l
ringmerket samme sted 20/10
(SEN, TRP), lind. samme sted
28/10 (JFI).
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
1988: l ind. Øra/ Fredrikstad/Borge
12/ 5 (ESH), 2 ind. Kurefjorden;
Råde/ Rygge 24/ 5 (ESH), l, ind.
samme sted 17/ 8 (ESH) . .
STORSPOVE Numenius arquata
1988: 500+ ind. Øra/ Fredrikstad/
Borge 24/ 4 (ESH).
SOTSNIPE Tringa ezythropus
1988: 44 ind. Øra/fredrikstad 12/5
(MPE).
STEINVENDER Arenaria interpres
1988: 16 ind. AkerøyajHvaler 17/ 8
(AOS).

FJELLJO Stercorarius Jongicaudus
1988: l ad. Akerøyaj Hvaler 24/ 9
(GMO), l ind. samme sted 25/ 9
(TAA, SEN, ALA), lind. samme
sted 29/ 9 (AOS), 1 ad. samme
sted 3/ 10 (RGB, SEN, ROL), l
ad. Stalsberget, Jeløy/ Moss 9/
10 (RWI, LFL, AHN).

STORJO Stercorarius skua
1988: 1 ind. Akerøyaj fivaler 10/ 8
(SEN), 2. ind. samme sted 16/ 8
(MPE), 4 ind. samme sted 2/ 10
(SEN, RGB, RFR), 1 ind. Statsberget, Jeløy/ Moss 9/10 (LFL,
RWI, AHN).
DVERGMÅKE Larus minutus
1988: 1 ind. (lK) Akerøya/ Hvaler 27/ 8
(TAA) , 1 ind. (1K) Vikertangen;
Hvaler 30/ 8 (ALA), 1 ind. (lK)
Kurefjordenj Rygge 20/ 9 (RFR),
1 ind. (1K) Akerøyaj Hvaler 26/
9'' (RFR) , 1 ind. Stalsberget,
Jeløy/ Moss 9/ 10 (RWI, LFL,
AHN).
GRÅMÅKE Larus argentatus
1988: 2000+ ind. Øra/Fredrikstad/
Borge 10/2 (MPE).

SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
1988: 5 ind. Øra/ Fredrikstad 23·24/ 5
(RGB, MPE, ESH).

POLARMÅKE Larus hyperboreus
1988: 1 ind. (2K) Akerøyaj Hvaler 21/3
(MPE), 1 ind. (3K) Store Kollen;
Hvaler 4/ 4 (MGV, RFR, RTO
m .fl.), 1 juv. Øra/fredrikstad/
Borge 5/4 (GMO).

POLARJO Stercorarius pomarinus
1978: l juv. Eldøya/ Rygge november
(ÅFJ til LFL).
1988: l ind. Stalsberget, Jeløy/ Moss
29/5 (RWI, AHN).

KRYKKJE Rissa tridactyla
1988: 200+ ind. Vikertangenj Hvaler
20/ 9 (ALA), 450 ind. Akerøya;
Hvaler 2/ 10 (AOS), 200 ind.
samme sted 7/ 10 (AOS).
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Storjo. -Foto: M. C. Viker.

ROVTERNE Sterna caspia
1988: l ind. Øra/ Fredrikstad/Borge
27-28/6 (GMO, ESK).
SPLITTERNE Sterna sandvicensis
1988: 2 ind. Reierbukta/ Moss 24/ 7
(RWI), l ind. Mossekanalen/
Moss 11/ 8 (RGB), l ad. Vikertangen/Hvaler 3/10 (ESH).
DVERGTERNE Sterna alhifrons
1988: l ind. Øra/ Fredrikstad/Borge
12/ 5 (ESH), lind. Sjursholmen,
Storesand/Hvaler 15-16/7 (JFI).
SVARTTERNE Chlidonias niger
1988: l ind. Heia/ Hvaler 13/ 6 (MGV,
SEN, TSØ m.fl.).
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TEIST Cepphus grylle
1988: 38 ad. Heia/ Hvaler 4/ 4 (MGV),
26 ad. samme sted 13/ 6 (MGV).
Reirfunn Missingene/Onsøy
12/6 (ALA).
ALKEKONGE Alle alle
1988: l ind. merket Akerøyaj Hvaler
23/10 (AOS), l. ind. Visterflo/
Tune 28/10 (RRY, HRY), 60+ ind.
Akerøyaj Hvaler 30/10 (AOS),
24 ind. Langøyaj Kråkerøy Strutenj Onsøy 8/ 11 (MGV,
TNY), 20+ ind. AkerøyajHvaler
27/11 (AOS).
LUNDE Fratercula arctica
1988: 3 ind. Akerøyaj Hvaler 2/ 10

(AOS}.
SKOGDUE Columba oenas
1988: 150+ ind. Kurefjorden/Råde 19/
9 (ALA}.
RING DUE Columba palumbus
1988: 5000+ ind. Kurefjorden;Råde/
Rygge 2/4 (LFL, TSK), 500+ ind.
samme sted 3/4 [ESH).
TYRKERDUE Streptopelia decaocto
1988: 1 ind. AkerøyajHvaler 2/5
(AOS).
TURTELDUE Streptopelia turtur
1988: 1 ind. BjørnerødvannetjVåler
ultimo juni (AFJ, til LFL), 1 ind.
Gunnarsby, ArefjordenjRygge
17/ 10 (RWI).
SPURVEUGLE Glaucidium passerinum
1988: 2 syng. Visterflo Nord/Tune 28/
4 (RRY), 1 ind. Bratte Bakke/
Hvaler 1·6/ 5 (RGB).
HO~NUGLE

Asio otus
1988: Pull. Moum N.jBorge 13/6
(MPE), Pull.Breidmosen/Onsøy
20/6 [MPE).

NATTRAVN Caprimulgus europaeus
1988: 2+ ind. syng. Sprinklet;Onsøy
11/6 (ADY), 1 ind. KjennetjernetjOnsøy 14/6 (ESH), 1+ ind.
syng. BreidmosenjOnsøy 20/ 6
[MPE}.
.
ISFUGL Alcedo atthis
1973: 1 ind. Evjesund/Rygge 23/12
(ÅFJ til LFL).
1980: 1 ind. MosseelvajMoss desember-31/12 (BBL, IWE til LFL).

1981: 1. ind. MosseelvajMoss 1/1·
ultimo februar (BBL, IWE til
LFL).
HÆRFUGL Upupa epops
1985: 1 ind. Kurefjorden/ Råde mai
(ÅFJ til LFL).
1988: 1 ind. Tronvik/Moss 5-6/5
(RHP), 1 ind. Østre Vikene;
Onsøy 3/10 (ALA), 1 ind. Rød/
Onsøy 15/ 10 (medd. av TNY).
GRÅSPETT Picus can us
1988: 2 irid. Høgås/Aremark 19/4
(JBO, RSØ tilJER).
HVITRYGGSPETT Dendrocopos Jeucotos
1986: l ind. Texneslia/Moss 27/ 12
(ALI).
TRELERKE Lullula arborea
1988: 1 ind. AkerøyajHvaler 29/3
(AOS), 3 ind samme sted 1/ 4
(AOS}, 2 ind. ØrajBorge 5/4
(ESH}, 2 ind. Søndre Jeløy/
Moss 17/ 4 (RWI), 2 ind. Øra;
Borge 24/ 4 (MPE}, 2 ind. Kurefjorden/Råde/Rygge 4/5 (RFR) , 1
ind. Nordre SandøyjHvaler 22/
5 (MGU), 1 ind. Øra/ Borge 26/5
(ALA), 2 ind. Reier/ Moss 22/ 8
(RWI), 7 ind. Grønli/Moss 24/ 8
(RWI), 1 ind. Reier/Moss 25/ 8
(RWI).
FJELLERKE Eremophila alpestris
1988: 1 ind. Akerøya;Hvaler 7/11
(AOS).
LAPPIPLERKE An thus cervin us
1988: 1 ind. AkerøyajHvaler 7/ 5
(AOS}, l ind. samme sted 6/ 9
(MGVJ, 2 ind. samme sted 11/ 9
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(MPE, SEN), 1 ind. samme sted
17/ 9 (SEN, KAn, 1 ind. Kuretjorden/ Råde/ Rygge 19/9 (ALA).
GULERLE Motacilla flava
Engelsk gulerle M.f.flavissima.
1988: 1 hann Øra/fredrikstad 3/ 5
(TAA), 1 hann Akerøyaj hvaler
15/ 5"' (RGB, MPE, TST m.fl.).
LINERLE Motacilla allJa
Svartryggerle M.a.yarelli.
1988: 1 hunn Krogstadfjorden/Råde
31/3 (ADY), 1 ind. Vestre Åref·jord/Rygge 14/4 (RWI) .
NATTERGAL Luscinia Juscinia
1988: Syngende ind. hørt på følgende
ste_der: Moss: Reier. Rygge:

LappiPlerke, Øra. -Foto: Per Arne Johansen.
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Arefjorden, Eldøya, Rygge
kirke (2), Kurefjorden (2), mellom Rygge kirke og Larkollen.
Råde: Aven, Augeberghølen.
Hvaler: Arekilen, Nordre Sandøy, Ake røya.
SVARTRØDSTJERT Pho.enicurus ochruros
1988: 1 hann (2K) AkerøyajHvaler 1518/4 (AOS), lind. samme sted 46/5 (AOS), l hann Orkerød/
Moss 25/5 (medd. til LFL), lind.
Øra/Fredrikstad 8-11/7 (MPE,
HPE), lind. AkerøyajHvaler 45/10 (AOS), l ind. samme sted
17:18/10 (AOS), 1 ind. samme
sted 26/ 10 (AOS), 1 ind. samme
sted 29-30/10 (AOS).

STEINSKVETT Oenanthe oenanthe
1988: 1 in\1. Gimle/Moss 23/11 (RWI}.

rikstad: Mineberget (2}, ·Øra.
Hvaler: Akerøya.

RINGTROST Turdus torquatus
1988: 6+ ind. KrogstadfjordenjRåde
16/ 4 (ADY}, 8+ ind. Smedbakken/Onsøy 16-18/4 (ADY}, 5 ind.
Akerøyaj Hvaler 16/ 4 (AOS), 7
ind. samme sted 17/4 (AOS), 5+
ind. Søndre Jeløy/ Moss 17/4
(RWI), 20 ind. AkerøyajHvaler
1/5 (AOS), 5 ind. samme sted 2/
5 (AOS}, 5 ind. samme sted 15/
10 (AOS).

HAGESANGER Sylvia borin
1988: l ind. Akerøyaj Hvaler 13/ 11
(MGV m. fl.).

DUETROST Turdus viscivorus
1988: 3 reirfunn MingejTune (RRY}.
GRESSHOPPESANGER
Locustella
naevia
1988: 1 syng. Skårakilenj Onsøy 7-23/
6 (ESH}.
SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
1988: l merket Akerøyaj Hvaler 26/ 5
(AOS), 3+ ind. syng. Skårakilenj Onsøy 14/ 6 (MGV m .fl.}, 1
ind. ØrajfredrikstadjBorge 29/
6 (ALA).
MYRSANGER Acrocephalus palustris
1988: Syngende individer hørt på
følgende steder: Moss: Reierbukta,
Grønli,
Ørejordet.
Rygge: Kurefjorden, Rygge
kirke. Råde: Aven (3}, Viersholm, Augeberghølen, Skinnerflo N., Arneberghølen.
Tune: Ryen, Greåker N ., Visterflo N. (2}. Onsøy: Skårakilen,
Røtne, Seutelva, Ørmenneset.
Borge: Sellebakk stadion. Fred-

MUNK Sylvia atricapilla
1987: lind. Gimle/ Moss 26/ 12 (RWI).
GRANSANGER Phylloscopus collybita
1988: l ind. Gimle/ Moss 23/ 11 (RWI}.
DVERGFLUESNAPPER
Ficedula
p arva
1988: 1 ind. (lK} AkerøyajHvaler 4/ 9
(SEN}, l ind. Pynten, Langøyaj
Kråkerøy 13/ 10 (MGV}.
KORNKRÅKE Corvus frugilegus
1988: 1 ind. Øra/fredrikstad 7/ 2
(ALA}, 1 ind. Rakkestad/Rakkestad 9/ 3 (ESH}, 2 ind. KurefjordenjRådejRygge 9/4 (ALA},
l ind. Søndre Jeløy/ Moss 23/ 4
.(RWI}, 1 ind. Slevik/ Onsøy 26/5
(ESH}, 1 ind. Akerøya/Hvaler
18/ 9 (AOS}.
STILLITS Carduelis carduelis
1988: 9 ind. Øra/fredrikstad 5/ 1
(MPE}, 4 ind. samme sted 29/ 1
(MPE), 3 ind. samme sted 31/ 1
(ALA), 4+ ind. samme sted 7/ 2
(ALA}, 5 ind. EvjajBorge 11/ 3
(GMO), 1 par RyenjTune (RRY},
2 ind. Albyj Moss 12/5 (RWI}, 1
ind. (IK) SundløkkajBorge 15/ 9
(ALA), 1 ind. Akerøyaj Hvaler
17/ 9 (AOS}, l ind. samme sted
8/ 10 (AOS), 6 ind. samme sted
12/10 (AOS}, 5+ ind. Otterstadmyraj Rygge 11/ 11 (DVO}, 5 ind.

93

ROSENFINK Carpodacus erythrinus
1988: l hann Nordre Sandøy/Hvaler
22/ 5 (MGU), 2 ind. Solli Bruk/
Tune 26/ 5 (IJA), lind. Akerøyaj
Hvaler 27/ 5 (AOS), l hann
Mønster brojTrøgstad 18/ 6
(MGU), 3 hanner SkipstadkilenjHvaler 25/6 (RGB), 3 hanner, 2 hunner Solli/ Tune 7/ 7
medio august (RRY), 1 ind. (lK)
AkerøyajHvaler
22/ 8-1/ 9"
(MPE, TAA m. fl.).
KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
1988: lind. Leie/ Fredrikstad 1/ 1-14/ 3
(FSL), 3 ind. samme sted 14/ 327/ 3 (FSL), 1 hann Rød, AsmaløyjHvaler 13/ 2 (KAB, HGB,
RGB), 1 hunn Dal/Borge 17/ 4
(ALA), 2 ind. RyenjTune 30/4
(RRY, HRY), l ind. Søndre
Jeløy/Moss 18/12 (RWI), 1 ind.
Gimle/ Moss 18/ 12 (RWI), 1 ind.
Larkollen/ Rygge ultimo desember (IBA til LFL) .

Polarsisik, Akerøya. -Foto: Rune C.
Bosy.

AlbyjMoss 18/ 12 (RWI), 5 ind.
Krapfossj Moss 27/ 12 (TSK).
GRÅSISIK Carduelis flammea
1988: 600+ ind. Øra/Fredrikstad 20/2
(ALA), 400+ ind. samme sted 2125/ 2 (MPE).
POLARSISIK Carduelis hornemanni
1988: l ind. merket Akerøyaj Hvaler
22/ 10'"' (RGB, MPE m. fl.) .
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LAPPSPURV Calcarius lapponicus
1988: l ind. Øra/Fredrikstad 31/3
(MPE), 3 ind. Akerøyaj Hvaler
1/ 4 (AOS), 1 ind. samme sted 9/
4 (AOS), 1 ind. samme sted 16/ 4
(AOS), 8 ind. Ørajf~edrikstad
20/4 (MPE), 4 ind. samme sted
21/4 (ALA), 1 ind. Akerøyaj
Hvaler 30/4 (AOS), 1 ind.
samme sted 11/9 (AOS), 1 ind.
Øra/Fredrikstad 18/9 (ALA), 2
ind. Vikerkilen/ Hvaler 19/9
(ALA), l ind. Akerøyaj Hvaler
16/ 10 (AOS), 3 ind. samme sted
20/ 10 (AOS).

ORD OG TEGNFORKLARINGER
Pullus-pull.= Ungfugl som ennå ikke
hat fått sin første fjærdrakt.
Juvenil-Juv= Ungfugl i sin første
fjærdrakt.
Adult-Ad.= Voksen fugl i sin endelige
fjærdrakt.

Annonse:

+etter et tall= ·Minimlimstall.
K= Kalenderår, f.eks. betyr 3K at
fuglen er i sitt 3dje kalenderår.
Observasjoner merket med " er godkjent medhelegg (foto, fjær, lydopptak osv.).

_

<<Alle monner drar>>, sa musa
hun unnlot å tisse i havet
Tannlege
Svein L Bjømstad
Moss

Tegning: Jorunn Pettersen
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PROFILEN:

ErikSandersen

Fuglekikker og info-leder
Mariann Leines

Så lenge virksomheten drives innenfor myndighetenes grenser, ser
jeg ingen konflikt i å jobbe ved Saugbrugsforeningen, sier den nye
informasjonslederen ved bedriften, Kråkerøy-mannen Erik Sandersen. Sandersen ser ingen konflikt mellom hans aktive engasjement
for naturvern på den ene siden, og jobben ved Saugbrugs.
Sommeren 1989 tiltrådte han som informasjonsleder ved den
omstridte fabrikken i Halden, en bedrift som spesielt fra svenskenes
side er blitt sterkt kritisert for å forurense kystvannet
Hva har skjedd med mannen som for
noen år siden var en av forkjemperne
for fuglereservatet på Øra, og som
siden som journalist har skrevet mye
om naturvern og forurensning i
avisene?
Hva er grunnen til at han nå er
ansattpå denne papir- og cellulosefabrikken?

Ny fabrikk
Jeg har fremdeles fugle-kikkingen
som hobby og er fortsatt opptatt av
natur og miljø, presiserer Sandersen.
Saugbrugsforeningen som produserer papir og cellulose, er inne i en
veldig spennende og utviklende fase
nå. Selv om det ikke er tatt noen
beslutning enda, planlegges det nå
for fullt en helt ny fabrikk. Den
eventuelle nye fabrikken skal få en
ny rell$e-teknologi, der forurensningen blir relativt liten.
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Kostbart
· Den nye fabrikken kommer til å koste
flesk, det vil si nærmere 2,5 milliarder kroner. Går det i orden med
finansieringen, vil den gamle fabrikken som svenskene irriterer seg over,
bli lagt ned. Selv om prosjektet
vil koste, må man tenke på at dette er
en viktig industri. Kan man foredle
tremasse uten særlig forurensning
og i tillegg opprette nye atbeidsplasser, ja da bør det være verdt å satse
på, mener Sandersen.

Ledelsens
forlengede arm
Sandersen har ansvaret for informasjonen til de 1100 ansatte ved fabrikken. Han har frie tøyler til å sette
premissene for sin egen stilling, og er
den første som virker i akkurat denne

l

4

med og jobbe frem en internasjomil
holdning hos de ansatte. -Utfordrende, synes Sandersen.

Ikke ulovlig

Erik Sandersen med boka « Vandringer i Østfold-naturen» i 1983, der han
skrev om skjærgården i fylket. Foto:
Dagfinn Kristiansen.

stillingen ved fabrikken. I praksis er
Sandersen den forlengede arm til
personalet. Og siden 85% av Saugbrugs papir- og celluloseproduksjon
går til utlandet, skal han også være

Siden Saugbrugs har vært mye nevnt
i forbindelse med forurensning, bør
man kanskje nevne at fabrikken
faktisk følger myndighetenes konsesjonskrav. -Disse kravene revurderes
imidlertid jevnlig og blir strengere og
strengere, forklarer Sandersen, -hvilket sikkert er riktig. SIT ga fabrikken
frist til1990 til å forbedre renseanlegget da de nye konsesjonskravene
kom. Siden vi nå går med planer om
en helt ny fabrikk, må denne «fristen» utsettes.
Miljøvernorganisasjonene er uenige med myndighetene om hvor
strenge kravene bør være og tidsfristen for gjennomføring~n, -og det
kan man selvsagt være, mener Sandersen. -Ideelt sett er de kanskje ikke
strenge nok, men man kan ikke bare
se en side av saken. Man må forsøke å
ta alle elementene med i betraktningen. Det er for enkelt å si at 300
mennesker bare skal gå fra arbeidsplassen sin, mener Sandersen.
Denne fabrikken er samtidig en
hjørnestensbedrift i Halden, mennesker er avhengige av den. Så lenge
virksomheten drives innenfor myndighetenes grenser, ser jeg ingen
konflikt i å jobbe på fabrikken. Jeg
føler at dette går den riktige veien.
Erik Sandersen må tydeligvis være
opptatt av papir. I tillegg til å ha
jobbet med avispapir, arkivering og
tidsskrifter i mange år, er han altså
en bedrift som produsenå
i
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rer dette materialet.
-Hvorfor valgte du å gå inn i denne
stillingen?

-Det er spennende å få være med på
eh så stor industrisatsning, som også
er utfordrende informasjonsmessig,
synes Sandersen.
-Og 13 år i avis er foreløpig nok. Om
jeg er en avis-rotte som bare kan leve

i redaksjonen vil jo nå vise seg.
Informasjonssiden
er en ny gren
av mediabransjen jeg er oppsatt på å
prøve. Det er godt å få jobbe uten den
evige «deadline», men mer over tid.
Dessuten er jeg glad i å fotografere,
og i den nye stillingen som intern
informasjonsleder har jeg bl.a. sjansen til å bygge opp et fotoarkiv.

Grensevannet - lddefjord~n Saugbrugsforeningen .
!dde/jorden: Vakker, men sterkt
forurenset:
Fjordstrekningen fra Berbyelva til
Sponvika er ca 2 1/ 2 mil, og består
egentlig av to deler :Ringdalsfjorden
(Sponvika-Halden) og den egentlige
Iddefjorden sørover fra Halden.
Landskapet langs fjorden er lite
«Østfoldsk» med sine bratte fjellsider
og høyder opp i over 200 m (Bjørnetødpiggen, Bohuslans høyeste fjell),
nesten som en vestlandsfjord i miniatyr. Fjorden er ca 50 m dyp.
Fjorden følger en markert fOJ;kastning (sprekkesone i grunnfjellet)
nordover fra Bullare-sjøene via Enningdalen og til Iddefjorden. En
liknende . grunnsfjellsprekk østfra
(Tista) møtes ved Halden, og fjorden
vinkler derfor øst-vest utenfor byen.
Allerede i begynnelsen av århundreskiftet fikk en de første reaksjoner
på forurensninger i Iddefjorden, og
på slutten av 40-tallet ble det dokumentert betydelig forurensning. På
50-tallet opphørte bading på de bynære badeplassene, og på 1960- og 70tallet var store deler av fjorden død.
Skummende striper fra båter, fiske-
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død, flytende «kaker» og sterke begroinger av sopp og bakterier var et
meget vanlig syn.
Saugbrugsforeningen har i alle år
vært den største enkeltkilde til forurensningene. De viktigste utslipp
er:
- løst organisk materiale
- fiber- og fyllstoff
- klororganiske forbindelser.
Etter at
rensetiltak
ble
gjennomført på slutten av ?O-tallet er
tilstanden i fjorden blitt litt bedre.
Forholdene er imidlertid fortsatt helt
uakseptable, så Saugbrugsforeningen ble pålagt nye rensekrav. En
nedleggelse av cellulosefabrikken og
strenge rensekrav til en eventuell ny
papirmaskin-fabrikk (PM 6) vil ytterligere redusere forur~nsningen.
Debatten om Iddefjorden, grensefarvannet og Saugbrugsforeningen
har i 1989 vært sterkere enn på lenge.
Stikkordene er arbeidsplasser, norsk
troverdighet, Cellulosen, ny papirmaskin (PM 6), og ikke minst miljøet i
grensefarvannet. I årtier etter årtier
går debatten om Iddefjorden. -I det
følgende presenteres noen innlegg

Saugbrugsforeningen, selve hovedsynderen, som umuliggjør at !dde/jorden er en
naturperle til glede for fritidsbruk, fiske og ikke minst for livet i fjorden, ...,
Regjeringen vedtok i august 1989 at bedriften fortsatt skulle få utslippstillatels(J
for Cellulosen i noen år, inntil en ny papirf.ahrikk [PM 6} står ferdig.

fra .dagspressen sommeren 1989.
Regjeringen vedtok i august -89 å gi
Saugbrugs medhold i klagen når det ·
gjelder
fristutsettelse for rensing.
Red.

Åpent brev til
statsministeren
Halden Natur- og Miljøvern

ved Hans Jan Bjerkely
Den norske forurensningen av !ddefjorden har ført til reaksjoner fra

våre svenske naboer i mer enn 50 år,
En del tiltak mot utslippene ble satt i
verk sist på 70-tallet. Tiltakene ga en
forbedring, men fjorden er fortsatt
meget sterkt forurenset, med oksygenmangel .og giftig bunnvann størstedelen av · året, og med sterkt
redusert organismesamfunn også j
de øv~rste 0-3 m.
Utslippskilden er først og fre111st
Saugbrugs. Cellulosefabrikkens blekeriavlut inneholder de fleste giftige
stoffene, bl.a. klorforbindelseF. Både
blekeriavlut og sulfittlut in!leholder
store mengder oksygenforbrukende
materiale. Fiber fra både celluloseog papirfabrikken kommer på toppen
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av dette. De samlede utslipp av
oksvgenforbrukende materiale tilsvarer urenset kloakk fra en bV på en
halv million mennesker. Det er like
mve som de samlede utslipp i Oslofjorden innenfor Drøbak, men det
skjer her i en fjord med bare en
hundredel av vannvolumet og med
ekstremt dårlig vannutskiftning.
Under valgkampåpningen i 1985
var Gro Harlem Brundtland og Olof
Palme i Strømstad og Halden·. Miljøvernere fra begge land fikk møte
dem. Vi møtte stor forståelse. APlederen uttalte i sin tale i Strømstad
at «å bruke andre som søppelkasse
ved å sende sin skitt over til naboen,
er egoisme og kortsvn satt i svstem».
Hun lovte at det skulle bli slutt på
disse uverdige forholdene når Arbeiderpartiet kom i regjeringsposisjon.
Siden da har AP fått regjeringsmakt og statsministeren blitt «Verdens miljøvernminister». På grunn
av vår statsministers store innsats i
verdenskommisjonen , blir Norge
sett på som et foregangsland i internasjonalt miljøvernarbeid. Spørsmålet blir nå om den konkrete oppfølging her hjemme underbvgger eller
svekker dette inntcykket.
Etter fortsatt sterkt press fra Sverige møttes den norske og svenske
miljøvernminister på Oscar Torpheimen ved Svinesund i 1986. Den
norske regjeringen kom da med et
forpliktende løfte til Sverige om at de
skjerpede rensekrav til Saugbruks
ville bli forsert, slik at Iddefjorden
skulle være ren nok til vanlige
friluftsaktiviteter som bading og
sportsfiske i 1990. Sissel Rønbeck
forsikret den fremmøtt~ presse og
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miljøvernere fra de to land at «Vannkvaliteten i 1990 skal være slik at
friluftslivet ikke vil være skadelidende».
Regjeringens løfte ble retningsgivende for SFT, og nve rensekrav ble
forlangt gjennomført innen 1/ 5-90.
Kravene gikk ut på en reduksjon av
utslippene til omkring 30% av 1986nivået. Tallene svarer til NIVAs
vurderinger. Vi vet ikke om dette vil
være nok, men vi håper selvsagt.
Miljøvernorganisasjonene
støtter
tallene, men mente at organ_iske
klorforbindelser i tillegg måtte fjernes totalt. Vi mente også at fristen
· burde være 1/ 1-90.
Bedriften anket på sin side over at
fristen ble for kort. Den ville ha tre
års utsettelse.
Ankesaken har nå ligget hos miljøvernministeren i ett år. Bedriften,
fagforeningen og lokale politikere
bruker alle mulige pressmidler for å
få regjeringen til å brvte sitt miljøløfte til Sverige. Bedriften er nemlig
ikke interessert i å investere i rensetiltak ved cellulosefabrikken. Den
finner det ikke lønnsomt å bruke 150
millioner kroner på dette. Da vil den
heller legge ned cellulosen og bvgge
en nv papirma~kin til 2,5 milliard i
stedet. Bedriften ber staten om hjelp
til å få det nve prosjektet realisert.
Hjelpen går ut på billig kraft, statlig
finansiering og veiomlegginger, opplæringstiltak og utsettelse med rensekravene.
Siden celluloseutslippene utvilsomt er de mest problematiske, vil en
overgang til papirproduksjon være
en fordel for livet i Iddefjorden.
Imidlertid er det ikke på noen måte
akseptabelt at fjorden skal være så
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HILJØVERN~INI.TEREN

HED HANDLINGSPLAN:

IDDEFJOROEN OG NEDRE
GLOMMA SKAL BLI RENERE
Vi legger · nå opp til en 4-årsplan for tiltak for å 6 bedre
forurensningssituasjonen i Iddefjorden, Nedre Glommaregionen
og kystområdet ned mot Sverige. Dette sier miljøvernminister
Sissel Rønbeck, som i dag har møtt sin svenske kollega, miljøog energiminister Birgitta Dahl, på et norsk / svensk grensemøte.
Handlingsplanen innebærer gjennomføri~g av nye og vedtatte
tiltak overfor de viktigste forurensningskildene i området.
Vi har satt oss ' som minstemål at vannkvaliteten
skal forbedres innen 1990, slik at ingen vesentlige rekreasjonsinteresser blir skadelidende, sier Sissel Rønbeck. Det er
sÆrlig aktuelt å . iverksette tJltak mot utslippene fra
Saugbrugsforeningen 1 Halden, Borregaard fabrikker og Kronos
Titan A/S i Fredrikstad, de kommunale kloakkutslippene fra

--------

----------------------------------------'

Sarpsborg og Fredrikstadregione.n samt forurensningene fr.a
lan4bruket.

Statens forurensningstilsyn tar sikte på å ha klare krav overfor Saugbrugsforeningen og Borregaard i løpet av 1987. Det kan
VÆre aktuelt med pålegg om økt lutgjenvinning og bygging av
renseanlegg. Ved Kronos Titari vil et gjenvinningsanl~gg som
fører til betyde~ig reduksjon i utslippene av svovelsyre,
jernsulfat ·og titandioksyd, stå ferdig ved bedriften innen 1990.
Kommunene i Fredriksta4 og Sarpsborg-regionene har fått påleqg om å bygge renseanlegg for den kommunale kloakke~ innen
utløp.et av 1988. Tiltak mot landbruksforurensningene i" Glommaog Haldenvassdragene inngår i den handlinqsplanen mot landbruksforurensninger som miljøvernmyndighetene har iverksatt i
samarbeid med landbruksmyndiqhetene.
De aktuelle tiltakene vil medføre store omkostninger. For
bedriftene kan

investeringen~ tilsammen beløpe seq til anslaqs-

vis et sted mellom 230 og 350 mill. kroner. Kommunene på sin
side må regne med utgifter på omlag 150 mill. kroner. Kommunene
vil imidlert i d få betydelig statlig finansierinqsbistand til
investeringene .
Sa•l•t vil disse tiltakene ~•re til en betydelig forbedring
av forurensninqssituasjonen i Iddefjorden oq Nedre Glommaregionen og kystomrAdet ned mot Sverige, sier miljøvernminister Sissel Rønbeck.

Faksimile av Miljøverndepartementets egen pressemelding 7/8·86, med sperrefrist etter statsråd fredag 8/8·86.
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sterkt for~renset so:rn i dag i ytterligere tre år. Utslippene både til
fjorden og Skager~k må ned så raskt
som overhod~t mulig. Vi må slutte å
sage over greinen vi sitter på. Nor·
ges, og spesielt statsministerens anseelse, står på spill. Svenske politikere og miljØQfganisasjoner følger
saken med stor qppmerksomhet.
Vi er alle klar over at sysselsettingssituasjonen i Hiilden er et av
regjeringens stal'e problemer i arbeidet med denne ~aken. Dette vet
naturligvis både bedriftsledelsen og
fagforeningen å benytte seg av.
Arbeidsplasser setres opp mot miljøkrav etter vanlig mønster. Regjerin-

gens troverdighet avh(mger nå av at
den ikke lar seg presse til å ofre
miljøet. Den må si klart fra at
miljøkravene må oppfylles. Selv etter at de er gjennomført, vil utslippene tilsvare reRset kloakk fra en
millionby. Vi må regne med at
ytterligere skjerping kan bli nødvendig.
For regjeringen må ~!fordringen
bli å hjelpe til :med å få etablert
alternative arbeidsplasser, særlig for
tidsrommet fra cellulosefal?rH<ken
blir lagt ned til en ny papirfiibrikk
kan stå ferdig. SaugbrugsjKosmos
burde selv ha sørget for å planlegge
nye og mer 1!lilj Øv~nnlige arlmt~·s
plasser. Det har jo i 111ap.ge år ligget i
kortene at :rniljøkravene vill~ bli
skjerpet. Imidlertid har kof!serpets
linje de sen(Jre år gått ut p~ å
redusere ant{!ll ans{ltte. Presset &om

bedriften nå legger på regjeringen, er
derfor ikke helt rettferdig,
Naturvernforbundets lokallag i
Halden har hele organisasjonen i
ryggen når vi ber statsministeren
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avklare lddefjorqens skjebne i god tid
før valgkampstarten i Halden 12.
august. Vil regjeringen stå ved sine
miljøløfter, eller vil den forsøke seg . ·
med «mellomløsninger» som i virkeligheten fortsatt betyr forgiftet fjord.
Fra naturens s~de er Iddefjorden en
perle. Den var en gang et eldorado for
friluftslivet. Fra 1990 bør den kunne
bli det igjen, selv om gamle sedimenter vil prege bunnvann~t i mange år.
Også frilufts!iv, turisme og kystfiske
gir arbeidsplasser. I tp.legg får vi
trivsel og helse og redusert fare for
miljøkatastrofer. Vil regjeringen ofre
dette, eller vil qen prioritere det?
Bjerkely har redegjort for forurensninger til
Iddefjorden i NiØ 2/85, s 75-78.
Red.

Åpent brev til statsministeren og miljøvernministeren
Sten Edgar Staxang,
soknepresr i Stromstad
Søndagen den 4. augusti 1985 bevistade Gro Harlem Brun~tland och Olof
Palme hOgmassan i Stromstads
kyrka. Tillfålle gavs efter gudstjansten til ~&mtal. Tidligq.r~ på dagen
hade miljoorganisatiQRen fått til·
trade hos dem fOr ?.tt .avge yttrande
bettaffande miljositu.asjonen i Norra
Bohusl~n och fjordane i Østfold.
Senare på dagen egde · också moten
rum både i Sqoms!ad o~h Halden.
Under denna dag framgick med
onskvard tydlighet att utslappen
från olika foretag, bl.a. från foretagen Saugqrugsforeningen och Borregaard måste med det snaraste upp-

Soknepresten i Str6mstad, Sten E'dgar Staxling, mener Kirken må engasjere seg mye sterkere i miljøvernarbeid. Han er selv meget aktiv ,i .
kampen om et renere grensefarvann.

hOra. Sissel Rønbeck intygade året
darpå. att t.ex. Idefjorden skulle vara
ren 1990, så att både fiske och bad dar
skulle kunna ske. Sedan dess har
bl.a. havet visat tecken på att tororeningar varit alamerande och att det ·
ar nodvandigt med drastiska åtgarder fOr att avbryta alla giftutslapp
bl.a. från ovannamda toretag.
Miljoproblematiken ar fOrvisso
global, och den galler alla lander,
men vi måste arbata medvetet och
snabbt, med alla dessa problem
praktisk och lokalt! Bohuslan och
Østfold hOr i detta sammanheng
ihop. Vi har gemensamma problem
och den fOrgiftning som sker i naturen drabbar oss lika mycket på var
sin sida av Kjolen.
Darfor ar de dispenser som tydligen ar på veg att ges klart orattfer-

diga, dt:Jls på grund av naturforstårelsen, dels på grund ·av de lotten som
tidigate givits från Er betratfande
tidpunkterna fOr reningarna och som
tydligen inte skall infrias.
Jag vadjar till Er au stå fast vid Era
lOften och tillempa de principer for
miljoarbetet, som Ni många gånger
och framgångsrikt !iven internationeilt har redovisat. ·
Foretradare fOr den norska kyrkan i
Østfold har också under det senaste
året kraftfullt protesterat mot all
miljofOrståring i området. Jag vill
bckså hånvisa till det manifest från
.Svenska kyrkans biskopar «Jorden år
·Herrens» som utkom i juni 1989, vars
syn på skapelsen och etiken ligger
sdm grund fOr ovanståande vadjan.
Det vises til artikkelen «Lær oss å ta vare på ditt
skapetverk!», av biskopen i Borg, Gunnar
Lislerud, i NiØ 2/88, s 109·111.
•
Re ei.

Hvilken fremtid
venter oss?
8. klasse, Rødsberg
ungdomsskole, ~alden
Vi er en gruppe elever i 8. klasse på
Rødsberg ungdomsskole som valgte
«forurensning i Tistajlddefjorden»
da skolen hadde temadager 25. og 26.
mai 1989. Det vi opplevde og lærte
var skremmende og trist.
På Fosseløkka ovenfor Saugbrugs
forsvant vår.hvite sikteskive allerede
ved 1,5 m dyp i en blanding av alger
og partikler som i hovedsak skyldes
jordbruket langs Haldenvassdraget.
Litt nærmere Ankers, ved den gamle
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mens Tista passerte Saugbrugs! (Un- .
dersøkelsen ble foretatt 26. mai
mellom kl. 10.00 og 11.00.) Vi tok også
vannprøver der siktedypet var o, 7 m, ·
og byveterinæren fastslår etter sin
analyse at vannet er sterkt forurenset. 12.000 ekte tarmbakterier pr. 100
ml vann fra fersk avføring/tarminnhold og 2.200.000 bakterier totalt pr.
ml vann. Ved Høvleritomta viser
tilsvarende vannanalyse 850 ekte
tarmbakterier og 720.000 bakterier
totalt. Ved denne målestasjonen var
tydeligvis elendigheten blitt fortynnet.

Tegningen illustrerer reg;ermgens
forventede badeliv i ieks. !dde/jorden i 1990, om man skal tro en
pressemelding fra Miljøverndepartementet 8/8-1986. -Men mye kan nok
endre seg i løpet av en vinter
. .. . .. . ?

tømmerslippen, rant urenset stinkende kloakk fra Fosseløkka ut i elv~ ,
noe som ikke akkurat gjør forurensningssituasjonen bedre.
Ved Skonningsfossbrua målte vi
siktedypet til l m. Hvorfor? Jo, 200m
lenger opp i elva rant skummende,
uklart og brunt vann ut fra Saugbrugs øvre sedimenteringsbasseng.
Neste siktedypsmåling ble foretatt
på høyde med Bjerkes maskin på
Stranda. Nå var siktedypet redusert
til 0,7 m! Hvorfor? Jo, blant annet så
renner halvparten av avløpsvannet
fra cellulosefabrikken urenset ut i
elva like bak tidligere Halden Auto i
tillegg til andre utslipp fra fabrikken.
-Siktedypet ble redusert med 0, 8 m
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Til slutt ble siktedypet målt ved
Unnebergholmene ved Isebakke. Et
~isst «frisktvannstilsig» gjorde at
siktedypet økte til 1.0 m igjen, men
økningen er så altfor liten til å rope
«hurra» for.
Til slutt kan vi fortelle at vi fanget
ål i ruser. Ål som har overvintret
nedgravd i Tistas bunnslam. Hvå
laboratorieundersøkelsen av giftinnhold vil fortelle, kan vi foreløpig bare
gjette oss til.

Hva ødelegger vår en gang så
idylliske og vakre elv og fjord som
lærerne våre har badet i? Vi har
påvist det med våre undersøkelser:
Nemlig industri, jordbruk og kloakk.
Nå må de ansvarlige myndigheter
virkelig handle - og det raskt. Miljøvernminister Sissel RØnbeck har lovet oss en Iddefjord som vi kan fiske
og bade i sommeren 1990. Hvilken
fremtid er det ellers soin venter oss?
Til dere voksne: Husk at dere bare
har lånt jorda av oss!

Amatørbotanikeren Nils Hauge
(1912-56)
Øivind Johansen
Nils Hauge blir av. flere betraktet
som Østfolds mest betydningsfulle
amatørbotaniker. En skal ikke sysle
lenge med fylkets flora før en støter
på hans navn. Hauges innsamlede
plantemateriale er et viktig tilskudd i
herbariet ved Botanisk museum i
Oslo, og det han skrev blir fortsatt
benyttet både av fagfolk og amatører.
Nils Hauge ble født 3. oktober 1912
på gården Hauge ved Elingård i
Onsøy. Hans foreldre Ole Martin
Hauge og Mina, i Forsetlund, fikk
fire barn, to døtre og to sønner. Nils
var yngst i flokken. Alt da han var
elev ved Stene folkeskole like ved
hjemgården, begynte han å vise
interesse for naturen. Han likte å gå
for seg selv og gjøre iakttagelser som
han gjerne brakte videre til andre.
Han var spesielt glad i hagestell.
Flere av trærne på Hauge gård står
som et minne om unggutten Nils,
Etter hvert ble det klart for ham at
han trengte mer utdannelse. Han
studerte først et år på Rygge fylkesskole. Deretter søkte han Elverum
lærerskole hvor han tok eksamen i
1935. Så fulgte lærervikariater i
Fredrikstad, Glemmen og Rolvsøy

frem til 1940 da han ble tilsatt ved
Slevik skole i hjembygda.
Krigstiden skulle så absolutt sette
sitt preg på Hauge. Han hørte ikke til
den mennesketype som er engasjert i
øst og vest utenom jobben, men i

Nils Hauge {1912-56), avfotografert
fra foto tilhørende Nils Hauge bror,
Hans Hauge.

Hjemmefronten var han med. Det
førte til at han ble arrestert i juli 1943.
En kort tid satt han inne i Fredrikstad
før han ble sendt til Grini. Der var
han til mars 1945.
Etter frigjøringen begynte Hauge å
studere, nå ved siden av arbeidet, og i
1949 tok han eksamen artium som
privatist. I 1953 tok han imot lærerpost ved Marienlyst skole i Oslo. Her
var han til han døde brått og uventet
23. april1956, bare 43 år gammel.
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I sin yrkesaktive tid utviklet Hauge
seg til en meget kyndig amatørbiolog
med hovedvekt på botanikk. På Slevik b'Otlde han i en romslig lærerboiig, og et av rommene ble etter hvert
til et stort arkiv av pressede planter. I
l:Higen sådde han ut interessante
atter som trivdes der flere år etter
han hadde flyttet. Elever tok han
gjerne med seg på turer og ekskursjoner, og det'var stor stas når Hauge
innvidde dem i naturens mangfold og
gåter. A lete etter en av Hauges
etterlyste planter var både spennende og lærerikt. På hans mange
utflukter i naturen var sykkelen det
mest avanserte fremkomstmiddel.
Han kjørte ikke bil. Båt hadde han
heller ikke, men kanoen hans gjorde
god nytte for seg. Hauge trålte
gjennom store deler av Onsøybygda,
samlet, registrerte og ·noterte flittig,
sirlig og systematisk.· Dette ble etter
hvert utvidet til det øvrige Østfold.
Hans plan var å granske hele fylket
botanisk, et arbeidsprogram som
ville vart i mange år. Han rakk bare å
undersøke Aremark, Varteig og Idd,
foruten Onsøy. I Idd fant han f.eks.
en fin bestand av svensk asal (Sorbus
intermedia). Dette ble regnet som
artens første ville voksested i Norge,
og funnet fikk sin plass i Lids flora.
Etter hvert ble det en stor plantesamling, og notater og krysslister på
hundrevis av sider.
I Onsøy gjorde Hauge i 1950 et funn
som vakte oppsikt blant botanikere.
På Gjetøya og ved Sand i Sørbygda
fant han den sjeldne puslebregnen
dvergmarinøkkel (Botrychium simplex). Den hadde da ikke vært sett i
Norge på 69 år. Flere har i årene etter
vært i området for å jakte på sjelden106

heten. Hauges venn, lektor Nils
Klavestad, viste f.eks. i 1958 voksestedet ved Mærrapanna i Onsøy til
botanikerne Rolf Nordhagen, Rolf Y.
Berg og Finn-E. Eckblad. Hauges
ruteanalyser i Blyttia (1951), som
høstet stor anerkjennelse av de lærde
herrer, ble brukt under letingen, og
med positivt resultat. Ellers gransket
Hauge forekomster av saitsoleie (Ranunculus cynlbalaria) i Østfold.
Starrarter interessert~ ham meget,.
og han studerte bl.a. nøye utbredelsen av toppstarr (Carex paniculata) i
Østfold.Han økte også kunnskapen
om en rekke andre arter i fylket. ·

Blad av treet svensk asal, en slektning av rogn. Arten ble påvist av
Hauge ved Kitterød helt sør i Idd i
1954. Svensk asal er utplantetjforvillet en rekke steder i Norge. Forekomsten i Idd ble antatt å være naturlig
(spontan). -Tegning: Dagny Tande
Lid, Lids flora {1963:398}.

Hauge rakk å .botanisere en del
utenfor Østfold 6g. En rekke !lY disse
funn ble lagt merke til og omtalt. I
1949 reiste han til Øst-Finnmark, og
her fant han flere arter som var nye
for landsdelen (omtalt i Blyttia
1950.)

Også i Oslo-skolen satte Haqge spor
etter seg. Han fikk ~om oppgave å
planlegge biologiavdelingen ved den
nye skolen hvor han var tilsatt, og
hans innsats vakte oppmerksomhet
blant skolefolk. På Østlands~ l~rer•
stevne i 1955 arr~ngerte han f)n
biologiutstilling. Veg MarifJplyst
skole stiftet han en hobbyklubb for
biologiinteresserte elever. Planter,
insekter, skjell osv. ble innsamlet og
gransket på fritiden. Selv elever som
hadde forlatt skolen, dannet ·botanikkgrupper.
Hauge elsket å la de ville vek~t~f. spre
lys og glede blant kolleger o~ eleV@J', I
en nekrolog i Oslopr~ssen Qes~ev
overlærer Gunnar Egelap,d hvorgan
hari stadig forsynte l{er~rværelse,
klasserom og korriq13rer med årsth
dens forskjellige blom~t~r _!__ vaJail_ _
arrangementer. Ellers. ble l:Iauge pe,
skrevet som en avhQH ~ærer, Han tok
seg god tid til ungene og fikk fin
kontakt med dem.
Nils Hauge ble medlem €1V Norsk
Botanisk Forening i 1937. tran var
aktivt med på det meste der., b,l,a, på
sommerekskursjon til Freq-r.tfcst(ld,
Hvaler og Onsøy i 1947. De siste to år
før han døde, var han medlem av
foreningens styre. Han fikk en re~e
gode venner og kontakter blant fagbotanikere i disse årene. Hauge
hadde en natur som ble godt likt. Han
samarbeidet lett og hadde mange
venner. Vanligvis var han en rolig og

Dvergmarinøkkel (Botrychium sirnple;x) var ikke funnet i Norge på ca 70
~r. Nils Hauge fant arten på Gjetøya
v~g Mærr[1panna og ved Sand i
D!l?ØJI i 1950, og den ble sist sett her i
J966 (Gjetøya}.
Foto av herbarie-belegg, Øivind Johansen.
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stillfarende person. Han kunne virke
både ensom og kontaktsøkende.
Dette hindret likevel ikke at han
kunne være full av moro og litt av en
spilloppmaker. Studiekamerater fra
lærerskolen husker f.eks. hvordan
han en gang lurte to drevne biologilærere ved å mikse litt med en
vannplante.
Elevene gikk gjerne til Hauge når
det gjaldt planter. «Hauge vet alt», sa
de. Denne pålitelighet som forsket og
botaniker forble et kjennetegn ved
Hauge. Selv om han var amatør, har
hans plantemateriale og skrevne
arbeider
vært høyt vurdert,
også i fagmiljøer. Så godt som alt
dette er oppbevart på Botanisk museum, Oslo.
Ved begravelsen på Onsøy kirkegård var det en mengde kranser og
blomster. Det ble bl.a. lagt ned en
krans fra Norsk Botanisk Forening og
Botanisk museum, Oslo. Utenom
slekt og bekjente deltok også botanikervenner; lærerkolleger og mange
av Hauges skoleelever. Og med Marienlyst skoles fane i spissen ble kisten
båret ut og senket i hjembygdens
jord.·

Kilder:
Fredrikstad Blad 1956, nr 95, 99, 102

og 105.
Johansen, Ø. 1981: Onsøys flora.
Østfold Natur s. 24-25.
Lid, J. 1957: Nils Hauge. Minneord.
Blyttia 15: 41-42. ·

Nils Hauges bror, Hans Hauge, har
vært til god hjelp ved utarbeidelsen
av artikkelen. Ellers er viktige opplysninger gitt av Nils Klavestad,
Sarpsborg, John Jonassen, Slevik og
Ingemann Jørgensen, Rakkestad.

Publikasjoner
Hauge:

av

Hauge, N. 1948: Plantefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler. Blyttia 6:
51-52.

Hauge, N. 1949: Carex paniculata i
Østfold. Blyttia 7: 14-15. (Toppstarr
m.fl.)
Hauge, N . 1951: Botzychium simplexi
Østfold. Blyttia 9: 16-21. (Dvergmarinøkkel m.fl.)
Hauge, N. og Klavestad, N. 1954:
Rannunculus cymbalaria i Østfold. · Blyttia 12: 167-169. (Saltsoleie.)

ØYNENE OPP.
FOR ALT SOM TRUER NATUREN.VART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvemforbund
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Nils

Fredning av orkideer i Østfold
Vårmarihånd: En del funnsteder
både i Ytre og Indre Østfold er kjent.
Arten er ikke truet i fylket, men er
altså totalfredet.
·
Marisko: Ikke kjent naturlig forekommende i fylket, men er plantet på
Kirkøy og på Jeløy.
Status for orkideer i Østfold:

L Utryddet/forsvunnet:

3 arter

2. Innførtjutplan~et:
3. Meget sjeldne:
4. Sjeldne:

1 art
5 arter
8 arter

5.·Mer vanlig utbredt:

7 arter

Antall påvist:

Flekkmarihånd som trives på fuktige
steder, er en av de vanligste orkideene i Østfold. -Foto: Bård E. Andersen.

Direktoratet for naturforvaltning under Miljøverndepartementet har 2/ 689 totalfredet 11 arter orkideer i hele
landet. Dette inkluderer også flg. 4
arter påvist i Østfold:
Flueblomst: Bare kjent fra en lokalitet ( Onsøy ).Angivelig skal arten også
finnes på et sted på N. Sandøy,
Hvaler, men dette er ikke verifisert.
Myrflangre: Også denne er i dag bare
kjent fra et sted, nemlig på Kirkøy,
Hvaler.

24 arter

I Østfold-sammenheng bør alle
arter i gruppe 3 og 4 over, tilsammen
13 arter, bli fredet. Eller enklere: Alle
orkideer i fylket fredet, unntatt 7
arter {gruppe 5: vanlig nattfiol, grov
nattfiol, knerot, korallrot, flekkmarihånd, småtveblad, vårmarihånd}.

Strengt tatt er det altså neppe behov
for totalfredning av vårmarihånd.
L Flg. er utryddet/forsvunnet: Fettblad, knottblomst, blodmarihånd.
3. Flg. kan regnes som «meget
sjeldne» i fylket: Fuglereir, huldreblomst, honningblomst, flueblomst,
myrflangre. Artene har maksimum 3
kjente voksesteder i fylket.
4. Flg. er «sjeldne»: ~smalmari
hånd, stortveblad, brude$pore, rødflangre, myggblomst, bredflangre,
engmarihånd, skogmarihånd.

G. Hardeng og Jan l. Iversen
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Agonum dor$ale - en nyinnvandret bille
i Østfold
Jan Ingar Iversen

Dette fører a!1tid med seg at mer kompliserte økolggiske systemer byttes ut med
enkle, 1\.ft~fattige om.råder. Mange av fylkets sjeld.n~ planter eg dyr forsvinner på
denp~ IDåten. Men om de fleste arter går
ut uår nye områØer legges under plogen,
finnes det enkelte sorpfpvoriseres av jordbruk~ts m.onokulturer. E!l slik art er løpebil!~n Agonum dorsale, sqm ~nda ikke har
tatt noe offisielt norsk B!J.Vn.
Et QQ« dyr !
Mauge men~esker h<Jr et )lb~grunnet negativt ~yp på «småkryp)), Pen røde marihøna !lleØ svarte prikker- ~an til en viss
grad ~~epteres på tross av at den er et
griskt rovdyr. Er dyret deri111ot svart og i
tillegg hårete, mener mange at «nei, slike
ekle kryp kan man gjerne vært foruten)).
Jeg tror at mange mennesker i denne kategorien likevel vil kunne akseptere denne
løpebi!len på grunn av utseendet: Den er
en snay centimeter lang, sterkt metallskinnende i grønt på hode og bryst og med et
dråpeformet grønt parti på dekkvingene
innrammet i rustrødt. Med dette spesielle
utseendet kan den heller ikke forveksles
med andre
. . arter.
.

Agonum dorsale er en langftem /øpebil1~ med et «tiltalende» utsem{/e, der den
springer fram og tilbakr på feir-j(Jrda med
sin grønnglinsende og rustrøde kropp. Tegning: Torunn Bjørnstad Iversen.
Vi er etterhvert blitt vant til å høre om
naturskjønne områder som må vike plassen for landbruksarealer eller byggefelter.
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Et nytt~dyr
StQre arealer yil e~t~r hvert fungere som
et trekkpli!ster for rpapge skadedyr på kulturv~~st~r: A. dorsale er nærmest et altet~nØe rovdyr SOJl1. spi~er mye larver av
sq!Jlmerfugliir og fluei:. Den er også obserV~ft springende rundt oppe i kornakset på
jakt etter bladlus og lignende, visstnok
den eneste som er i stand til dette blant
løpebillene (A. Andersen pers. med.). Den

oppfattes derfor som et såkalt nyttedyr i .
landbruket (Basedow et ~1. 1976, Scheller
1984).
Om forsommeren legger billen mange
egg som klekkes i løpet av august/september (Lindroth 1986). Dicker (1951) forteller at arten kan feste eggene sine på undersiden av f.eks. jordbærblader, noe som
er helt uvanlig blant løpebiller. Når høsten kommer med kaldere dager klumper
dyrene seg sammen i store enheter. Slik
overvintrer de under en stein eller lignende oftest i kanten av en åker, og da kan
de påvises i store ansamlinger.
Oppdaget i Vestfold
A. dorsale ble tidligst påvist i Norge i
1965 ved Tjøme i Vestfold (Fjellberg
1966). Det første funnet utenfor Vestfold
ble gjort ti år senere, da den ble funnet ved
Ramberg på Jeløy (Andersen 1982). Året
etter ( 1976) ble den tatt ved A/by på Jeløy
(Kvamme 1977). Arten har senere vist en
utrolig sprednings- og formeringsevne.
Andersen (1985) gjorde en undersøkelse
på Jeløy som viser hvor raskt den økte i
antall. Han satte opp fallfeller i perioden
1975- 1978. Her fanget han over 5000
· løpebiller i dette tidsrommet, men bare 2
av dem var A. dorsale. I 1980 fanget han
2940 løpebiller på samme sted, og hele
308 (10,5 %) av disse var A. dorsale.
Fra 1975 till980 har artens status forandret seg fra å være sjeldent forekommende til å bli et dominerende innslag i
jordbruksdistrikter. På 1980-tallet har
arten spredt seg langs kysten til Aust- og
Vest-Agder, Telemark, Buskerud og
Akershus (Andersen 1985).
Kjent fra 14 kommuner i Østfold
A. dorsale trives godt der det er et varmt
og tørt jordbruksland (Thiele 1977). I løpet av 1960-tallet og fremover ble Østfold
utsatt for utstrakt fjerning av skog, bak-

keplanering og grøfting av myr og bekker. Dette har gitt oss endeløse, artsfattige
kornarealer som er velegnet for arten.
Svensker og finner har hatt A. dorsa/e i
faunaen i lang tid (Lindroth 1945), mens
vandringen vestover mot Norge har
skjedd i ny tid. I Dalsland i Sverige ble den
for eksempel oppdaget så sent som i 1982
(Andersen 1985). I Østfold nevner Andersen (1985) arten fra følgende kommuner: ·
Aremark, Borge, Halden, Moss, Onsøy,
Rygge, Råde, Skiptvet, Skjeberg, Spydeberg
og Våler. I tillegg til disse har jeg funnet
arten i Fredrikstad, Kråkerøy og på Rolvsøy. På Rolvsøy fant jeg den første gang i
1981, da store mengder løp rundt på leirjorda mellom grønnsakene.
Trolig fortsatt i ekspansjon
Slekta Agonum har 30 arter i Norden, og
A. dorsale er den som er mest avhengig av
et tørrere klima (Lindroth 1986). På
Vestlandet vil det derfor trolig bli for fuktig til at den kan bli særlig utbredt. Arten
er også avhengig av relativt lange somre ·
for å klare å produsere en ny generasjon.
Dette vil begrense utbredelsen mot nord.
Likevel har arten neppe nådd sin maksimale utbredelse her i landet.
Den store ekspansjonen vi har opplevd
i de siste 100 år, må forklares med de nærmest endeløse jordbruksarealene som er
skapt. Kommer det hindringer i veien i
form av skogsområder eller elver, kan det
se ut som ekspansjonen hemmes. Videre
spredning skyldes trolig artens evne til å
fly. Personlig har jeg aldri sett den ta til
vingene, men den er observert flygende
(Kreckwitz 1980). Det finnes også antydninger om at arten kan spres over lange
strekninger med vinden, slik at den plutselig oppdages på helt nye steder langt fra
nærmeste kjente lokalitet (Baranowski &
Gardenfors 1974). Innvandringen til
Norge kan forklares med slik vinddrift.
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Kartet viser utbredelsen av Agonum dorsale i Skandinavia. Pilene viser mulig inn vandringsvei
til Norge samt antydninger om videre spredning av arten. Etter Andersen ( 1985 ).
I Trøndelag blir arten forsøkt satt ut i
jordbruket som et biologisk bekjempningsmiddel mot skadedyr (A. Andersen
pers. med.). En slik introduksjon av et
fremmedelement må skje under sterkt kontrollerte betingelser for å følge med i eventuelle uheldige bivirkninger på den etablerte faunaen.
I Østfold vil man ganske sikkert finne
A. dorsale i flere kommuner nordover i
fylket. - Herved går oppfordringen ut til
alle naturinteresserte om å være på utkikk
etter denne grønne og rødbrune løpebillen i kulturlandskapet.
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«Prosjekt Hubro»: Sluttføring og avvikling 1990 .
Atle Haga

Alvshubro i bur, tilhørende «Prosjekt
Hubro». Foto: -Pål Bugge.

1989 er siste år for Prosjekt Hubro i
regi av Verdens Naturfond (VVF).
Prosjektet ble etablert i 1974, og
avviklingen i år ble vedtatt i 1986.
Prosjektets hovedmål har vært å
gjenoppbygge en levedyktig hubrobestand i Sørøst-Norge. Dette skulle
skje delvis gjennom å klarlegge årsaker til bestandsnedstand for derigjennom å gjøre noe med årsakene,
samt
avl og utslipp av hubro
spredt over hele fylket.
Prosjektet har klarlagt flere årsa-

ker til bestandsnedgang, herunder
direkte etterstrebelse, ødeleggelse
av hekkelokaliteter og elektrisk død
gjennom kontakt med kraftlinjer.
En har arbeidet med sikring av
lokaliteter bl.a. gjennom innspill til
biotopkartverket, samt sikret kraftlinjer mot kortslutningsfare for hubro ved noen hekkeplasser. Dette
arbeidet må fortsette .
Gjennom avl og utslipp har en til
nå satt ut 458 unger. Bare i Østfold
hadde en 16 etableringer og 3 sikre
hekkinger i 1988, slik at vi nå har en
liten stamme med overlevelsesmu-·
ligheter.
I utgangspunktet regner en med at
røkterne ønsker å avvikle avlsarbeidet i 1989, etter mange års verdifull
og tålmodig innsats. Det er også klart
at det ikke blir stilt midler til rådighet
fra VVF for fortsatt drift f.o.m. 1990.
En tar da sikte på å overføre avlsfuglene til oppdrettsprosjekter i Sverige.
Likevel har en fått signaler fra
enkelte røktere om at de kan tenke
seg å fortsette avlsarbeidet for egen
regning f.o.m. 1990.
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ANNONSE

«Vandringer i Østfold-naturen»
Boka om Østfold-naturen er en festforestilling der naturglede, innsikt og fotokunst
inngår i skjønn forening. Noen av Norges beste naturfotografer og en rekke personer
med fagkunnskap om naturforhold gir
sine opplevelser av natur og landskap
i Østfold.
I samarbeid med Valdisholm Forlag AlS, utgir Fondsstyret for «Naturfondet i
Østfold», en ny, revidert utgave av praktverket «Vandringer i Øs~fold-naturen» høsten
1989.
Fondsstyrets fortjeneste av boka går i sin helhet til «Naturfondet».
Boken blir utgitt til minne om Østfoldbiologen Runar Skattenborg Larsen ( 196089).
Vi inviteres med på vandringer langs to hovedstier, en gjennom historien, og en
gjennom landskapet av i dag, fra de ytterste skjær og inn til skog, myr og vann i indre
trakter. Vi opplever de store drag og utviklingslinjer gjennom naturhistorie og
geografi, men stanser også opp ved de mange interessante detaljer som har betydning
i naturens store samspill.
«Vandringer i Østfold-naturen» er til glede for enhver som setter pris på naturen
og landskapet i Østfold. Men i tillegg retter boka søkelyset mot forhold som
forstyrrer og ødelegger. Boka er derfor også en appell om å ta vare på
naturkvalitetene og landskapet i fylket.
144 s., mer enn 160 fargebilder, stort format, virkelig et praktverk!
Pris k~. 295 ,-. Spør i din bokhandel, eller ta direkte kontakt med oss.

c!!L..
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VALBISHOLM

Adr.: KULLEBUND,

1890 Rakkestad

Telefax: 09-22 72 19
Tlf. :
09-22 71 16

Enningdalsvassdraget, et unikt vassdrag,
- fra kildene - til Iddefjorden
Geir Hardeng

Enningdalselva veksler mellom stryk og småtosser, Qg stilleflytende partier. Vassdraget er minimalt forurenset, hvilket er helt unikt til å være et større
kystnært vassdrag i lavereliggende Østlandsstrø./(. -Foto: Fort.

Det ca 7 mil lange vassdraget har sine
kilder i Boksjøtraktene i Aremark/
Halden. ·Deretter blir det norsk/
svensk idet riksgrensen følger vassdraget langs Søndre Boksjø-Hallerødelva-Nordre Kornsjø, før det gjør
«svenske» av seg gjennom Mellan
Kornsjon-Søndre Kornsjon-Kynne iilv
og Bullaresjøene. Den siste mila
følges Enningdalselva-Rødsvann og

Berbyelvp. i Idd, før det når Iddefjorden og havet.
Kontraster preger dette unike og
lite påvirkete lavlandsvassdraget:
Øde skogtrakter og frodige bygder,
næringsfattige og næringsrike vann,
sure grunnfjellsbergarter og kalkrik
leirjord, stille vann, langsomtflyt·
ei).de elver, stryk og fossefall.
Omtrent 1/ 3 av tilrenningsområdet
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lnedbørsfeltet) inklusive kildene og
utløpspartiene, ligger i Østfold, de
øvrige 2/ 3 i Dalsland (Alvsborgs lii.n)
og BohusUin.

Skogen i grensetraktene:
Naturvern og friluftsliv

Arealmessig dekkker gran- og furuskog det meste av tilrenningsområdet til Enningdalsvassdraget.
Store områder preges naturlig nok
av moderne skogsdrift. I grensimaktene rundt Søndre Boksjø, i Tresticklan og på Lundsneset, finnes fremdeles betydelige arealer med gammel. skog og urskog. Her har plante- og
dyrearter som ikke finner livsvilkår i
kulturskogen, muligheter til å overleve. Områder med gammelskog er
på sikt også viktige for overvåking av
miljøkvalitet og som referanse- eller
sammenlikningsområder for skogforskningen. På Lundsneset finnes Bratte tjern skogreservat (600 dekar) som
ble opprettet i 1969.
Tresticklan-området er p.g.a. sin
størrelse (ca 30.000 dekar) og villmarkskarakter unikt i Sør-Sverige.
Store deler er nå fredet og vurderes
(pr 1989) som mulig nasjonalpark.
Skog, tjern og myrglenner preger
området. Miljøovervåking pågår i
Naturvårdsverkets regi.
Grensetraktene rundt Boksjøene
gir enestående muligheter for friluftsliv og naturopplevelse i «Villmarksterreng» i øde skogtrakter.
Hyttene Bastedalen nord i Heråmossen i Sverige og i Budalsvika ved S.
Boksjø kan gi ly og overnatting.
Budalsvikhytta ligger innenfor
Lundsneset statsskog (ca 10.000 dekar) og forvaltes nå av Tistedalen
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Enningdalsvassdraget har sine kilder
i Boksjø-traktene i Idd og Aremark,
før det via Kornsjøene og Bullaresjøene igjen renner inn i Østfold under
navnet Enningdalselva ogBerbyelva.
Vassdraget renner ut i sjøen helt
innerst i /dde/jorden.

Friluftslag. Hytta har 10 sengeplasser. Der går merkete stier gjennom
Tresticlan øst- og sørfra.

Boksjøene:
Sur nedbør· fiskedød - kalking- nytt
liv

Nordre Boksjø (2 krrF) og grensesjøen
Søndre. Boksjø (8 km2 ) utgjør de
øverste hovedsjøene i Enningdalsvassdraget. Landskapet preges av
skogkledte åser, nes, bukter og et
større antall skogøyer og holmer.
Ingen åpne bilveier fører inn til disse
skog-sjøene,. så her må en bruke
sykkel eller ta beina fatt.
Sjøene er fra naturens side næringsfattige, og strendene preges av
surt grunnfjell (gneiser). Tidligere
fantes flere fiskearter i Søndre Boksjø, men p.g.a. sur nedbør (forsuring)
forsvant artene i tur og orden: Mort
(omkring 1930), røve (1960·tallet) og
ørret i 1970-årene, da vannets surhetsgrad (pH) hadde falt til under 4,5.
Etter svensk initiativ ble sjøen
kalket i 1980 og pH steg til mellom 6,5
og 7,0. Ørret og røye er igjen· satt ut,
men skal sjøen overleve, må kalkingen gjentas år om annet. Det eneste
som hjelper mot sur nedbørskader er
reduserte utslipp til luft.
Storlommen er knyttet til mer næ-

ringsfattige sjøer med klart vann,
fisk og småholmer, der den ruger ut
sine to egg. P.g.a. sur nedbør. og
forstyrrelser p.g.a. friluftsliv, er arten svært utsatt, og de·n har derfor
forsvunnet fra en rekke vann på
norsk og svensk side. Arten er derfor
meget sårbar i vår tid.
«Ødemarkssjøene» i grensetraktene gir rike muligheter for et natur-

I riksgrensen litt nord· for Holtet
tollstasjon finner vi Elgåfossen, Østfolds høyeste, frie gjenværende fossefall, på ca 20 m! -Foto: John
Wennberg.

nært friluftsliv (kano, fiske, fotturer,
telting). Det må imidlertid vises stor
varsomhet ved bålbrenning og unødig opphold og telting på småholmer
·
som f.eks. huser storlom.

Berby-dalen:
En dal med mangslungen historie
Sentralt i vassdragets nedre dalføre
før utløpet i lddefjorden, ligger Berby
gård. Det fantes gårdsbruk her allerede i Middelalderen, og Berby var et
senter for trelast og tømmeroppkjøp
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iør tømmerdriften og sagbrukene
kom i sving ved utløpet av Haldenvassdraget, senere Fredrikshald
(Halden) .
. Berby ble adelig setegård på 1600tallet og hadde sin storhetstid under
Truls Wiel (1700-1800-tallet). Familien
Golden overtok gården på slutten av
1800-tallet. En stor hvit bygning har
vært <<praktisk jenteskole», statens
hagebruksskole for kvinner og husmorskole.
En 6 1/2 m høy bauta i Iddefjord grgnitt ved Berby gård ble reist 12.
sept~mber 1908 - på 100-årsdagen for
trefningene her mellom svenske og
norske styrker. Den bærer følgende
innsl<.rift:
Grqnaderbataljonen al Bergenhusiske
nationale Infanteriregiment,
Norske jegerkorps,
Søp(fen/jelsdske gevorbne fn/anteriregiment
og !{prden/jeldske gevorbne Infanteriregiment
seirede her i kamp for fedrelandet.

<<Olavsleden» er en fortsettelse av
f<Bohusladen» i Sverige. Leden gikk
over Tgslingmoen grensested via
l3erby og Iddefjordens østside - over
til Aspedammen og Veden ved Tistectal. -Olavsleden har ingen tradisjon
som knytter den til Nidaros (Trondlleim) og Hellige Olavs grav. Derimot
kan mulig navnet «Olavskleva» ved
Rødsvann være knyttet til Nidaros.
Ved Olavskleva finnes også gravhauger fra jernalderen (ca 4-500 år
e.Kr.f.), for øvrig er det kjent stenalderboplasser og en bygdeborg i Berbydal(:ln.
Tidligere bodde det mange mennesker i Berbytraktene, og alle var på
en eller annen måte knyttet til de
mange næringene: Mølle, sagbruk,
tømmerdrift, jord- og skogbruk, hage-
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bruk, post, skole, teglverk, steinhogging, grensehandel og fiske. De
mange småplassene under Berby
preges i vår tid stort sett av forfall. Da
husmannsvesenet nådde sitt høydepunkt på midten av 1800-tallet, lå et
20-tall plasser under Berby gård.

Smådyr i vassdraget:
Stikkende kryp, fiskemat og perler

På sin vei fra kildene mot havet
endres dyrelivet i vassdraget, avhengig av vannkvalitet, bunnforhold og
vegetasjon. Enkelte arter er knyttet
til stillestående vann, f.eks. larver av
stikkmygg, mens andre bare utvikles·
i rennende vann, f.eks. knott.
Insektlivet knyttet til rennende
vann i Enningdalselva er spesielt for
norske forhold, bl.a. med forekomster av arter som vanligvis lever
lenger sør. Flere arter har sine eneste
levesteder i Norge nettopp her.
Elveperlemuslingen lever fremdeles i Enningdalselva. Muslingene,
som i elva blir opptil15 cm lange, kan
bli meget gamle. Undersøkelser fra
Sverige viser aldere på godt over 100
år. Muslingen er i vår tid ikke kjent
fra andre steder i Østfold.
I tidligere tider ble det fisket
muslinger i vassdraget p.g.a. de
ettertraktede perlene, som av og til
finnes inne i skjellene. Meget store
antall levende skjell måtte åpnes for
å finne en perle, så fangsten gikk
hardt utover bestanden. I dag er slik
fangst ikke tillatt.
Elveperlemuslingen er en sjelden
og sårbar art i vår tid, så restbestanden må få leve mest mulig uforstyrret. Muslingen er meget ømfintlig for
miljøforstyrrelser.

Indre Iddefjord preges av steil topografi, brakkvann, svartorskoger i strandso ·
nene og våtmarksområder m'ed store takrørskoger. Bildet er sett sørover fra
Bakke, Idd. -Foto: Fort

Lakseelva med de mange fiskesla~

Vassdragets nedre deler og Indre
. Iddefjord er p.g.a. god næringstilgang meget fiskerike. Nærmere 20
fiskearter som gyter i ferskvann, er
påvist her. Til de edleste artene i
Iddefjorden og Enningdalselva hører
laks, sjøørret og sik.
De store mengder fisk i Berbyelva
(Enningdalselvas nedre deler) og i
Indre Iddefjord, skyldes også velegnete gyteplasser og god vannkvalitet i vassdraget. Særlig tallrike er
ulike arter karpefiskei~ som imidlertid har liten interesse for sportsfiskere. Dette gjelder ukjente arter
som vederbuk, gullbust,laue og sørv,
foruten mort og brasme.

Laksefisket har lenge hatt stor
betydning. Fra eldre tider fortelles
det at gårdsarbeidere på Berby gård
stilte krav om ikke å få seg servert
laks mer enn tre ganger pr. uke .
Laksefisket i norsk del av vassdraget har i de senere år fått stor
interesse for allmenheten, idet Arbeidernes Jeger- og fiskerforening i

Halden nå har fiskerett i elva. I
samarbeid med Bullaren Fiskevårds!6rening ble det i 1988 inngått en
avtale om utsetting av lakseyngel
også i svensk del av vassdraget.
Laksefisket i Iddefjorden reguleres
av en laksekonvensjon mellom
Norge og Sverige. Konvensjonen er
oppe til revisjon (1989), spesielt etter
ønske fra norsk side. Hensikten med
revisjonen er å redusere beskatnin-
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Våtmarksfugler og pattedyr
Mens mange fuglearter nel<.l<er i de
ulike vann og tjern i vassdragets
tilrenningsområder, er bare noen få
arter helt avhengige av elver og
bekker. I Enningdalsvassdraget gjelder dette vintererle, fossekall og
isfugl.
Fossekallen, Norges nasjonalfugl.

Oteren er etterhvert blitt en meget
sjelden og truet dyreart i Østfold.
Arten er sett i Enningdalsvassdraget.
Bildet viser en oter-sklie i snøen ved
!dde/jorden {Krokstrand, Sverige
1972). -Foto: Fori

gen, for derved å bygge opp en
livskraftig gytebestand i vassdraget.
Ålefisket hadde tidligere en meget
stor betydning i vassdraget. Via flere
kasser (ålekister) Qg r~nner ble fisken
ledet inn i selve fangstkassen. En slik
fangstinnretning står på svensk side
oppstrøms Elgåfossen, Østfolds høyeste frie gj!lnværende fossefall (ca 20
m] på riksgrensen nord for Holtet
tollstasjon.
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hekker en del steder der elveløpene
renner friskt via stryk og små fosser.
Den lever av ferskvannsinsekter som
tas på bunnen.
Is/uglen har et tropisk utseende og
er meget sjelden i vassdraget. Den
har tilhold i stilleflytende partier
som er omkranset av oreskog langs
breddene; der den stupdykker etter
småfisk.
Åpne elvestrekninger, elveos og
Indre Iddefjord har stor betydning for
overvintrende vannfugler, f.eks. svaner og ender.
Få pattedyr er direkte tilknyttet
vann og vassdrag. Minken er langt
vanligere enn sin nære slektning
ilderen, som idag nesten er borte fra
vår fauna. Bevergnag sees langs
deler av vassdraget i vår tid. Arten er
satt ut i Sverige og har derfra også
spredt seg til Østfold.
En sjelden gang kan· en komme
over sklier i snøen etter oter ved
vassdraget og Iddefjorden. Oteren er
i dag meget sjelden og er derfor
totalfredet.
Enningdalselvas
(Berbyelvas)
grunne utløpspartier danrier et grunt
brakkvannsområde i Indre Iddefjord.
Våtmarksområdet er usedvanlig fiskerikt og de vann-nære omgivelsene
preges av store sivskoger (takrør) og
oreskoger. Et mindre område er
fredet (Folkå naturreservat).

Husmannsplasser og kulturlandskap
restaureres på Bøensætre i Aremark
Geir Hardeng

Nordre Bøensætre består av 6 hus, hvor av 4 sees på tegningen [stue, laggård,
skolestue og skjul). Nordre og Søndre Bøsætre består i alt av et ti-tall hus. Det er
helheten av hus og det gamle jordbrukslandskapet som gjør det så verdifullt.
Tegning: Vidar Asheim.

De vide skogtraktene mellom Håldenvassdraget og grensesjøen Store
Le er i dag delvis preget av moderne
skogsdrift med tilhørende skogsbilveier. - Bosettingen er imidlertid
temmelig glissen, og på gårdene
østover mot Store Le har som andre
steder i grensebygdene, forlengst

moderne og effektive driftsformer
fått innpass i jordbruket. Landbruksmaskiner, kunstgjødsel og sammenhengende jorder med korn preger
mer og mer gårdsdriften, og skolebussen går daglig til bygda.
Går vi hundre år tilbake i tiden, var
bildet et helt annet: De store skogene
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var der, men hogstflatene, myrgrøftene og de effektive maskinene var
ukjente. I traktene øst for knutepunktet Strømsfoss ved Haldenvassdraget
nådde husmannssamfunnet sitt høydepunkt med et 20-tall plasser. - I
dag er det ingen fastboende tilbake i
disse skogtraktene nord i Aremark. Plassene var ofte tungtdrevne, og de
mange små jordlappene skulle mette
mange munner. Mellom plassene
Bøensætre - Laggarholtet - Størholtet - Knatterød - Funken og alle de
andre, gikk stier og dårlige kjerreveier. Det meste av de gamle forbindelsene er i dag knapt synlige i
terrenget om du ikke har med deg en
kjentmann.
.
Grendeskolen på Bøensætre var i
drift i tiden fra 1905 til 1950, men
tidligere måtte skolebarna gå lange
strekninger gjennom · sl<ogen, til og
fra skolen på Bergstrøm fremme i
· ve1 1
bygda. Bøensætre fikk
1946 og elektrisiteten kom først noen
år etter krigen.
Husmannslandskapet, slik vi i dag
ser på Bøensætre, er et slitets landskap. Tallrike steinrøyser, teiger og
jordelapper med dårlig drenering og
enkelt redskap vitner om strevet for
det daglige brød. Løvtrærne, fjellrabbene (åkerholmene), utsynet fra tunet mot Sætertjern og ikke minst de
fargerike blomsterengene med sumroende insekter og sommerfugler, er
et vakkert skue en varm sommerkveld for et nåtidsmenneske som
besøker denne idyllen. Kontrasten til
husmannen ved grua en mørk vinterkveld er enorm: Han var opptatt av
det daglige brødet til ungeflokken,
om foret i løa holdt vinteren over,
eller om de to melkekuene fortsatt
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ville være friske til de igjen kunr
slippes ut på beite på skauen. - Fo
ham var kunstgjødsel, dyp-drene·
ring, stråforkorter· og · et kvarters
bilkjøring til bygda og handelsmannen en ukjent verden. Her var de i
. høy grad selvforsynte: Et 20-talls
høner, en hest, et par griser, kuer og
sauer, og åkerlappene med havre,
poteter og noe hvete, rug og bygg
utgjorde eksistensgrunnlaget, sammen med engene og utmarka.
- «Eng var åkers moder»: Enga ga
vinterf6r og dermed gjødsel som
igjen kom åkeren og avlingen til
gode, - uten eng - liten eller ingen
åker. Myrglenner og vannkanter
med gress, siv og starr ble også slått,
og løv fra trær ble sanket i hus for å
klare fOringen gjennom vinteren.
Bøensætre-grenda ble gradvis avfolket i de første par årtierne etter
krigen, og sakte. men sikkert fulgte
forfall av bygninger og gjengroing av
åker og eng. Skogen begynte igjen å
få innpass på tidligere åkerlapper og
teiger, mens stabbur, laggård (låve)
og flere andre hus fikk taklekkasjer
og råte i bunnstokker o.s.v.
Bøensætre er egentlig to plasser,
Nordre og Søndre Bøensætre, og før
det ble fast bosetting her inne,var det
seterdrift sommertid. - Aremark
kommune eier i dag både Nordre og
Søndre Bøensætre og den gamle
kulturrnarka og nærområdene inntil.
Skolestuua er i de senere år benyttet
til leirskole for kommunen,og et eldre
ektepar bor i sommerhalvåret på
Nordre Bøensætre. Jorda har stort
sett ligget brakk og er i dag preget av
forfall, gjengroing og manglende
bruk.
I 1986 ble det i regi av fylkesman-

Bøensætre sett nordøst fra. ]ordelapper, rydningsrøyser, åkerholmer og
randsoner med løvtrær preger landskapsbildet. Foto: G. Hardeng.

nens miljøvernavdeling innledet
·kontakt med kommunen, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og fylkeskonservatoren, for å
vurdere mulig restaurering og bruk
av Bøensætre, som i dag teller et titall bygninger og ca 100 mål dyrket
mark, tun,, åkerholmer og myr [tidli-gere slåttemark).
I 1988
startet ar
beidene opp. Gjengrodd dyrket mark
er nå ryddet, og åker-holmer og
knauser er tynnet. Hensikten er å
bevare verneverdige elementer i et
opprinnelig
jordbrukslandskap,
f.eks. store, dekorative trær, einer og
engbakker med særpregen flora,

gamle lauvingstrær (løv til fOr),
apaler, syriner eller gårdsdammer og
åpne grøfter.
Flere av bygningene restaureres,
men særpreget bevares. Planen legger opp til to nybygg, der opprinnelig
størrelse og eksteriør beholdes, men
bruken endres fra låve, stall, fjøs og
bolig - til leirskole med undervisning
og innkvartering.
Bøensætre har mange bruksmuligheter i fremtiden: Behovet for leirskoler er stort, og undervisningen på
Bøensætre kan _dekke både landbrukshistorie, kultur, natur og friluftsliv. Dersom planene om leirskole lar seg realisere, vil dette også
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kunne gi driftinntekter til vedlikehold av stedet.
På Bøensætre skal folk kunne få et
inntrykk av husmannsplassene langt
inne på skauen: Slitet, kulturen og
bondens landskap slik det var, nærmest et levende museum. Enkel
servering i sesongen, besøk av turister, leirskole, enkel overnatting og
mindre speiderleirer kan sikre driften fremover. Det ideele er om folk
med skole- og landbruksbakgrunn
kan bo på stedet i sommerhalvåret.
Beiting, hold av opprinnelige husdyrraser, kombinert med ekstensiv jordbruksdrift (biodynamisk eller organisk-biologisk drift}, ser'!lering, guiding, undervisning, kurs og vedlikehold, vil utvilsomt kunne sysselsette
noen gjennom «de grønne årtier». Bøensætre har mange muligheter.

Restaurering og videre drift av
Bøensætre har kimen i seg til å bli et
positivt samarbeid mellom kommune, stat og fylke, der landbruk,
miljøvern, skole og kultur sammen
bør kunne skape et levedyktig prosjekt: Vern av et opprinnelig og
levende kulturlandskap med husmannsplasser og en lJruk tilpasset
vår tid.
Artikkelen har stått i Halden Natur- og
Miljøverns tidsskrift «/Ulvetider» nr 3, 1988.
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Hvorfor et nytt grønt parti?
Pål Bugge

«De Grønnes» fremgang ved kolll1Punevalget i 1987 ble en overraskelse for mange, også for de aktive innen naturvernarbeidet i fylket. Vi visste at den praktiske
satsingen på miljøvernsektoren var svak,
men at så mange delte vår bekymring og
kritikk av forholdene. som ga gqmnlag
for et nytt parti, var oppsiktsvekkende.
Fof oss aktive innen naturvernarbeidet er
det lett å finne årsaken til at vi fikk et nytt
parti. De eksisterende partiene la selv
grunnlaget for partiet ved sin manglende
satsing på miljøvernpolitikk. Selv de som
forsøkte å gi inntrykk av å være «miljøvennlige partier», sviktet sin oppgave.
En rask gjennomgang av politikk~n til
partiene, viser manglende på miljøvernsektoren på en avslørende måte. Verst er
det på høyre-siden, med Fremskrittspartiet
~om et miljøvernets «Stuttum-parti>>. Det
lille som står i partiets program er så tilfe!dig og virkelighetsfjernt at det ikke kan
tas alvorlig. Det er bemerkelsesverdig at
partiet leverte den beste høringsuttalelsen
på Borregaards utslippssøknad sammenliknet med de andre partiene. Typisk for
partiets politikk var at hørings~ttalelsene
sto lite i samsvar med det som er partiets
offisielle politikk.
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Høyre gjorde under valgkampen i 1987
et hederlig forsøk på å fjerne et mangeårig
stemp~l som et miljøvernfiendtlig parti.
For alle som har fulgt partiets avstemminger i Stortinget i viktige naturvernsaker,
er det en kursdreiing som nå pågår sentralt i Høyre. Likevel har partiet lite å vise
til på dette området, så den naturvernbevisste velger vet av bitter erfaring ikke
å legge vesentlig vekt på festtalene fra
Høyre.
At Kristelig Folkeparti i følge Bibelen
burde se forvaltningsansvaret overfor
- Skaperverket, synes ikke å ha engasjert
partiet nevneverdig. Hittil har de ikke
lagt vekt på miljøvernpolitikk, verken
sentralt eller lokalt. En gryende forståelse
for miljøvern kommer derfor for sent til å
fange opp den delen av befolkningen som
nå i større og større g.rad opprioriterer
miljøvern.
Senterpartiet burde ha gode forutsetninger for å være et sant grønt parti. Men
de har ikke utnyttet det gode utgangspunktet de har hatt ved partiets tradisjonelle markering i saker som berører primærnæringer og distriktspolitikk. Partiet
utnyttet dessuten ikke mulighetene til å
styrke miljøvernsaken da de satt ved mak-

ten i treparti-regjeringen. Rekordlave bevillinger til Miljøverndepartementet styrker ikke tilliten til partiet som fanebærer
for grønn politikk.
Arbeiderpartiet må betraktes som splittet når man sammenlikner miljøvernpolitikken sentralt og lokalt. Under negativ
innflytelse fra fagforeningene ved de forurensende bedriftene, har partiet lokalt
bare skjøvet problematikken foran seg, ja
til og med sabotert naturverntanken. Synderegistret er langt: Stikkord som FOAanlegget (søppel- og kloakkrenseanlegg i
Nedre Glomma), konsesjonssøknadene til
Borregaard og Saugbruksforeningen, planer om å bygge ut Øra-området, er noen
ta eksempler som har bygget opp under
misnøyen blant naturvernbevisste mennesker.

rulleblad, er Sosialistisk Venstreparti og
Venstre. Det må være et tankekors for disse som har satset sterkt på å markere seg
som miljøvernpartier, at de ikke har klart
å fange opp misnøyen vedrørende naturvernsaker blant velgerne. Forklaringen
må være at doseringen av miljøvernpolitikk ikke har vært stor nok i forhold til
andre hjertesaker. Videre har pågåenheten og evnen til klar tale i konkrete kontroversielle saker ofte uteblitt.

Noe av det mest interessante ved en
gjennomgang av partienes
miljø127

Orkideen nattfiol som
«fylkesblomst» for Østfold?
Øivind Johansen
Rundt om i hele Norge velges det nå
landskaps- eller fylkesblomster. I
Østfold ligger hlodstorkenehh sterkt
an. Denne vakre Geranium-art er
foreslått av professor Olav Gjærevoll. Hageselskapet mener også det
er et godt valg: Telefonkatalogene
[1987) med professor Per Sunding
som konsulent, valgte hvitveis for
Østfold.
Det er vanskelig å..finne en plante
som er klar favoritt for Østfold.
Blodstorkenehhvokser fra Østfold til
Hordaland, flere steder ganske rikelig, men hele veien mest langs
kysten. Den er derfor ·ukjent i store
deler av vårt fylke. Mitt inntrykk er
at folk kjenner lite til den i kyststrøkene også. I Indre Østfold er arten
sjelden og dermed ukjent.
Mange i vårt land, antagelig de
fleste, har dessverre et fjernt forhold
til botanikken. Når våre fylkesblomster nå skal kåres, bør vi ikke bidra til
. å gjøre dette enda værre. Folk må
ikke få anledning til å si som så ofte
før: Nei. dette med blomster er ikke
noe for meg! -Det bør velges en
fylkesblomst som mange i alle deler
av fylket kjenner og har et positivt
forhold til.
La orkideen nattfiol (Platanthera
hifolia) bli Østfolds fylkesblomst.
Følgende argumenter synes jeg bør
tale til dens fordel: Nattfiol regnes
som relativt vanlig over hele vårt
fylke. _Dette betyr ikke at planten
vokser i mengder, heller ikke at en
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stadig snubler i den, men den har en
jevn spredning i hele fylket. De fleste
vil'før eller senere få en opplevelse
av denne hvite orkideen ·og dens
intense vellukt, som er sterkest mot
kvelden og natten. Det hvite blomsterakset med opptil 30 enkeltblomster
trekker da sommerfugler og svermere til sine nektargjemmer. Den
vokser nord til Finnmark, men bare i
Østfold og de tre nærmeste fylker
rundt Oslofjorden kan den sies å
finnes jevp.t spredt over det hele.
Akershus, Oslo og Vestfold kan lettere velge blant andre, mer spesielle
og kjære planter.
I følge Hulten: «Altas over vaxternas uthrediiing i Norden», er det
grunn til å tro at den er å finne i alle.
Østfolds kommuner. Dette inntrykket er bare blitt styrket etter å ha
gjennomgått materialet om Østfold·
floraen.
Voksestedets natur sier også noe
vesentlig om vårt fylke: På moldbunn, i plantesamfunn som er rike på
gras og urter, i og ved .skog og kratt.
Er det kalk i jorda, trives den desto ·
bedre.
Min erfaring er at mange i Østfold
har et varmt og nært forhold til
nattfiol. Særlig dens fine og sterke
duft i skumringen blir lim bemerket
og husket. Men den ca 30 cm høye og
staselige orkideen tåler absolutt dagens lys og. Den gir gode opplevelser
til flere enn en av menneskets sanser. Den blir forbundet med både

spenning, mystikk og skjønnhet.
En fylkesblomst må også være
brukbar som kunstnerisk motiv på
f.eks. keramikk og tekstiler. De fleste
vil nok mene at nattfiol er både
vakker og dekorativ. En skulle tro at
dens enkle linjer vil høve seg godt
som motiv, både med og uten farger.
Blodstorkenebb derimot bør avbildes
i all sin fargeprakt, ellers vil bladverket altfor lett dominere.
En fylkesblomst kan godt være
sjelden, _bare den er kjent. Vestfold
har f.eks. sin berømte bøkeskog ved
Larvik, eller den fredete mistel tei·
nen ved Horten. Også Østfold har
sine spesialiteter, som f.eks. saltsoJeie (strandsonen ved Fredrikstad),
strandmalurt (på Hvaler) og kalk·
karse (i Onsøy og på Hvaler). Men
disse vet stort sett bare botanikere
om, de vokser svært lokalt, og ikke
alle egner seg som motiver.
Lyrikere fra flere land har beskrevet nattfiolen. Et vers av svensken
Ebba Lindquist er sikkert mange
villige til å underskrive:
Ingen blamma liknar denna
ingen blomma står så ensam.
Dold i djupa graset
eller gomd i Jjungen
lytter den sitt vita Jjus.
Ror den in te,
bryt den in te!
På sin spa da stangel bar den
hela sommernattens ljus.

Nattfiolen er vakker, populær og er
utbredt i hele Østfold. Orkideen bør
ligge svært godt an til å bli Østfolds
«fr;lkesblomst».
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Tegninger: A. Lindaas.

La oss finne frem til en karakteristisk
«landskapsblomst» for Østfold. Den
må velges med omhu, da fylket ikke
bare består av strender og svaberg,
men også skog- og jordbruksområder.
Blomsten vi kommer frem til bør
være kjent og kjær om den skal bli et
symbol for fylket.
-Gjærevolls forslag, storkenebb, er
også bra. Herover kaller de blomsten
«St. Hansblomsten», da den gjør seg
best på denne tiden. Hvitveisen er
også et bra forslag, og begge finnes
det mye av på disse kanter, og de er
usedvanlige vakre når de står i full
blomst. Jeg holder en knapp på
hvitveisen.
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Arne Lindaas
(Brukskunstner)
Rømskog
Det er nok skogsrorkenebb som betegnes «St.
Hansblomsten ». Gjærevolls forslag ,
blodstorkenebb, er derimQt sjelden i Østfolds
grensetrakter mot Sverige, f.eks. i Rømskog.
Spørsmålet om «landskapsblomst» i Østfold er
omtalt i NiØ nr l 1989, s 36. Botanisk interesserte i fylket, samlet på et møte på Naturhuset,
Alby, Jeløy, 31/ 5·1989, støttet Øivind Johansens
forslag om nattfiol som fylkesblomst for
Østfold. Miljøvernavdelingen foreslo i brev til
Norsk Botanisk Forening 30/ 3·89 hvitveis som
fylkesblomst.
Red.

«Kommuneblomster» i Østfold?
Jan Ingar Iversen
temaet. Det har blitt vektlagt at
flertallet av artene bør være lett
kjennelige, relativt typiske, dekorative og kan egne seg godt som motiv i
ulike PR-fremstøt for den respektive
kommune.
Som nevnt er dette et forslag, og
synspunkter i en eller annen retning
mottas med takk.

Botanikk-professoren Olav Gjærevolls forslag om å gjøre blodstorkenebb til Østfolds fylkeshlomst, synes
uaktuelt, da arten er lite kjent og er
sjelden i store deler av fylket, særlig i
Indre Østfold. -Derimot kan den
kanskje passe som kommunehlomst,
ieks. for kystkommunen Råde. Tegning: Pål Sundhell.

Tanken er at vi mulig trenger er
«kommuneblomst» som et tillegg tL
en «fylkesblomst», i et forsøk på å
gjøre botaniske kvaliteter bedre
kjent blant folk flest. Ideen har også
sitt utgangspunkt i at det er vanskelig
å finne en representant i vårt flora
som passer like bra for alle kommuner, da kommunene spenner fra rene
skogskommuner med myr og «fjell»,
til kystkommuner med skjellsandavsetninger og strandenger.
Det er vanskelig å finne planter
som utpeker seg som klare alternativer for de respektive kommuner.
Nedenstående forslag er derfor ment
som en meningsutveksling omkring

Aremark
Askim
Borge
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
ffvaler
Kråkerøy
Marker
Moss
Onsøy
Rakkestad
Rolvsøy
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
pkjeberg
Spydeberg
Varteig
V~l~r

Trøgstad
Tune

Bakkesøte
Liljekonvall
Saltsoleie
Linnea
Tiriltunge
Klokke søte
Enghumleblom
Strandmalurt
Marianøkleblom
Finnmarkspors
Blåveis
Tusengylden
Engtjæreblom
Blåklokke
Kubjelle
Skogstjerne
Blodstorkenebb
Knollerteknapp
Nyre sildre
Bekkeblom
Engforglemmegei
Tveskjeggveronika
Katte hale
Maiblom
Prestekrage

Forf. adresse: Rygge
Rådhus
Boks 23, 1570 Dilling.
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Er rovdyrbekjempelse nødvendig
for balansen i naturen?
Nedenfor gjengis et oppslag i Rakkestad A vis 10/2-89 og tilsvar
fra Østfold Naturvern og Østfold Ornitologiske Forening, som
også har forelagt saken for Norges jeger- og Fiskeforbund
(NJFF).
Rakkestad og Degernes jeger- og Fiskeforening (RDJFF) er
tilsluttet NJFF. Viltstellutvalget er et fagutvalg i lokalforeningen. Foreningens ønske om økt beskatning av rovdyr
(predatorer) som kråke, skjære, ravn, mink og mår, er
sammenfallende med NJFF's syn (brev fra NJFF 15/3-89).
Red.
Viltstellutvalget i Rakkestad og Degernes Jeg er- og Fiskerforening har i
den senere tiden intensivert rovdyrbekjempelsen i Rakkestad. Viltstellutvalget mener det er nødvendig
med rovdyrbekjempelse, men hvorfor? Hva er det som gjør dyrebestandene så ustabile som de er i dag?
Mange mener at å blande seg inn i
dyrenes kretsløp er en uting som bør
avskaffes. Viltstellutvalget i RDJFF
mener imidlertid det er nødvendig
med rovdyrbekjempelse, og her forteller de om generell viltpleie og jakt:
-Vi vet . det er nødvendig med
rovdyrbekjempelse. Det miljøet vi
lever i nå gjør at mange går dukken.
Andre er mer tilpasningsdyktige enn
andre og klarer seg. Sistnevnte er
ofte den gruppen som kalles rovdyr.
Med andre ord vokser rovdyrbestanden, samtidig som
småviltet går
under. Jobben vår er å holde begge
disse bestandene stabile, sier Lasse
Bakk& i viltstellutvalget.
For å klare dette må folk være
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Rakkestad og Degernes Jeger- og
Fiskerforening (RDJFF] har laget eget
emblem i kampen mot rovdyrene.
Tegningen viser en rev, - eller er det
den totalfredete ulven som har vært
modell?

flinkere til å levere inn rovdyr. Hver
innlevering blir premiert med poeng,
som blir premiert med patroner (l
patron pr. poeng). Rovdyrbekjempelsen har også merker, som gis etter
følgende kriterier: Gull 75 poeng,
sølv 50 poeng og bronse 25 poeng.

Det er i første rekke .kråke, skjære,
korp, rev, mjnk og mår man er ute
etter. Grevlingen har imidlertid også
tatt seg betraktelig opp, så til og med
den er det hos oss skuddpremie på.
De forskjellige dyrene gir poengsummer. For hver mår er det 25
poeng. Mink, rev og grevling gir 12
poeng. Kråke, skjære, korp og nøtte.s.krike 2 poeng hver. Sesongens bestemann blir også premiert med en
pokal. Fjorårets bestemann, Knut
Rokke, skjøt 7 rev og 20 kråker.
·

Innlevering av dyrene skal skje til
Kai Holt, Knut Østreng, Sigurd
Knold, Erik Solhrekke og Ragnar
Bjørnstad. Spørsmål vedrørende rpvdyrbekjempelsen kan stilles til viltstellutvalgets medlemmer, som i år
er Kåre Førrisdahl, Lasse Bakke,
Gunnar Larsen, John GJenge, Tore
Vestli, Ivar Vestli og Kristian Peder
Førrisdahl.
-Bli med i rovdyrbekjempelsen og
konkurransen, oppfordrer viltstellutvalget.

Minken hører egentlig ikke hjemme i norsk fauna. I dag er den det eneste
~fredløse» pattedyret i Norge, idet det er jakttid på arten hele året, også i
yngletiden. -Tegning: Pål Sundhell.

Svar fra ØN og ØOF:

ViltsteDutvalgets «forhistoriske» viltpleie
Under overskriften «Rovdyrbekjempelsen er nødvendig for balansen» i
Rakkestad Avis 10/ 2-89, omtales viltpleie «anno 1930». Tankegangen bak
poeng-beregning for felte «rovdyr» er

banal og enkel: Lite «rovdyr» gir mer
viltkjøtt i fryseboksene i Rakkestad/
Degernes! -Dette er å snu saken helt
på hodet. Spørsmålet er: Hvem regulerer hvem? -Er det næringstilgangen
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Hagen (tidligere leder av Statens
Viltundersøkelselj opp nettopp spør-

smålet omkring byttedyr og rovvilt
(predator). I gode smågnager-år får
rovfugl som lever på mus og lemen,
langt større ungekull fordi mattilgangen er god. I dårligere smågnager-år
vil kanskje de samme rovfuglarter
ikke reprodusere i det hele tatt.

Ravnen, eller korpen som den ofte·
kalles i Indre Østfold, er en av flere
arter som jeger- og fiskerforeningen i
Rakkestad bekjemperfor å øke mengden jaktbart vilt. -Utsnitt av foto,
Jørn B. Olsen.

(d.v.s. viltet) som er avgjørende for
hvor store «rovdyrbestander» et område huser, eller er det «rovdyrene»
som bestemmer hvor mye matnyttig
vilt vi har?
«Rovdyrbekjempelse» av ravn,
rev, mink, mår, skjære og grevling

for å opprettholde en «balanse» som
fra før er ødelagt, bl.a. p.g.a. moderne skogbruk og et ensidig, miljøfientlig jordbruk, hører for-historien
til og har intet med moderne viltpleie
å gjøre.
Vi minner om at Viltloven (1981)
legger opp til et langt mer nyansert
og moderne «Viltbegrep» enn de
tidligere lover (1899, 1951). Rovdyr er
her også vilt, på lik linje med
matviltet. I boka «Rovfuglene og
viltpleien» (1951) tar dr. Yngvar
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Det er en slags «likevekt» mellom
mattilgangen og rovdyrenes antall.
Det er ikke antall rovdyr som er
avgjørende for størrelsen av viltbestandene, men antall byttedyr (som
også jegerne jakter på) som regulerer
hvor mange rovdyr et terreng kan ha:
Rovviltet spiser ikke et terreng tomt.
Er det mye matvilt, blir det bra med
rovvilt. -Tilsvarende: Bestemmes an:
tall rype,r i fjellet av- antall rypeje:
gere, eller kan en god rypebestand
føre til flere jege.re (tilsvarende rovdyr)?
Legg bort viltpleie-tanker som hø·
rer fortiden til, med poengberegninger over rovviltet.
Vil dere skape bedre viltmarker og
få mer å jakte på, må dere øke
terrengets bæreevne for matviltet:
Dette gjøres - f.eks. ved et aktivt
flerbruk i skogen, der viktige næringsplanter, ly/skydd, ledelinjer i
terrenget osv. beholdes. Det nytter
ikke å la prossesoren i skogen få herje
fritt i arbeidstiden og bruke fritiden
til å bekjempe «rovviltet» for derved
å kunne fylle fryseren fortere!
Årsak og virkning er sentralt i
forholdet byttedyr (matvilt) og rovvilt (predatorer).
Rovviltet forårsaker ikke at byttedyrene utryddes/reduseres sterkt i
antall.

Kunstgave til naturvernet
i Indre Østfold
Grafiker Hanne Wewer Melhr;, ·Spydeberg, har gitt et kunstverk til
fremme av naturvernsaken. Gaven
består av 25 nummererte fargetrykk
(etsinger) av motivet «Hr;lligravå».
Det er Spydebergs fornemste kulturminne - hellekista i Hylliskogen som er kunstnerens objekt. Dette
fornminne er en grav fra steinalderen, ca 2000 år f.Kr. Så vel i nasjonal
som i internasjonal sammenheng er
Hylligrava et enestående kulturdo. kument. Det er kunstnerens opplevelse av møtet med dette tidligere
spor av kultur som kunstverket «Hr;lligrava» fremstiller. Samtidig bringer det budskap om ansvar vi har for
kulturarven vår.
Midlene som gaven innbringer naturvernet, vil uavkortet gå til verneformål i Indre Østfold. I første rekke
vil bestrebelsene med vernet av
Hylliåsen-Hylliskogen bli tilgodesett. Dette er i pakt med ønsket til
Hanne Wewer Melby og kunstverkets
idEL
Med stor takknemlighet er gaven
tatt i mot. Den stimulerer til fortsatt

innsats for vern av verdiene i natur
og kultur som vi har sammen.

Det grafiske trykket kan bestilles gjennom Galleri 86, Stasjonsgt. 42, 1820 Spydeberg.
Prisen er kr 800,- + 3% til BKH
(innrammet kr 1.300,-).
Breddeformat.48 cm x 41,5 cm.
Hylliåsen er omtalt i NiØ nr. 2, 1986
og i nr. l, 1988.
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«Østfold Botaniske Forening»
snart en realitet?
Norsk Botanisk Forening (NBF) har

flere lokalavdelinger, bl.a. Østlandsavdelingen, der også Østfold inngår.
NBF har ca 20 medlemmer i Østfold.
30/ 1-89 møttes et ti-tall personer på
«Naturhuset», Alby, S. Jeløy, for å
drøfte interessen/ muligheten for en
botanisk fylkesforening. Et arbeidsutvalg ble nedsatt, og mulige interesserte personer en kjente til ble
innbudt til et «åpent møte» samme
sted 31/ 5-89.
20 mennesker deltok her, bl.a. en
nestor i NBF, Finn Wischmann. Det
ble innledningsvis holdt et minneord
over Runar 5. Larsen, som omkom
under naturfaglig feltarbeid i fylket
16/5-89. (Larsen deltok på innledningsmøtet 30/1-89) .
Roger Halvorsen, formann i Telemark Botaniske Forening, kåserte
levende om Telemarksfloraen ved
bruk av meget gode lysbilder, og om
erfaringene med foreningen .
Vel 30 personer hadde pr. 1/6·89
meldt sin interesse for en mulig
fylkesforening i Østfold. En fin junidag (17/ 6-89) ble det under kyndig
ledelse av fan Ingar Iversen arrangert en ekskursjon i Øyenkilen-området i Onsøy, der ca 25 store og små
deltok.
Temaer som særlig er diskutert til
nå, er:

- Etablering av forening, mulig konstituering høsten 1989.
- Valg av «fylkesblomst» (nattfiol er
foreslått) :
- Kartlegging av true tejsårbare arter i forbindelse med naturinngrep, og mer generelt i fylket.
- Arbeid med oppstarting av et mulig floraatlas-prosjekt for Østfold,
databank/lagring av eksisterende
og ny kunnskap/ opplysninger.
- Foredrag, møter, ekskursjoner.
- Tidsskrift/ publisering. «Natur i
Østfold» og rapportserien «ØstfoldNatur» er egnete f6ra.
En har mottat kr 3000,- fra NBF og
kr 5000,- til flora-atlasjtruet~ arter fra
«Naturfondet i Østfold».

Interesserte kan kontakte Marit
Fosby, Lilleveien 24, 1870 Ørje (tlf. 0988 69 61), Halvard Kjensmo, Ternevn.
3, 1500 Moss (tlf. 09-27 16 20), eller

red.
Geir Hardeng

---1~
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Utstillinger i Jeløy Naturhus
- 23/ 9-29/10-89: «Hotet mot regnskogen». Ved Torbjorn Peterson.
- 4/ 11-12/ 11-89: «Skjult svenske-innvandring». Ansvarlig: Moss Ættehistorielag.
- 17/11-89 - 31/ 1-90: «Ferskvannsfisk
og fiske i Østfold», ved Miljøvernavdelingen, Moss.
- 5/ 1-28/ 1-90: «finnmarks-motiver».
Svart-hvit-fotos ved Chris Mundy.

Jeløy Naturhus på Alby i Søndre Jeløy
landskapsvernområde er vel verdt et
besøk, kombinert med en tur, kunstutstilling i Galleri F15 og «Albykringla». -Stedet som er omtalt i NiØ
nr. 2, 1985 og nr. 2, 1988, inneholder
en permanent utstilling, lysbildeprogram og en utstilling som skifter:
- Sommeren 1989: «Se Norges Blomsterdal». Fotografier fra boka med
samme navn (Gyldendal, Oslo,
1988, 208 s., tekst Anders Danielsen). Fotos ved ]ørn Bøhmer Olsen,.
Halden, og Rolf Sørensen, Moss.
- 14/ 8-17/9-89: «Spurv». Fugler i nærmiljøet, spurv i leire av skoleelever. Samarbeid Norsk Ornitologisk
Forening/Norges
Naturvernforbund. Ansvarlig: Jon Melby, Fredrikstad.

Også utstillingen «Enningdalsvassdraget - fra kildene - til fjorden», vil
bli vist i 1990. Vassdraget ligger i
grensetraktene Aremark/ Idd og renner ut ved Berby innerst i Iddefjorden.
Adresse for nærmere info, utlån av
lokaler m.v.: Jeløy Naturhus, Boks
867, Bergersborg, 1501 Moss. Tlf.
(09) 27 42 47.

"Kast meg
ikke i
søpla!"

Batterier kan skade miljøet.
Bruk returordningen.
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Nytt fra «Naturfondet i Østfold»
I 1989 har fondsstyret delt ut kr
13.200,· til flg. prosjekter:
- Innlegging av f. A. Thomes ornito·
logiske notater (1880-1910) på data.
Østfold Ornitologiske Forening,
kr 5.500,-.
- Kartlegging av et utvalg truete/
sårbare plantearter i Østfold/ oppstarting av arbeid med flora-atlas.
Østfold Botaniske Forening ved
Marit Fosby og fan I. Iversen,
kr 5.000,-.
- Botaniske registreringer i Hobøl og
Askim. Kåre A. Lve, kr 2.000,-.
- Akerøva Ornitologiske Stasjon,
driftstøtte, kr 700,-.

En søknad fra Østfold Naturvern
ble avslått.
-Søknader fra Runar 5. Larsen om
prosjekter på flaggermus og gaupe i
Østfold, ble ikke behandlet, da søkeren omkom under naturfaglig feltarbeid på Femsjøen, Halden, 16. mai
1989, se minneord annet sted
foreliggende nr.
Et forslag fra fondsstyremedlem
Hardeng om å endre fondets navn til:
«Runar 5. Larsens minnefond (Naturfondet i Østfold}», ble nedstemt i
fondsstyret. Begrunnelsen fra flertallet i fondsstyret og i ØOF-styret var at
fondet ble etablert som følge av
inntekter fra bokverket <<Vandringer
i Østfold-naturen», og ikke som følge
av et dødsfalL hvilket er vanlig for
minnefond.
Boka «Vandringer i Østfold-naturen» (1983) har vært utsolgt i flere år.
Universitetsforlaget har overført rettighetene til boka til ØN og ØOF. Boka
vil i noe revidertjajour utgave bli
utgitt av Østfold-forlaget Valdisholm, Rakkestad, høsten 1989. Dette
vil i så fall bety at Naturfondets
økonomiske grunnlag blir styrket. Boka vil bli tilegnet Runar 5. Larsens
minne.

Støtt våre annonsører!
138

Rapporter fra fylkesmannens
miljøvernavdeling i 1988
Rapporter utgitt i 1987, seN i Ø 2/88 s
122.

'

Nye rapporter i 1988:
-Årsmelding 198 7. Årsprogram 1988.
43 s. + appendix. (JSBN 82-7395017-4).

-Vassdrag og kystområder. Overvåking 1986. 106 s. + app. (ISBN 827395-016-6)

- Skjøtselsplan for Bogslunden naturreservat. (Rygge.) 21 s. (ISBN 827395-018-2)

-Tiltaksrettet overvåking av vassdrag og kystområder i Østfold.
Detaljplan for 1988. 12 s. + app.
-Undersøkelse i Ytre Oslofjord om
utbredelsen av planktonalgen
Chrysochråmulina polyepis. (Algekatastrofen i Skagerak 1988).
-Overvåking av vassdag og kystområder i Østfold. Detaljplan for 1989.
-Drift og utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold. Årsrapport
for 1987. 71 s.
Rapporter kan bestilles fra: Miljø-

vernavdelingen, fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1501 Moss.

Forsiden på rapportserien er endret i
løpet av året, fra et farge satelitt-foto
over det meste av fylket, til et bilde
fra Fredriksten festning og Iddefjorden, med kanoner og landskap . Bildet
skal
symbolisere noe av Miljøvernavdelingens oppgave: En «forsvarspost» for Østfold-naturen, der
«angrep» på natur og miljø skal slåes
tilbake.
Theodor Casparis dikt «Staa vakt om
naturen!» kan kanskje passe i tilknytning til omslagsbildet på Miljøvernavdelingens rapportserie:
,
Staa vakt om naturen! Slau angrepet ned!
Dæm op mot de hissige hjerner!La fjeldvidda hvile i soldagens fred i drys av de evige stjerner! Slua døgnets urolige røster Rled ban! Lys fred paa de fattige lier!.Gi Norge et lysende ,.lngen-mands-land",
hvor skapningens herre tier!-
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Miljøvernavdelingen
Miljøverndepartementets
«forlengede arm»
Avdelingen er en del av fylkesmannens administrasjon og ble etablert i
1982. Faglig og budsjettmessig er den
underlagt Miljøverndepartementet.
Avdelingen har kontorer og vannlaboratorium i Moss {tlf 25 41 00,
adr.postboks 325, 1501 Moss).

Avdelingen-dekker et vidt spekter
av miljøsaker i Østfold. De viktigste
arbeidsområdene er:

Miljøvern-tilsatte
i Østfold ·som omtalt i N i Ø 1/88 s. l er det
etablert kommunale prøvestillinger
for miljøvern i Østfold. Nedenfor
følger navnjadr./tlf. til de miljøvernansatte:
Aremark, Halden, Marker, (og Aurskog-Høland f Akershus): Miljøvernkonsulent Geir Hardeng, Rådhuset,
1770 Aremark. Tlf. 19 90 OO'·'.
Eidsberg: Miljøvernleder Jan-Erik
Fredriksen, Eidsberg kommune, Boks
41 (Rakkestadveien 7), 1851 Mysen.
Tlf. 89 25 55"'.

avløp og forurensningsspørsmål. Dette omfatter f.eks.
kloakk, kontroll av kommunale
renseanlegg,
landbruksforurensning og overvåking av vann og
vassdrag.
- Renovasjon og avfall, f.eks. avfallsplasser, gjenbruk og avfallsbehandling.
- Støy, f.eks. fra pukkverk og skytebaner.
- Vern og forvaltning av naturvern- Vann,

områder.

- Sikring og forvaltning av områder
for friluftsliv.
- Forvaltning av vilt og ferskvannsfisk.

- Hensyn til naturvern, friluftsliv,
vilt, fisk og naturressurser ved
inngrep i naturen og ved arealdisponering.
- Kart- og data (økonomisk kartverk,
registere) gjennom fylkeskartkontoret.

Fredrikstad: Miljøvernrådgiver Aud
Veen Noodt, Boks 276, 1601 Fredrikstad. Tlf. 31 70 00 ...
Halden: Miljøvernrådgiver Svein Syvertsen, Rådhuset, 1750 Halden.
Tlf. 18 4111"'.
Moss: Miljøvernsjef: Ola Vahl, Boks
175 (Fleischersgt. 7), 1501 Moss.
Tlf. 25 25 60"".
Rygge: Miljøvernrådgiver fan Ingar
Rådhuset, 1570 Dilling.
Tlf. 26 lå 00"'.

Iversen,

Skjeberg: Miljøkonsulent Tormod
Skei, Rådhuset, 1740 Borgenhaugen.
Tlf.164011"".
Østfold fylkeskommune: Miljøvernkonsulent Kjell Bjørndalen, Planavd., Boks 220, 1701 Sarpsborg. Tlf.
1170 00''.

Postadresser og kontaktpersoner :
ØSTFOLD NATURVERN
Postboks 1151,
1631 Gamle Fredrikstad. Postgiro 5 36 47 40
Kontaktpersoner: Birger Braadland, Skippergt.
16,1630GamleFredrikstad. Tlf. (09) 32 18 83.
Torgeir Gillebo, Torsnens, 1600 Fredrikstad.
Tlf. (09) 34 92 17.

ØSTFOLD ORNITOLOGISKE
FORENING
Postboks ll45, 1631 Gamle Fredrikstad.
Postgiro: 3 47 29 90.
Kontaktperson: Erik Sandersen, Solhjulet 3,
1670 Kråkerøy. Tlf. (09) 34·10 76.

WKALLAG

WKALLAG

Halden Natur- og Miljøvern
Postgiro: 5 89 50 16. Postboks 2073 Glenne,
17 51 Halden.
Kontaktperson: Tore Hoell, Øbergveien 44,
1790 Tistedal. Tlf. (09) 19 20 Il priv.,
(09) 18 00 00, linje 237 jobb.
Medlemsblad: «< Ulvetiden>. Adr.red.: C. Heuberger, Hovsveien 72, 1750 Halden, tlf.
(09) 18 69 06.
Fredristad og Omegn Naturvern
Postboks 872, Kråkerøy, 1601 Fredrikstad.
.
Postgiro: 2 Il 84 61.
Kontaktpersoner: Ronny Berntzen, Skjærviken
6, 1650 Sellebakk. Tlf. (09) 34 73 65.
Svein G. Olsen, Olav Kyrresvei. 24, 1630
Gamle Fredrikstad. Tlf. (09) 34 71 53.
Nordre Østfold Naturvern
Kontaktperson: Olav Skulberg, Lysernveien 7,
1820 Spydeberg. Tlf. (09) 83 78 13 priv.,
(02) 23 52 80 jobb.

Fredrikstad og Omegn
Ornitologiske Forening
Postboks: 1505, Glombo, 1670 Kråkerøy.
Postgiro: 5 14 40 16.
Kontaktperson: Arne Bjørgan, Lyngstien 13,
1670 Kråkerøy. Tlf. (09) 34 Il 20.

Naturvernforbundet i Sarpsborg
Postboks 76, 1701 Sarpsborg. .
Kontaktperson: Anne Sagberg, Sannesund terasse 5, 1700 Sarpsborg. Tlf. (09) 15 15 18.
Moss og Omegn Naturvern
Postboks 941, Bergersborg, 1501 Moss.
Kontaktperson: Bjørn Aslaksen Grønna. Tlf.
(09) 25 84 07.
NATURK.ONTORETIØSTFOLD
Postadr.: Postboks ll51 , 1631 Gamle Fredrikstad.
Postgiro: 4 03 90 04.
Kontoret ligger i Bryggeriveien 35, Fredrikstad
og er felles for ØN og ØOF.
Tlf. (09) 3 1 49 80. (Meldinger kan leses inn.)
Kontaktperson: Roar M. Eilertsen, E. Eriksensgt. 14 H, 1630 Gamle Fredrikstad. Tlf.
(09) 32 00 69.
NATURFONDET I ØSTFOLD
Felles for ØN og ØOF.
Søknadsfrist l. april 1990.
Kontaktperson: Geir Hardeng
Bankgiro: 1000.09.69236.
«Vandringer i Østfold-naturen>>, bestillingsadr.linnbet. som for «Naturfondet».

Moss og Omegn Fugleforening
Postboks ll36, Jeløy, 1501 Moss.
Postgiro: 3 55 63 39.
Kontaktperson: Lennart Fløseth, Sofienlunden
54, 1500 Moss. Tlf. (09) 25 72 78.
Den lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite i
Østfold (LRSK)
Morten Viker, Postboks 1520, Glombo, 1670
Kråkerøy. Tlf. (09) 34 23 88,jobb.
Indre Østfold Fugleforening
Kontaktperson: Robert Houtman, Baglerfaret 7,
1800 Askim. Tlf. (09) 88 37 43.
«ØOF-Nytt» (meldingsblad) ·
Kontaktperson: Lennart Fløseth, se over.
~pportserien «Østfold-Natur»
Postgiro: 3 58 32 18.
Redaktør: Geir Hardeng, Fuglevik Platå 19,
1670 Kråkerøy. Tlf. (09) 34 24 43.

Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145, 1631 Gamle Fredrikstad.
Postgiro: 3 96 33 94. Mobiltlf. (094) 09 475.
Personsøker: (096) 43 O12.
NATUR I ØSTFOLD
Redaktør: Geir Hardeng, Fuglevik Platå, 1670
Kråkerøy. Tlf. (09) 34 24 43.
Økonomi/regnskap/abonnenter: Olaf G. Clausen, Knipleveien 22, 1600 Fredrikstad. Tlf.
(09) 31 15 72.
Postgiro: 5 70 76 90.
Bankgiro: 1000.31.38289.
Montering/lay-out: Morten Viker, adr. se over.

C-post ·

BLADETS RETURADRESSE:
NATUR l ØSTFOLD, P.boks 1151, 1631 Gamle Fredrikstad

Portret t av hubro, h er en av fuglene til _
«Prosjek t Hubro». Foto: Pål E. Bugge.
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FOR ALT SOM TRUER NATUREN VART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvemforbund
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