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1'--Omslagsbildet:
Ves !fjella i Aremark/Halden hører til de mest myrrike traktene i Østfold. På grunn av relativt mye
nedbør og tynt jordlag oppå berggrunnen, dannes det her myrer også i hellende terreng, såkalte
bakkemyrgfenner. Disse dekkes av bfåtoppgress. Før i tida ble slike marker både beitet og slått.
Foto: Jørn Bøhmer Ofsen, Halden
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Et nytt tiår, det siste i et årtusen, det
siste i det 20. århundre!
Stoffet i "Natur i Østfold" skal favne vidt, ''takhøyden" skal være luftig.
Innholdet skal dokumentere, beskrive natur- og miljøforhold, irritere og
provosere, eller gi økt informasjon og kunnskap om fylkets natur.
En del av stoffet har på sikt også historisk verdi. l arkiveksemplarer, eller
snarere på mikrofilmer og disketter i biblioteker, vil "biter" av Østfold-naturen
kunne bli bevart for ettertiden. Denne kunnskap ville ofte ellers ha gått tapt,
da arealer, naturmiljøer og plante- og dyreliv sakte, men sikkert forringes og
utarmes. Miljøets kvalitet ofres på pengeguden Mammons alter!
Menneskelivet er kort, hver av oss ser bare utviklingen gjennom de tiår vi får
tildelt på kloden. l litt perspektiv er endringene enorme! Grunnfjellet, selv
gneisen med sine 2000 mill. år, eller den meget "yngre" Østfoldgranitten på "bare" 800 mill. år, må også vike for fremskritt, utvikling og varig
forringelse av arealer. Sprengningsteknologien turer frem og etterlater seg
steinmasser, fjellskjæringerog nye aktiviteter som i seg selv belaster miljøet:
Fastlandsvei og Hvaler-tunnel, pukkverk, næringsparker, terminaler, ny
papirmaskin ved Saugbrugs i Halden, mulig tunnel under Oslofjorden osv.
Grunnfjellet flyttes, "unyttige" arealer settes inn i Mammons tjeneste, produksjonen økes, arbeidsplasser skapes, men ofte forringes natur og miljø .
"Tenke gloabalt- prate lokalt", eller var det "Tenke globalt - handle lokalt"
som var slagordet i Verdenskommisjonen for miljø og utvikling?
Red. ønsker aktive og passive naturvernere, sympatisører, natur-synsere,
fugletellere, plantepressere, "småkryp"-forskere, miljøpolitikere, miljøaktivister og alle andre "vernere" et godt nytt ti-år på barrikadene.
Geir Hardeng

Inn i 90-årene uten konsesjon
Hittil har naturvernarbeidet otte fokusert på industrien. Dette arbeidet har vært
stritt: Først ville ingen Innrømme noe. Så ville ingen gjøre noe på grunn av
økonomien. Etterhvert kom statlige pålegg og langsomt og motvillig kom resultatene. Få, om noen, bedrifter i fylket er blitt nedlagt pga. miljøkrav. Flere er
bygget om med bedre arbeidsforhold som resultat. På industrisiden er arbeidet
godt igang og vil gi resultater i tiden fremover når nye pålegg blir realisert. Typisk
for denne fasen er også at endel ofte grove synder dukker opp i jordsmonnet
rundt bedrifter og fyllinger:
Spørsmålet blir: Er det nok? Bak spørsmålet ser ny kunnskap og erkjennelse
gradvis dagens lys.
Er jordbrukets ressursforvaltning på linje med fiskerienes, og hvor blir det av alle
de farlige stoffene i forbruksvarene? Sigarettrøk gir 1O ganger mer dioxin enn
søppelforbrenning. Tannlegene sllpper samlet ut mer kvikksølv enn industrien.
Nitrogen fra bilene gir like mye grunnlag for alger i Nordsjøen som bøndenes
kunstgjødselbruk osv.
Dette betyr ikke at industri rensing har vært forgjeves. Det betyr at vi må akseptere nye prioriteringer som fordrer nye politiske vedtak.
·
Vi trenger en bedre produkt- og emballasjekontroll.
Vi trenger togutbygging fremfor bilkøer.
Og vi trenger fremfor alt et nytt skattesystem basert på "energiskatt" fremfor
lønnsskatt.
Det bør ikke være nødvendig at forbrukerne minst må ha nådd halvveis i et
kjemistudium for å kunne handle "bevisst". Forby farlige stoffer og la de mest
uheldige løsningene bli dyrest!
Politisk umulig? - Idag er det politisk mulig å selge tvilsomme kjemikalier, trekke fra bensinutgiftene på selvangivelsen og å investere overskuddet skattefritt!
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90 Arene med Øra i fokus
Når jeg nå for n'te år på rad påtar meg et tillitsverv l ØOF er det l visshet om at 1990
vil bli et begivenhetsrikt år.
For det første tyder alt på at arbeidet med "Fredrikstad Miljøpark" og fugletårn på
Øra gården rette veien. Ja, optimister blant oss håper på at første spadestikk kan
tas allerede ved utgangen av 1990. La oss håpe de får rett!
Når det gjelder observasjonsaktlvlteten på Øra, ble den trappet opp i 1989 og vil
bli organisert i form av et vaktsystem inneværende år. !=n egen gruppe vil få
hovedansvaret for dette viktige arbeidet.
ØOF har ellers vedtatt å foreta en hekkelnventering av både knoppsvane og fiskeørn i år. Forberedelsene til prosjektet er allerede godt i gang. For begge arte·nes vedkommende satser vi på et nært samarbeid med både media og befolkning.
Forøvrig fortsetter arbeidet med å bygge opp et sentralt bildearkiv i foreningen. Av
øvrig foreningsnytt kan jeg nevne at Thomas Aarvak nå har fått ansvar to r ØOF 's
og ØN 's naturkontor i Fredrikstad.
På grunn av dårlig erfaring i årenes løp, har den nye kontorlederen fått fullmakt
til å kalle en "spade for en spade" for å opprettholde orden i lokalene.
Gledelig er det ellers å registrere at boken vår, 'Vandringer i Østfold-naturen",
nok en gang har solgt bra. Og det betyr mer penger til "Naturfondet". Ergo er det
duket for velfunderte søknader av fondets rentemidler denne våren.
Søknadsfristen er som vanlig1. april.

Erik Sandersen
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PROFilEN:
Øyvind Weholt - miljøverner, kjemiker og
spesialist på sopp og avfall
Det er ikke vanskelig å finne noe å
. snakke om når vi møter Øyvind. Ivrig og
engasjert forteller han gjerne, og hans
interessefelt er stort : Naturvern, sopp,
friluftsliv, fjellturer og Hellas. Alt som
har med natur å gjøre. Han er en rotekte naturverner.
Øyvind Weholt er kjemiingeniør og er
ansatt i Østlandskonsult. Han har deltatt aktivt i naturvernarbeid siden han
kom til Østfold for vel 15 år siden, og
han har vært styremedlem og leder i
Østfold Naturvern. Nå er han vår gode
og kunnskapsrike rådgiver, alltid vilrig
til å hjelpe til når det trengs. Det er
særlig forurensning fra industrien han
arbeider med.
Denne gang oppsøkte vi Øyvind for å
snakke om spesialavfall.

pler er sykehusavfall, malingrester,
sprøytemidler og kvikksølvholdige batterier

-.Hva er egentlig spesialavfall?
. - En enkel og grei definisjon er "avfall
som kommunal og interkommunal avfallsbehandling ikke kan ta hånd omJ'.
Det vil kunne forårsake helse- og miljøproblemer. Det meste av problemavfallet kommer fra prosessindustri, verksteder og gruvedrift. l no.en tilfeller
kommer spesialavfall også fra offentlige institusjoner, fra landbruket og fra
oss alminnerlige forbrukere. Eksem-
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- Hvordan er tilstanden i Norge når det
gjelder spesialavfall?

- Det er kort og godt en skam!
Veldig lite er gjort, på tiltaksiden og vi
ligger langt etter våre naboland .
Danmark har hatt et sentralanlegg for
destruksjon av spesialavfall og et brukbart apparat for innsamling helt fra be.gynnelsen av 70-åra.

- Vårt anlegg i Mo i Rana og vårt
innsamlingssystem kommer vel ikke
l drift før 11995. Myndighetene har
lovet det skal være klart i 1992, altså
enda et løftebrudd! vår miljøpolitikk!
- Har du noen kommentar?
-Ja, dette var dine ord, smiler Øyvind,
men det later til at han er enig . . .. . .
- Men haster det sånn å gjøre noe
med spesialavfallet? Har vi ikke
andre og viktigere miljøproblem som
vi kan ta fatt på?

Flere av våre ingeniører har skaffet
seg kompetanse ved studier i land
som er kommet lenger enn oss. Statens Forurensningstilsyn og
Miljøverndepartementet erenavvåre
viktige oppdragsgivere, og vi har god
anledning til å følge med i utviklingen.
- Kan det være riktig å sende alt spesialavfall til Mo i Rana? Det meste av
industrien ligger jo i Sør-Norge!
-Jeg mener ikke at alt spesialavfall bør
sendes til destruksjonsanlegget i Mo. ·
Bedriftene må være innstilt på at det
blir minst mulig avfall. Den beste og
billigste løsning er ofte at bedriften selv
tar hånd om sine biprodukter. Kanskje
kan de brukes til et salgbart og ufarlig
produkt.
Vi har sett eksempler på det. Dersom
en prosess frembringer avfall som ikke
kan uskadeliggjøres, må den forbys!

-Jeg fastholder at det er en skam at vi
ikke har gjort noe med dette før nå.
Norske fjorder og vassdrag blir ødelagt
av problemavfall. Ranafjorden er et
skrekkens eksempel! Den ernesten død
og årsaken er utslipp fra storindustrien i MO. Et annet eksempel er Sørfjorden i Hardanger. Der har den kjemiske
industrien drept alt liv. Frierfjorden, - Men innsamling av avfallet må vel
som var en naturpark og et ettertraktet være et vanskelig problem?
rekreasjonsområde, er nå mest kjent
for miljøgifter og forurensning. - Meste- -Ja, utvilsomt, og det kommer nok til å
parten av dette skyldes egentlig spesi- ta tid før dette er godt nok organisert!
alavfall som vi har tillatt uttynnet i ut- Norsas arbeider nå med denne proslipp til vann. Det haster med å gjøre . blemstillingen, men det er ikke lett når
politikerne ennå ikke har fått bestemt
noe!
seg om hvem som skal eie og drive
- Men hvordan kom du og Østlandsanlegget. For vi er vel ennå ikke sikre
konsult Inn l bildet?
på at stedet blir MO i Rana!
- Østlandskonsult har lang erfaring og
bred kompetanse. Vi arbeider mye med
prosjektering. Rensing av avløpsvann,
behandling av avfall og arbeidsmiljø
er områder vi har gått inn for. Videre har
vi erfaring innen moderne miljøteknologi.

- l de senere år er det oppdaget flere
avfallsplasser; deponier med spesialavfall, farlige stoffer og nedlagte
fabrikker som er en trussel mot miljøet. Blant annet har Sarpsborg Natur
og Ungdom påvist nedgravd avfall
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ved Torp Bruk som ble lagt ned for
mange år slden.Hva skal gjøres med
dette?

der på mennesker og dyr, eller fare
for alvorlig forurensning.

- Statens Forurensningstilsyn har
engasjert Norges Geologiske Undersøkelser, vårt firma og andre til et
arbeid med registrering av avfalls·
plasser, nedlagte fabrikker og skraphandlervirksomhet. Re sultatene av
dette kommer etterhvert.

·Til slutt· hva mener du at vi naturnvernere skal foreta oss?
- Dere skal være pådrivere! Dere skal
mase på myndighetene og sørge for
at det skjer noe, først og fremst her i
Østfold! Og dere skal sørge for å ha
gode kunnskaper, noe som utvilsomt
vil øke slagkraften.

- VI kan føye til at Ifølge avisene har
Østlandskonsult registrert 543 be·
drifter over hele landet som skal
granskes. 243ertil nå undersøkt ved
befaringer. Av disse er 36 registrert
i "fareklasse A", som betyr at kjemi·
kallene her kan utgjøre fare for ska-

Og det vil vi. Kildesortering, levering
av alt kommunalt avfall til Fredrikstad
og Omegn Avløpsanlegg (FOA) og
betryggende innsamling av spesialavfall skal være blant ØN's merkesaker i
90-åFene.
Torgeir Gillebo

BARE SØPPEL?
Nei, for ØK er søppel en riktig godbit.
Vi prosjekterer fyllplasser, forbrenningsanlegg, gjenvinningsanlegg, utreder
transportsystemer og behandlingsanlegg
for forbruksavfall, spesialavfall og slam.
- ØK kan avfallsteknologi og renovasjonsplanlegging!

ØSTLANDSKONSULT A·S
Kontorer· Arendal. Bergen, Bodø, Fredrikstad, Halden,
Hamar, Haugesund, Kristiansand. Oslo, Ringerike,
Sk1en, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Ålesund.

RÅDGIVENDE INGENIØRER
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Akerøya Ornitologiske Stasjon
Sammendrag fra virksomheten 1988-1989
Magne Pettersen og Tomas Aarvak

Akerøya Ornitologiske Stasjon ble etablert i 1961, og har tilhold i øyas eneste
husvære helt i nord. Tegning :Jorunn Pettersen

1988 var stasjonens 27 virksomhetsår. Aktiviteten har vært stor idet det ble
notert ny rekord hva gjelder antall bemanningsdager , hele 204. Av disse
hadde stasjonssjef Magne "Pedro"
Pettersen hele 125 dager, tett fulgt av
Tomas "Alba" Aarvak med 117.
174 fuglearter ble registrert på denne 1,5 km2 store øya , hvorav 6 arter 1
underarter er førstegangsfunn : Gralire fjelljo 1 engelsk gulerle (underart
av gulerle) 1 sørnattergal 1 trostesanger og grasisik (underart cabaret).
(Sørnattergalen og trostesangeren er
til godkjenning hos NSKF)
Ellers i stasjonsvirksomheten har det
vært avholdt ringmerkingskurs for eie-

vene på Storedalsanlegget i Skjeberg.
Mye tid har blitt brukt til å pusse opp
huset , noe som Oslofjordens Friluftsråd kommenterte ved husovertagelsen
Andre pågående undersøkelser dette
året har vært hekkefugltaksering av
myra , et prosjekt på teist og et prosjekt
på havsvale .

1989 var stasjonens 28 virksomhetsår. Både fuglemessig og utfra antall
bemanningsdøgn har dette vært et
middels godt år.
Stasjonen var bemannet i 55 døgn på
våren , 3 på sommeren og 40 døgn på
høsten. Tilsammen på disse 98 bemanningsdøgnene har 33 personer del-
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tatt i arbeidet , hvorav stasjonssjef.
Magne "Pedro" Pettersen med 61 døgn.
Andre personer som har deltatt i stasjonsvirksomheten har bl.a. vært Tomas
"Alba" Aarvak (42 døgn), Stein "8" Engebretsen (41), Geir Mobakken (40),
Roar "Frø" Frølandshagen (38), Roar
Olsen (37), Jan F.lversen (35) og Rune
G. Bosy (32) .
Totalt ble 160 arter notert , hvorav 3
er nye for ø·en : Rosenterne . gresshoppesangerog brunhodespurv. (Ingen av disse artene har enda blitt behandlet og godkjent av LRSK eller
NSKF)
Forøvrig i stasjonsvirksomheten har
det vært arrangert et ringmerkingskurs
som har betydd en god del for rekrutteringen til stasjonen. En god del tid har
og vært benyttet til å pusse opp huset ,
og Oslofjordens Friluftsråd var i år igjen
meget fornøyde da de overtok huset.

Observasjoner 1988-89
Gulnebblom Ils/om: 1 ex. 22.10.88
Is/om: 1 ind. 15.10.89
Gulnebblom: 1 ind. 17.5.89
Sm;Mom/storlom: 61 ind. hvorav 5 på høsten-89
Smålom:Totalt 11 ind. på våren-88 . maks antall
på en dag 5 ex i -88.
36 ind. på våren-89, hvor 10 og 15 som høyeste
dagstall 15.4 og 24.4.89. På høsten 1 ind.
14.10.89.
Stor/om: På våren-89 tilsammen 25 ind. , og 2
ind. på høsten-89
Dvergdykker: 1 ind. Rastet i ferskvannsdammene på sør 4-8.1 0.88, og 1 ind. rastet samme sted
2-3.10.89. Dette er andre og tredje observasjonen på Akerøya.
Horndykker: Enkeltind. 21.4 , 10.9 , 24.9 og
26.1 0.88. 1 ind. 27.4.89
Gråstrupedykker: Enkeltind. 13.5, 12.8 , 13.8 og
2 ind. 16.10.88. 2 ind.27.4 og 1 ind. 27.10.89
Toppdykker: 2 ex. 5.10 og 1 ex. 30 .10.88
Havhest: 1ex. 12.4. Hele 1300 ind. i løpetavhøs-
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ten-88 , hvorav minst 600 ind. 2.1 0.88. Høyeste
ant. for -89 var 25 ind. 26.10
Grå/ire: 4 ind. sett 2.1 0.88, og 1 ind. 26.1 0.89.
Arten er ikke årlig på Akerøya.
Havfire: 1 ex. 4.9.88
Ubestemte lirer: Enkeltind. 2 og 3.10.88
Havsule: 126 ind. totalt på høsten-88 , hvorav
hele 45 ex. 2.10.88. Høyeste ant i -89 var 21 ind.
5.11
Storskarv: Jevne og bra antall med 390 som høyeste 8.4.88
Sangsvane: 2 vårobs. i -88 (3 ind 23.3 og 3
(1 ind. 19.11 og 3
ind.2.4) og 2 høstobs. i -88
ind 27.11)
Kortnebbgås:9 ind. 15.5 og 19 ind. 25.9.88. l -89
47 ind. 15.4 og 27 ind. 5.11
Grågås: 53 ind. 1.5.88
Kanadagås: 2 ind. 3.4.88
Ringgas: 1 ind. av den vestlige underarten hrota
rastetpåøyskjæra 16-21 .5.89. Detteerdenvanligste av underartene som opptrer i Norge.
Stjertand: 7 \',årobs . av 1-2 ind. og 1 ind. 25.9.88
Skjeand: Sett 4 ganger , hvorav 1 O ex. 24.5.88
Snadderand: 1 ex. 23.1 0.88. Dette er fjerde registreringen av arten på ø'en. 5 ind. i perioden
15.4-16.9.89
Knekkand: Tilsammen 16 ind hvorav 7 ind.
16.4.89
Vepsevak: 1 ex. 7.9.88
Sivhauk: 1 ind. 29.4.89
Myrhauk:5 ind. totalt i -88. Observert29.4. 9.9 og
10.9.89. Alle var hunfarget , og de to siste var
ungfugler.
Musvak:Totalt88 ind., hvorav 16 ex. 31 .3og 54
ex. 18.9
Fjel/vak: Ialt 22 ind.
Hønsehauk: 1 ind. 15.4 og 1 ind. 28.10.89
Lerkefalk: 1 ind. 15.5.89
Jaktfalk: 1khan observert 10.12.89
Vandrefalk: 1 ung hann 16.4 og 7.5.88 og 1 ung
hunn 1.10. 1-2 ind. 2.10.88. 1 hunnfugl24.9 og 1
ung hunnfugl21.10.89
Orrfug/:2 høner hadde tilhold på Ø'en fra mars til
oktober i -88. med en økning i -89 med 2 hanner.
Trane: 1 ind. 15.4.89. Dette er 3obs. på80-tallet.
Dverglo:6 ind. rastet 20.5.89. Dette er 3 obs. på
80-tallet.
Heilo: Høyeste ant. 18.5.89. med 18 ind.
Vipe: Hekkebestand på 7 par i -89
Polarsnipe: En meget sen 1k 26.11 .89
Tundrasnipe: Daglig i aug .-88 med opptil 7 ind.
Sandløper: 1 ind. 3.6.89. Sommer obs . er sjeldent.

&.
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Skjære hekket på Akerøy a for første gang i 198 7. En ellers vanlig art som nå
ser ut til å slå "rot" her ute i havgapet. l 1988 vokste 4 unger opp, mens hele
6 unger klarte seg i 1989. Tegning :Tommy R. Stølen
Temmincsnipe: 1 ind. 21 .5.88 og 1 ind. 14.5.89
Kvartbekkasin: 11 registreringer i -88 med opptil
4 ind. 5 observasjoner i perioden 23.9 -28.10.89.
Arten har i de senere år økt i antall.
Dobbeltbekkasin: 1 ind. 5.5.89. og 1 ind. 17.5.89.
Arten er ikke årlig på Akerøya.
Steinvender:Vanlig aug .- medio sept. med max
16ind.17.8.88
Småspove: 76 ind. trakk over øya 14.5.89
Tyvjo: Daglig i mai. 7 ex. 2.10.88
Storjo: 7 ind. totalt i -88
Fjelljo: 4 ex. sett på trekk på hø sten-88
Sildemåke: Et sent ind. 5.11 .89
Dvergmåke: Ungfugler ble sett på trekk 26 og
27.9.88
Sabinemåke: 1 ind. 2 og 7.10.88
Polarmåke: 1 ind. i sitt 21eveår sett 21.3.88. og en
3k innenfor storekollen 4 .4.88. Tilsammen 2 obervasjoneri -89. (19.3 og 18.4.89)
Krykkje: 34 ind. om våren-88 og 1200 trekkende
på høsten med makstall på 450+ 2.10.88
Rosenterne: En 2k fugl rastet 1. 7.89. Dette er
første observasjon for Akerøya.
Alkekonge: Maks. 60 ind på en dag i løpet av

høsten-88.(30.1 O) 237 ind. trakk forbi 12.11 .89. ·
Dette er høyeste ant på flere år.
Lunde: 3 ex. 2.10.88
Tyrkerdue : 1 ex. 2.5.88
Skogdue: 1 ind. 15.4.89
Hornugle: Totalt 5 ind. i -88
Jordugle: Totalt 8 ind. i -88
Flaggspett:2 ex. om våren-88 . vanligere på høsten.
Trelerke : 1 ind. 29.3 og 3 ind. 1.4.88
Fjellerke: 1 ind. 7.11.88. 1 ind. 15.10.89
Lappiplerke:Enkeltind. 7.5. 6.9 og 17.9.88. 2 ex.
11 .9.88. 1 ind. rastet 24.10.89
Gulerle: Underart "Engelsk" 1 hann 15.5.88
Vintererle : 1ex. 24.9.88. 1 ind. rastet 1.10.89
Linerle Ble notert med høyeste dagstall15.4.89
: 500+
Jernspurv: Opptil 200 ind. 1 overgangen marsapril i -88
Nattergal: 1 ind. syngende 15.5.88 i myra SV på
øya. 1 ind. ringmerket 5.5.89. Arten er ikke årlig .
Sørnattergal: 1 ind. 2.5.88 og 1 ind. rastet 28.5.89. Dette er 1 og 2 Qbsen av arten i Østfold.
Begge ble ringmerket
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Svarrrødstjert: 5 ind. totalt i -88. 8 ind. i perioden
24.3-19.5.89
Ringtrost: Opptil20 ind. på en dag om våren -88
Sivsanger: 1 ex. 26.5.88
Trostesanger: 1 ind. ring merket 25.5.88. Dette er
andre funn for fylket.
~resshoppesanger: 1 hann ble notert syngende
1 myra 14.5. Dette erførste funn for øya.
Hage sanger: Et meget sent ex. 13.11 .88
Bøksanger: 4 ind. totalt i -88
Dvergfluesnapper: 1 ind. 4.9.88
Svartmeis: Relativt vanlig i oktober -88. Fåtallig i
-89
Skjære: Hekket for andre og tredje året på rad. ( 4
pull. i -88 og 5 i -89)
Kornkrtike: 1 ind. 18.9.88
Pi/fink: Sett og hørt ofte ved en foringsplass nær
huset i okt. og november. -88 . Fåtallig i -89
Stillits:1 ex. 17.9og8.10. 6ind. 12.10.88
Grtisisik: Underart cabaret , 5 ind. ringmerket i 88
Polarsisik: 1 ind. ring merket 22.10.88
Korsnebb: 30 ind. trakk sørover 15.10.88
Rosenfink: 1 ind. 27.5 og 22.8-1.9.88
Lappspurv. 23 ind. tilsammen , hvorav 12 ind.
8.9.89
Brunhodespurv. 1 ad. hann hadde tilhold på øya
2-3.9.89. Dette er en ny art for Akerøya.

Løvsanger (1620), rødstrupe (1064),
grønnfink (309) munk (150) rødvingetrost (138) gransanger (135)
gråt rost (124)
Merkearter som bør nevnes : Flaggspett (8) ~anglerke (3) gulerle (7)
gjerdesmett (65) jernspurv (69)
blåstrupe (19) buskskvett (49) blåmeis (87) sidensvans (1 O) kvartbekkasin (3) perleugle (3) og polarsisik (1)
Arter som ble merket i overraskende
små antall var: Tornlrisk (9) bokfink
(21) og bjørkefink (34) .
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1989
66 arter ble ringmerket hvorav kun
sothøne som ny merke-art. Totalt ble
det ringmerket 2627 fugler i 1989. Kun
5 arter ble merket i et antall på over 100
:Løvsanger (675) fuglekorige (615)
, rødstrupe (352) gransanger (113)
og heiplplerke (1 08).
Merkearter som bør nevnes : Gjerdesmett (60) sørnattergal (1) perleugle (3) ,dverg falk (1) og kvartbekkasin (2) .
·
l

l

Tilslutt må tjelden "Albin" en delvis
(partiell) albino også nevnes. Den var
tilstede på sin faste hekkeholme like
sør for hovedøya i -88 og -89 akkurat
som den har vært siden 1977!
l

l

l

Ring merking
1988
86 arter ble ringmerket. Følgende
har tidligere ikke blitt merket på øya :
Stelnvender, lomvi, alkekonge,
knoppsvane (1 O ind.), sørnattergal
og trostesanger. Totalt ble 6.617 fugl
merket i 1988.
13 arter ble merket i et antall på mer
enn 100 ind. bl.a.:

lO

l

l

Takk
Tilslutt vil vi få rette en takk til alle som
har vært med og drevet stasjonen i
1988-1989 og en takk til "Naturfondet
i Østfold" som har vært med å støttet
Ø'en økonomisk !
l

Meddelelse nr. 45 fra Akerøya
Ornitologiske Stasjon.

HEKKEBESTANDEN AV TEIST l YTRE OSLOFJORD 11988
Stein Engebretsen
11988 mottok Akerøya Ornitologiske
, Stasjon midler fra "Naturfondet i Østfold" for å bestemme den nåværende
hekkebestanden av teist (Ceppus grylle) i Ytre Oslofjord.
Teist, som er en alkefugl, hekker i
Østfold kun på noen få avsideliggende
øyer/holmer ute i havgapet, svært
eksponert til for vær og vind. Da Østfolds hekkebestand er såpass liten at
selv et beskjedent oljeutslipp fort kan
utradere en stor del av populasjonen,
har den fått status som "sårbar" art her
i fylket. Det er derfor viktig å holde et
våkent øye med utviklingen i bestanden.

Tallene våre må betraktes som minlmumstall.

RESULTATER
Mis~ing:en

S. Søster
H~:ia

ca a pi,irca~

Spar

på.1'3 par

Tl~lerca~ '2-,,;·

?l

1 pi;lr .

Våren 1988 var det god tilgang på sild
i Ytre Oslofjord. Muligens har dette slått
positivt ut på antall hekkende par. SøsFra fylkesmannen i Østfold fikk vi tilla- terbestanden har for eksempel tidligetelse ·til å bevege oss i sjøfuglreserva- re vært forholdsvis stabil på 2-4 par.
tene i noen timer på hvert sted.
Missingen har tidligere hatt 1-2 par,
Teisten legger reiret i utilgjengelige mens det trolig er første gang, i alle fall
brattheng, under steiner, i smale sprek- på svært lenge, at arten har hekket på
ker o.l. Demed sier det seg selv at det Tisler. Heia har i alle år vært artens
nær sagt er umulig å finne hvert enke.lt viktigste hekke lokalitet i Østfold, så at
reir, og på den måten bestemme et over 50 % av det totale antall hekkennøyaktig antall hekkende par.
de par befinner seg på denne øya, er
Vi konsentrerte oss derfor om å telle
ingen overraskelse. 13 par liggerforøvvoksne fugler som fløy inn il ut av rig innenfor rammen av hva som har
egnede hekkeplaser, varslet eller som vært vanlig de siste 15 årene . O.J.
på annen måte hadde en oppførsel ~ Hanssen takserte Heiabestanden med
som antydet hekking. Vi besøkte hver jevnemellomrommellom1974og1983.
av øyene 5-6 ganger i løpet av seson- Hans tall varierer fra 34 ind. i 1974 til23 ·
gen. Siden antall individer fra dag til ind. i 1983, med middel på ca. 28 ind.,
dag var relativt konstant, beregnet vi altså ca. 14 par. Vårt resultat er således
uten altfor store problemer det sann- i samsvar med tidligere tellinger.
synlige antall hekkende par.
·

ll

Sett under ett var 1988 et godt år for
arten i Ytre Oslofjord. Tilsammen 25
par er et ganske oppløftende resultat.
Etter en nedgangsperiode i begynnelsen av 1980-tallet ser det ut til at den
negative trenden er snudd. Forhåpentligvis fortsetter utviklingen i positiv retning slik at vi virkelig kan få en livskraftig stamme av denne vakre alkefuglen
i Ytre Oslofjord.

Takk rettes til Ole Tendal, Rune
Torgersen og Tormod Helgesen for
velvillig båtskyss, og til "Naturfondet i
Østfold" for økonomisk bistand.

Meddelelse nr. 46 fra Ake røya Ornitologiske Stasjon

Teist i sommerdrakt og i vinterdrakt.
Tegning !. Byrkjdal

o

HAVSVALE PA AKERØYA, HVALER
Stein Engebretsen
Natt til 30.08 .87 fanget Erik Aspegren ei
havsvale (Hydrobates pelagicus) på .
Akerøya. Fuglen ble fanget i et "mistnett" som for anledningen var plassert i
ei bukt på sørsiden av øya, tett ved
annen antatt passende hekkebiotop for
arten; en fjellskrent med mange naturlige hulrom og sprekker og med ei steinrøys i umiddelbar nærhet. Samtidig som
fuglen ble frigjort fra nettmaskene, fløy
forøvrig et annet individ over nettet.
Fuglene hadde nok blitt tiltrukket av at
havsvalas spesielle "sang" som ble avspilt som lokkemiddel med høy styrke
like ved nettet.
Funnet er det første av arten på Akerø-
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ya, forøvrige den første registrering i
Østfold siden 1926. Det som gjør funnet spesielt interessant, er at fuglen
som ble fanget hadde en velutviklet
rugeflekk, samt at den fløy inn i nettet
fra "landsiden".
Aret etter på samme tid ble det fanget
ei havsvale på ei øy på vestkysten av
Sverige - også denne fangsten ble
gjort ved hjelp av lydopptak.
Disse to funnene s·om begge er gjort
på ei tid da arten vanligvis hekker, har
ført til at vi har begynt å spekulere om
arten faktisk kan hekke , om enn i lite
antall, langs kysten av Sør-Norge og
vestkysten av Sverige. Arten gjør svært

lite vesen av seg, og hekkeplassene
blir bare besøkt nattestid. Muligheten
for at arten har holdt oss ''for narr" og at
den har hekket helt ubemerket på
enkelte øyer i den ytterste skjærgården, er derfor tilstede. Det faktum at
Akerøya-ind ividet hadde rugeflekk gjør
jo sannsynligheten for at så er tilfelle
enda større.
Vel, tanken appellerte sterkt til stasjonspersonalet på Akerya. AOS har
derfor i 1988-89-sesongene søkt etter
arten. Egnede netterforfangst i aktuelt
tidsrom (aug./sept.) har blitt tilbrakt ute med nett og kassettspiller i håp om å
konstatere at det første funnet ikke
bare var noen tilfeldighet. Vi har forsøkt
ved steinurer, fjellsprekker, gressbakker og ved andre mulige hekkebiotoper, men hittil uten resultat.
Ikke så mye som ei fjær er sett, og

skuffelsen er naturligvis stor, men den
som har gitt seg har tapt! Vi har derfor
forsøkt å finne forklaringer på hvorfor
forsøkene hittil har vært mislykket. Forklaringen kan mulig være at vi begynte
inventeringen for sent. l England begynner eggleggingen i juni-juli, på Røst
i aug.-sept. Sannsyntigheten er stor for
at eventuelle hekkende havsvaler i SørNorge begynner egglegging omtrent
samtidig eller muligens noe senere enn
de engelske fuglene, altså mulig i juli.
Vi har derfor planlagt å begynne inventeringen et par månedertidligere i 1990,
kanskje alt i juni.
Forhåpentligvis kan dette gi oss enn
hyggelig overraskelse .
Muligheten er i alle fall til stede!

-Meddelelse nr. 47 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon .

Havsvale, en" mystisk" fugleart som går til hekking utover høsten. Er
det mulig at den kan hekke i Oslofjorden, på bortgjemte steder ut mot
havet?
Tegning Tommy Stølen
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ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER PÅ ELDØYA l RYGGE
Lennart Fløseth

l flere år har Moss og Omegn Fugleforening (MOOF} hatt et
ønske om å etablere en feltornitologisk stasjon på Eldøya
utenfor Larkollen i Rygge. Eldøya har fra tid til annen blitt
besøkt av ornitologer i distriktet, uten at det er forsøkt satt
igang et mer kontinuerlig feltarbeide. Høsten1986 arrangerte
MOOF en ekskursjon ut dit, og det ble allerede dengang lekt
med tanken om en ornitologisk stasjon.
Arene har gått, og noen turer har det
etterhvert blitt.
Gjennombruddet skulle vise seg å komme våren 1989, da MOOF søkte
grunneier, Christian Sibbern, om tillatelse til å få drive ornitologisk arbeide
på øya. Da dette gikk i orden, søkte vi
også fylkeslandbruksnemnda ved Otto Roer om å få disponere deres hytte
ved en granfrø-plantasje på øya. Like
etter ble klarsignal gitt, og feltsesongen
startet umiddelbart, nemlig 1. mai 1989.
Eldøya ligger strategisk til i trekkruta for
fuglene på østsiden av Oslofjorden.
Finkefugl og sjøfugl ser hittil ut til å
være blant de tallrikeste. Klimaet er
meget gunstig; tørt og varmt somme rstid. Vinteren er mild, og det er sjelden
temperaturen _er lavere enn
-3° C. Snø forekommerunntaksvis, og
som regel bare i spesielt strenge vintre.
Vegetasjonen er meget rik og variert,
med gras- og urteenger, slåpe- og ny
petornkratt, edelløvskog og kystfuruskog. Denne mosaikk av vegetasjon er
av stor betydning for artsmangfoldet på
øya. Nordvest på den ca. 800 mål store
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øya, ligger et sjøfuglreservat, og midt
inne på øya ligger ei rikmyr og et lite,
delvis igjengrodd tjern.
Om sommeren beiter kyr på øya, hvilket er av betydning for å opprettholde
engene. Eldøya er foreslått som landskapsvernområde sammen med Sletterøyene i Råde. Under sjøfugltellinger i slutten av mai og begynnelsen av
juni, gikk det klart fram at også andre
deler av øya trenger særskilt vern med
tanke på fuglelivet.
På Ulkeodden sørøst på øya og langs
strandvollene i sør. hekker det såpass
mye sjøfugl at det er rart at ikke også
disse steder har fått status som sjøfuglreservat. Disse områder er belastet
sommerstid da besøkende går igjennom området uten alltid å ta hensyn til
egg og fugleunger.
Øya har helt klart noe "eksotisk" over
seg, med sjeldne registrerte fuglearter
som f.eks. pirol, hauksanger og rosenfink.
l 1989 var Eldøya bemannet i tilsammen 15 dager. 1O dager i mai, 3 i juni

samt 24.09. og 16.12. Mange av foreningens medlemmer besøkte stasjonen
(antall feltdager i parentes):

Brynhild Amdal (1), Dan Bendixen (1), Sverre
Bretun (1 ), Håvard Ellingsgård (6), Lennart Fløseth (14), Kim Granholt (1), Anders Karlbom (1 ),
Sonja Larssen (2), Anne Lindqvist (2), Kjetil Rekaa
(1 ),Amund og Øivind Lågbu (1), Birger Olsen (4),
Jan Olav Schneider (1 ), Sigurd Schneider (2) og
Rune Wiggen (13).

Pr. 01.01.90 er det med sikkerhet registrert 175 fuglearter på øya, med tundragås som eneste nye art for øya i
1989.
Vårtrekket var allerede i full gang da vi
ankom 01 .05. Den beskjedne bemanningen på stasjonen til stross, ble det
en forholdsvis god dekning av vårtrek~·
ket, mens høsttrekket kun ble registrert
24.09. Denne skjevheten håper vi selvfølgelig å utjevne i 1990.

HVITKINNGÅS:2 ind. raslende i reservatet 27..
28.05. 2 ind. 25.06.
GRÅGÅS:

Det foreligger 4 vårobservasjo
ner med tilsammen 9 ind.

TUNDRAGÅS: 1 ind. rastet i reservatet 14.16.05. Ny art for øya!
SKJEAND:

Fem vårobservasjoner med til
sammen 7 ind., 1 par
hekket, konstatert 18.06.

TOPPAND:

Tre vårobservasjoner i tiden
07.05.-28.05. med tilsammen
25 ind.

SJØORRE:

2 ind. 07.05. og 6 ind. på trekk
15.05.

SVARTAND :

Åtte observasjoner i tiden01 .05.28.05. med tilsammen 300 ind.

ÆRFUGL:

Hekkebestanden ble anslått til
55 par.

HØNSEHAUK: 1 ind. jaktet 24.09., også sett
senere.

DE VIKTIGSTE REGISTRERTE ARTER 11989:
STORLOM:

Tilsammen 4 vårobservasjoner
av trekkende individer i perio
den 07.05.-28.05., med tilsam
men 38 ind.

SMÅLOM:

1 ind. på nordlig trekk 15.05.

HAVSULE:

5 ind. 5.05.

- -~ ~. ;. .--.~

STORSKARV: Seks vårobservasjoner av trek
kende individer i
perioden 01 .05. -28.05., med til
sammen 297 ind. 3 ind. 24.09.
TOPPSKARV: 1 ind. rastet 01 .05. og 1 ind. i
reservatet 18.05.

Storspove hekket med to par i 1989.
Tegning Roy Nordbakke
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ind. rastet 16.12.
SPURVEHAUK: 1 ind. 01 .05.
JAKTFALK:

1 ind. trakkdirektemotNV15.05.

HORNUGLE: Arten ble funnet hekkende
18.06., og to unger ble funnet tiggende i furuskogen 24.06.

LERKEFALK:

1 ind. trakk mot SØ 28.05.

JORDUGLE:

1 ind. rastet ved "frø-plantasjen"
07.05.

TÅRNFALK:

Sett jevnlig under vårtrekket.
VARSLER:

1 ind. rastet i reservatet 16.12.

TJELD:

Hekkebestanden tellettil 21 par.

VI PE:

Hekkebestanden tellettil3-4 par.

KORN KRÅKE: 1 ind. rastet 06.05.

STORSPOVE: 2 par hekket.

NATTERGAL: 2 ind. sang daglig fra 14.05. til
primo juni. 3 ind. sang 28.05.

SVARTBAK:

Hekkebestand 3 par.

RINGTROST:

SILDEMÅKE:

Hekkebestand 12 par.

GRÅMÅKE:

Hekkebestand 18 par.

FISKEMÅKE:

Hekkebestand 86 par.

HETTEMÅKE: Hekkebestand 27 par.
MAKRELLTERNE : Hekkebestand 7 par.
ALKE:

2 ind. rastet 18.05.

LOMVI:

4 ind. rastet 18.05. og 1 ind.
24.09.

1 ind. ble notert 01 .05.

Denne korte og forenklede oversikten
presenterer de viktigste begivenhetene i 1989. Rosenfink ble ikke registrert, til tross for gjentatte forsøk på
dette. Arten er både sett og hørt vanlig
her ute i de senere år. 1989 var i første
omgang ment som et "rekognoseringsår", for å bli bedre kjent med trekktider,
fuglefaunaen på øya og mulighetene
for eventuell senere ringmerking.

ALKEKONGE : 3 ind. 07.05., 2 ind. 15.05. og 3

Ikke fra Afrikas
savanner
med
enkettsttJende acasia-trær, men fra
vtJr hjemlige Eldøya uten for Larkollen i Rygge, med en
norsk furu!
Eldøya er så ulik de.
andre Østfold-øyene.
Foto.: Fort

16

Nye plantefunn fra Østfold
Kåre Arnstein Lye og Yngvar Gauslaa
Østfold er i dag i den heldige situasjonen at fylket har en grundig og
samvittighetsfullt utarbeidet rapport
over sjeldne og sårbare plantearter
(Iversen 1987). Vi kan likevel vise til
en rekke nye supplerende funn til
Iversens rapport, hovedsaklig fra årene
1988 og 1989. Dette tyder på at det
med unntak av visse kystnære områder, ennå er mye nytt å finne i Østfold.

ven lindenever eller kystnever (Lobaria laetevirens). I mer åpen skog og på
strandknauser finnes også drakehode
(Dracocephalum ruysschianam), fingerlerkespore (Corydalis pumila), bak-

l. Tyrihjelm (Aconitum septen-

trionale).
Nytt funn: Moss k.: Kolabotn på
nordøstspissen av Jeløya, NL 94, 97; 510 m, i rik lågurtgranskog, 1116-1988,
Yngvar Gauslaa, x-liste. I Østfold var
tyrihjelm tidligere bare kjent fra ·
Trøgstad, Eidsberg og Mysen (Iversen
1987).
Forekomsten på Jeløya omfatter to
sterile individer. Tyrihjelm vokser her i

kanskje det mest verneverdige skogsområder i Østfold Dessverre er området
ennå ikke vernet, og et større skogsområde er snauhogget like sør for denne
forekomsten. Så her haster det med
vern!
Andre sjeldne plantearter fra denne
skogen er fuglereir (Neottia nidusavis), skjellrot (Lathraea squamaria),
storkonvall (Polygonatum multifidum),
ramslauk (Allium ursinum), vårerteknapp (Lathyrus vemus) og myske
(Cfalium odoratum). Alle disse artene
finnes i store mengder. Her vokser
ellers storrapp (Poa remota), tannrot
(Dentaria
bulbifera),
moskusurt
(Adoxa moschatellina) og urskogslaTyrihjelm. -Tegning: Pål Sundhell.
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kefiol (Viola co/lina) og murburkne
(Asplenium ruta-muraria).
l

2. Ramslauk (Allium ursinum)
Nytt funn: Moss k.: Kolabotn på
nordøstspissen av Jeløya, NL 94, 97; 5
m, i sumpig skog av svartor og gran,
rikelig, 115-88, Y. Gauslaa og K. A.
Lye, notat.
Ramslauk er tidligere kjent fra
Jeløyas sydstrand (0. Hagen i 1909),
men er sannsynligvis for lengst utgått
der. I Østfold finnes planten i dag også i
Onsøy. Dessuten skal den være sett i
Halden omkring 1970 (Iversen 1987),
men funnet er senere avkreftet (Marit
Fosby 1988).

3. Dronningstarr (Carex pseudo-

cyperus).
Nye funn: Rygge k.: Ekeby, NL 94, 84;
3 m, ved liten dam i sumpskog, 1/ 10- 87, K. A. Lye, belegg.
Rygge k.: Fuglevik, NL 94, 84, i
sumpskog, 5 m, 13/9-88, K. A. Lye,
belegg. (Også funnet her av Runar S.
Larsen i 1987.)
Dronningstarr ble i 1874 funnet i
skogen ved Paulsrød ved Larkollen,
men ingen nyere funn er publisert fra
Rygge (Iversen 19 87). Runar S. Larsen
observerte den imidlertid på Fuglevik i
august 1988, og Jan Ingar Iversen har
funnet den i Bogslunden naturreservat
høsten 19 87. Ellers i Østfold er
dronningstarr kjent fra spredte lokaliteter i kyststrøkene fra Hvaler til
Jeløya. Arten ble imidlertid påvist i
Bogslunden naturreservat, Rygge, i
1987 (J. l. Iversen, belegg Bot. mus.,
Oslo).

4. Tysbast (Daphne mezereum)
Nye funn: Hobøl k.: Ringvoll, PM 04,
18

Ramsløk. -Tegning: Pål Sundhell.

03, i lite skogholt, 20/8-1988, K. A.
Lye x-liste.

Hobøl k.: Bøler, mot Bølertjern, PM
08, 05, i bratt li, K. A. Lye, x-liste.
Hobøl k.: Bærøe, 27/8-1988, K. A.
Lye, x-liste.

I Østfold er tysbast tidligere kjent fra
noen få lokaliteter i Eidsberg, Marker,
Moss, Rygge, Rolvsøy (utgått) og Trøgstad (Iversen 1987). På flere av disse
lokalitetene· kan tysbasten være forvillet fra hager. Det kan også være tilfelle
med eksemplaret fra Ringvoll i Hobøl.
De øvrige to Hobøl-lokalitetene ligger
derimot svært avsides til, så her er
tysbasten trolig opprinnelig viltvoksende.

5. Skogsvingel (Festuca altis-

sima)
Nye funn: Moss k.: Tronvika på Jeløya,
NL 91, 90, i bratt skogsli, 20m, 31181988, K. A. Lye, x-liste.
Moss k.: Vest for Rambergåsen, i rik
lågurtgranskog, 10-100 m (flere forekomster), NL 92, 91 og NL 92, 92, 7 l
9- 1988, K. A. Lye, x-liste.
På Jeløya er skogsvingel tidligere
bare angitt for nordre Ramberg (Iversen 1987).
Vi har videre observert skogsvingel
flere steder mellom Bærøe-Bøler i
Hobøl, men i dette området er den
tidligere samlet av T. Engleskjøn (i
1961) og F. Wischmann (i 1978).
Ellers i Østfold er skogsvingel med
sikkerhet bare kjent fra· Knekterød i
Halden (1949) og Haukåsen i Våler (i
1970).

6. Strandsvingel (Festuca elatior)
Nye funn : Moss k.: Sjøhaug, NL 94, 94,
på havstrand ved bekkeutløp, Om, 27 l
9-1988, K. A. Lye, x-liste.
Moss k.: Skallerød på Jeløya, NL 94,
93, på havstrand, O m, 4110-1988, K.
A. Lye, x-liste.
Moss k.: Rambergvika på Jeløya, NL
92, 92, på havstrand, O m, 5110- 1988,
K. A. Lye, x-liste.

I Østfold var strandsvingel tidligere
bare kjent fra Vikane i Onsøy (1970)
og Larkollen i Rygge (1963), Iversen
(1987).

7. Myske (Galium odoratum)
Nye funn: Hobøl k.: l km nordøst for
Bærøe, PM 09, 04, på hogstflate i rik
lågurtskog, 120m, 28/8-1988, K. A.
Lye, belegg.
Moss k.: nord for Brattås og øst for
Kolabotn på Jeløya, NL 93, 97, i
lågurtskog under bratt fjell, 35 m, 20/
9-1988, J(. A. Lye, belegg.
Moss k.: Nordre Ramberg på Jeløya,
NL 92, 92, i rik lågurtskog, 10-20 m,
. 5/10- 1988, K. A. Lye, x-liste.
På nordspissen av Jeløya vokser myske
flere steder, også i r:ute NL 94, 97. Vi
har også notert myske flere steder nord
og vest for Rødåsen og på Refsnes (alle
på Jeløya), men herfra er den kjent
også tidligere. I Østfold er myske ellers
bare kjent fra Kleppefjellet i Halden (E.
Dahl i 193_4).

8. Kystgrisøyre Hypochoeris ra-

dicata)
Nye funn: Moss k.: Grønli på Jeløya,
NL 91, 89; 19/8-1988, K. A. Lye, xliste.
Moss k..: Høyenholm på Jeløya, NL
92, 91, i skogkant ved gravplass, l 00
m, 7/9- 1988, K. A. Lye, x-liste.
Moss k.: Camilla Collets gt. 3, NL
93, 89, på veikant, 15 m, 22/9- 1988,
K. A. Lye, x-liste.
Kystgrisøyre er ikke tatt med i Iversens
(1987) rapport over sjeldne og sårbare
plantearter i Østfold fylke. Han har
nok regnet den for å være adventiv
eller eventuelt tilfeldig innført og
naturalisert på lokalitetene i Østfold
(bare to lokaliteter angitt i Fægri
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FETUCA ELATIOR- Skogsvingel

ALLIUM URSINUM- Ramsløk
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Funn fra senere år, stjerne angir tidligere voksested nå utgått.
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1960). Det kan ha vært riktig, men i
skogen ved Kiellandsvik vokser den
like «naturlig» som på Vestlandet, så
den bør nå regnes til de ville plantene i
Østfold fylke.

Moss k.: Mellom Rossnes og KiellandsvikpåJeløya,NL93, 91,aug.1988, Y.
Gauslaa, notat. Vi har også notert
fuglereir fra Ramberg og nordvest for
Rødsåsen (Lye, belegg), men her er
den også funnet tidligere. I Østfold er
ikke fuglereir med sikkerhet kjent fra
andre lokaliteter, men den er kjent fra
Søndre Jeløy (Iversen 1987).

10. Fjellrapp (Poa alpina)
Nytt funn: Moss k.: Kippen es på Jeløya,
NL 94, 95, på strandknauser, 3m, 211
9-1988, K. A. Lye, x-liste. Vi har også
notert fjellrapp fra Alfheim vest for
Nes på Jeløya, men her er den kjent fra
før (1958-1970). I Østfold er fjellrapp
ellers bare angitt fra noen få lokaliteter

(Hvaler, Fredrikstad, Råde og Trøgstad),
iflg. Iversen (1987). Kjent fra Taralden, Rygge, 1989 (J. I. Iversen).

11. Storrapp (Poa remota)

Dronningstarr. -Tegning: Pål Sundhell.

9. Fuglereir (Neottia nidus-avis)
Nye funn: Moss k.: Flere lokaliteter øst
for Kolabotn og nord for Brattås på
nordre Jeløya, 5-15 m, i rik lågurtskog
i rutene NL 93,97 og NL 94, 97, 11 /61988, Y. Gauslaa x-liste; 15 /9 og 20/
9-1988, K. A. Lye x-lister.

Nye funn: Moss k.: Øst for Kolabotn på
Jeløya, NL 93, 97, 15/9-1988, K. A.
Lye, x-liste. Tidligere anførte lokaliteter fra Jeløya (Iversen 1987) er usikre.
Eidsberg k.: Møllerbakken ved Høytorp, PM 32, 05; 29 /5-1988, K. A. Lye,
x-liste. -Begge disse lokalitetene ligger
i svært verneverdige skoger. Når det
gjelder Kolabotnområdet, se under l.
Tyrihjelm. Ved Møllerbakken vokser
storrapp i et ravinelandskap med
gammel granskog i søkkene og vakker
almeskog på ryggene. Her finnes
vårplantene vanlig lerkespore (Corydalis intermedia), gullstjerne (Gagea
lutea) og moskus urt (Adoxa moschatel-

lina).

12. Storkonvall (Polygonatum

multi.florum)
Nye funn: Moss k.: Øst for Kolabotn på
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nordre Jeløya, både i rute NL 93,97 og
NL 94, 97, 11/6-1988, Y. Gauslaa, xliste; 15/9 og 20/9-1988, K. A. Lye, xlister.
Moss k.: Tronvika på Jeløya, NL 91,
90,31/8-1988, K. A. Lye, X"liste.
Moss k.: Sør for Rossnes, NL 93, 90S;
7/9-1988, K. A. Lye, x-liste.
Moss k.: Nordre Ramberg, NL 92, 92;
5/ 10-1988, K. A. Lye, x-liste. På
Jeløya er storkonvall tidligere angitt
fra Rødsåsen og Fuglevik (Iversen
1987), ellers bare spredte funn i
Østfold.
-

13. Trefingersildre (Saxifraga
tridactylites)

latifolium). På havstrand mellom Eldøya i Rygge og Kongshavn på Jeløya..
Disse funnene er imidlertid beskrevet
av Lye (1989).

Litteratur
Fægri, K. 1960: Maps ofdi.stribution of
Norwegian plants l The Coast
Plants. Univ. Bergen Skr. nr 26.
Iversen, J. I. 1987: Sjeldne og sårbare
pkmtearter i Østfold fylke. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, 276 s.
Lye, K. A. 1989: Strandkarse (Lepidum
latifolum L.) en havstrandsplante i
Norge.Blyttia47: 17-21.

Nye funn: Moss k.: Tangen øst for
Kiellandsvik på Jeløya, NL 94, 93, på
strandberg,5 m, 23/4-1989, K. A. Lye,
belegg.
Moss k.: Øst for Brattås på Jeløya,
NL 94, 97, på strandknauser, 2m, 29/
4-1989, K. A. Lye, x-liste.
Moss k.: Sjøhaug på Jeløya, NL 94,
94, på strandknauser, 5 m, 115-1989,
K. A. Lye, x-liste. Trefingersildre er
tidligere funnet på Nes på Jeløya og på
Bevøya. Nærmeste funn i Østfold ellers
er nær Slevik i Onsøy (Iversen 1987).

14. Stor andmat (Spirodela polyrrhiza)
Nye funn: Hobøl k.: Rød sørvest for
Elvestad, PM -98, 09, fullstendig
dominerende i liten dam i skogholt, 75
m, 1~/9-1986, K. A. Lye, belegg.
Planten vokste tidligere også i gårdsdammen ved Rød gård, men var i 19 86
fullstendig oppspist av tamme vassfugler.
Vi har også funnet en rekke nye
lokaliteter av strandkarse (Lepidum
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Myske. -Tegning: Pål Sundhell.
Etterord ved red..;
k- kom-mune
m=meter over havnivå
F.eks. NL 94, 94: Slike angivelser er UTMkoordinater, med lokalitetsangivelser til nær. meste km2.rute. Forklaring, se topografiske
kart M7 11 -serien, 1:50.000.
x-liste- kryss-liste, dvs. en liste med artsnavn for
planter, der påviste arter pi\ en lokalitet er
krysset av pi\ lis.en.
Be/egg- innsamlet til herbarium.

ØYENSTIKKERE l ØSTFOLD
Hans Olsvik

l England kalles øyenstikkerne "ornitologenes insekter"
fordi de er store og i de fleste tilfeller lett kjennelige på
farge og utseende ute i felt. Kikkert er da også et godt
redskap hvis man vil studere øyenstikkere, og undertegnede startet da også opp som fuglemann i sin tid. Både
farger og størrelse virker imponerende, og de fleste har
vel en eller annen gang fått en "støkk" idet en diger øyenstikker gjør en kjapp sving forbi øyne eller ører på jakt etter en klegg eller flue en varm sommerdag.
Litt om levevis og biologi hos øyenstikkere
Øyenstikkerne lever mesteparten
av sitt liv som larve i vannet, noen arter
kan leve i 5-6 år som larver før de
klekker til det voksne insekt. Som voksne lever de bare noen få uker eller et
par måneder. Øyenstikkerne har en
ufullstendig forvandling (metamorfose),
det vil si at de mangler puppestadiet, og
klekker direkte fra larve til imago (voksen). De forskjellige artene er ofte
svært spesialiserte, vegetasjon, vannkjemi, bunnsubstrat-type og geologi er
viktige faktorer i den sammen~eng . Flyvetiden som voksen er relativ kort, og
det er ikke de samme artene som flyr på
forsommeren som om høsten. Skal man
få et fullstendig inntrykk av hvilke arter
som finnes ved et tjern, må man derfor

undersøke minst to-tre ganger i løpet
av sommeren. De første artene klekker
i slutten av mai, og de siste øyenstikkerne ser man gjerne i begynnelsen av
oktober. De tre sommermånedene junijuli-august er den beste tiden for å
studere øyenstikkere, og alle artene
kan finnes som voksne i denne perioden.
At de store øyenstikkerne virker
imponerende i størrelse, har jeg fått
mange bevis for gjennom årene, mer
enn en gang har enkelte hevdet at de
har sett øyenstikkere som er minst 20
cm lange . Det er nesten slik at man
lurer på om gode, gamle Meganeura
monyi har gjennoppstått. Denne arten
levde sammen med dinosaurene for
ca. ·300 millioner år siden, og oppnådde et vingespenn på hele 70 cm! De

23

ONYCHOGOMPHUS FORCIPATUS, hann
største norske artene i dag (av slekten
Aeshna) kan bli opptil1 0-11 cm i vingespenn og knapt 8 cm i kroppslengde.
Det blir jo ganske smått i forhold til
stamfedrene, men er likevel imponerende i forhold til alle de insekter vi har
i Norge nå for tiden. Blant insektene
danner øyenstikkerne toppen av næringspyramiden, de innehar faktisk
samme posisjon som rovfuglene i fugleverdenen.
Registr~ring, innsamling og bestem-

melse
Øyenstikkere kan fanges inn med
håv, drepes i sprit, med eter eller kloroform, for deretter å plasseres i en samling, enten oppbevart på 70% sprit eller
tørt med en insektnål gjennom bryst24

Foto: Ove Bergersen, Biofoto

stykket. Men det er ikke å anbefale
annet enn som vitenskaplig belegg i
enkelte tilfeller. For det første er øyenstikkerne truet av så mange forhold at
ekstra innsamlings-trykk ikke.er ønskelig, for det andre mister de mange av
sine flotte farger og blir nesten ugjenkjennelige . Langt bedre er det å bygge
seg en·samling av bilder, egne fotografier. l de aller fleste tilfellene kan arten
likevel bestemmes, særlig hvis dyret
blir fotografert fra flere forskjellige vinkler. Fargene blir da naturligvis også
perfekt bevart . Men øyenstikkerne er
sky og vaktsomme dyr, og mange vil
hevde at det er hensiktsmessig å fange
dyrene ved hjelp av en håv førfotogra, fering.
Åke SandhaJI, Sverige, har gitt ut

en praktfull bok om øyenstikkere i 1987.
Den heter "Trollslandor i Europa" og
dekker alle norske arter med flotte fotografier. l tillegg finnes en detaljert bestemmelsesnøkkel og utbredelseskart.
Boken er litt kostbar (ca. 450 kr.), men
er verd hver krone , både fordi den har
fargefotografier av alle våre arter og
fordi teksten er på et nordisk språk (noe
som er "mot normalt" når det gjelder
god bestemmelseslitteratur på norske
insekter!).
Øyenstikker-observatører søkes~
Som nevnt i innledningen er øyenstikkerne blitt kalt "ornitologens insekter". Kanskje det kunne være en oppfordring til alle fugleinteresserte i Østfold om også å kikke litt nærmere på
hvilke øyenstikkere som finnes i nærmiljøet? Noen, men kanskje ikke så
mange, er klar over at også øyenstikkere kan komme trekkende som fugler.
Man skal ikke se bort fra at det kan
påvises flere øyenstikkerarter i Norge,
hvis ivrige ornitologer begynte å se litt
nærmere på de store og små øyenstikkere som dukker opp på ringmerkingsstasjoner på øyer og andre steder.
Hemianax ephippiger, for eksempel,
finnes ikke regelmessig nord for Middelhavslandene, men er likevel påvist
tre ganger på Island som ikke har noen
. "innfødte" øyenstikkerarter. Noen få
svenske arter i ekspansjon vil sannsynligvis også dukke opp i Østfold med

tiden, det gjelder derfor å være på
utkikk etter arter som Aeshna mixta og
Aeshna serrata.
Er du en av de som kunne tenke
deg å bidra med observasjoner av
denne dyregruppen også, er du velkommen til å ta kontakt med undertegnede. Det finnes også en entomologisk
forening i Østfold, kanskje det kunne
være et interessant miljø? (Østfold
Entomologiske Forening kan kontaktes via Thor Jan Olsen, Postboks 1062
Valaskjold, 1701 Sarpsborg, Tlf. 09-14
38 73).
Østfolds øyenstikkertauna
Naturen i Østfold er en av de best
undersøkte blant alle fylker i Norge,
noe som også gjelder øyenstikkerne.
Allerede i forrige århundre ble fylket besøkt av entomologer som blant annet
registrerte endel øyenestikkere (Mordt,
Schøyen, Siebke, Strand) . Også på
1900-tallet er Østfold blitt flittig besøkt
av de få øyenstikker-forskere vi har hatt
i Norge (Ehnbom, Olstad, Sømme,
Åbro, Solem, Bjånes), senest av D.
Dolmen og forfatteren i 1980-åra med
støtte fra bl.a. Miljøvernavdelingen i
Østfold, ·Norsk inst. for Naturforskning
(NINA) og Miljøverndepartementet. Formålet ved undersøkel-sene i nyere tid
har blant annet vært å finne ut om det
har skjedd forandringer i øyenstikkerfaun~en på grunn av endret landbruksdrift, forurensning og ødeleggelse av
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.forskjellige våtmarkstyper. Mange sørøstlige fauna-element er ettersøkt på
lokaliteter hvor de tidligere er funnet,
blant annet for å se om bestanden har
endret seg, i positiv eller negativ retning. Resultatene av disse undersøkelsene vil i detalj bli presentert i andre
sammenhenger; men en del resultater ·
vil kanskje være av interesse for leserne av "Natur i Østfold" og vil bli gjengitt
her. ·
l Norge er det pr. 1989 påvist 43
øyenstikkerarter, og av disse er hele 40
påvist i Østfold (Sømme 1937, Tjønneland 1953, Åbro 1965, Solem 1969,
Bjånes 1972, Dolmen 1989 og pers.
medd., og Olsvik in press). Med dette
antallet plasserer Østfold seg alene på
"øyenstikker-toppen" i Norge. En av
disse tre manglende artene ( Somatochlora alpestris) vil neppe kunne finnes
da den hovedsaklig lever i alpine og
subalpine strøk av landet. To andre
arter som er meget sjeldne på landsbasis, men som har et sørøstlig utbredelses-mønster i Skandinavia (Sand~all
1987) kan kanskje dukke opp også i
Østfold (Lestes dryas, Orthetrum cancellatum) .
Utbredelseskart ( se appendix)
Forfatteren har brukt ø .O.F.'s atlaskart med 1Ox 1Okm rutenett innteg- .
net til å presentere øyenstikker-faunaen i Østfold. Som det første fylket i
Norge får Østfold en slik utbredelseso-
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versikt på linje med det som ellers blir
publisert rundt omkring i Europa
(Hammond 1977, Vallonen 1980, Geijskes & van Tol 1983). Av kartene kan
leses at ennå er mye ugjort også i Østfold, og det er ønskelig med undersøkelser i flere deler av fylket.
Flere av artene som blir nevnt her,
er tidligere ikke publi-sert fra Østfold,
inkludert en art ny for Norge. Disse
funnene vil bli presentert i annen sammenheng, men er likevel tatt med for å
gi et mest mulig komplett bilde av det vi
vet om øyenstikkerne i Østfold pr. i dag.
Alle publiserte funn samt Dag Dolmen's og undertegnedes upubliserte
funn til og med 1989 er tatt med. De
eksakte lokalitetene til Arnold Åbro
(1965) fra Vannsjø-området er ikke
kjent, og markeringene på kartene er
plassert med noe usikkerhet. l tillegg
mangler Jan-Fredrik Bjånes'(1973)
upubliserte funn av de vanligere artene.

"Rød liste" over øyenstikkere i Østfold
Såkalte røde lister over forskjellige
dyre- og plantegrupper er blitt utarbeidet flere steder i verden, også i Norge

SYMPETRUM SANGUINEUM,. hann
Foto: Ove Bergersen., Biofoto

(bl.a. Aagaard & Hågvar 1987, Hardeng & Iversen 1989). I.U.C.N. (International Union for Conservation of Nature and Natura! Resources, 1983) har
blant annet arbeidet for å få registrert
truete og sjeldne øyenstikkere rundt
omkring i verden. Bern-konvensjonen
nevner også øyenstikkerne blant de
mest truete virvelløse dyregrupper i
Europa. l kjølvannet av den inter-nasjonale oppmerksomhet denne insektgruppen har fått, er det blitt publisert
"røde lister" i en lang rekke land , både
nasjonale og regionale oversikter (Libel/ula (Vest-Tyskland), Odonatofogica og Notulae odonatologica (internasj.)). Det har vist seg at mange arter
har blitt svært sjeldne, noen er til og
med blitt utryddet i enkelte land (Gejs-

kes & van Tol1983, Hammond 1977).
Det er defor på sin plass å presentere
den første norske fylkesoversikt over
truete og sjeldne øyenstikker-arter i
Norges mest artsrike fylke, nemlig
Østfold. Undersøkelsene har vist at det
også her har skjedd forandringer gjennom dette århundret.
Inndelingen i grupper følger i hovedsak I.U.C.N.(1983), og følgende
kategorier er brukt:
Kategori 1. Utryddet (Extinct)
Kategori 2. Truet av utryddelse ·(Endangered)
Kategori 3. TrueVSårbar (Vulnerable),
Kategori 4. Sjelden (Rare) ,
Kategori 5. Usikker, truet eller sjelden
(lnsufficient known) Kategori 6. Ikke
truet (O)
Kategori 7. Ukjent status (K)
Kategori 1. Utryddet
Ingen arter kan med sikkerhet be-

traktes som utryddet i Østfold på 1900tallet, selv om det er mulig at Lestes
dryas og Orthetrum cancellatum tidligere kan ha forekommet.
Kategori 2. Truet av utryddelse
Calopteryx sp/endens er kun kjent
fra · en lokalitet i Østfold, Berbyelva
(nedre deler av Enningdalsvassdraget)
hvor den fortsatt lever (Solem 1969,.
Olsvik upubl.). Dette er også eneste
nåværende kjente levested for arten i
Norge.
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Brachytron pratense er kun funnet
på et fåtall lokaliteter i vestlige deler av
Vannsjø, og ikke siden 1958-59 (Åbro
1965).
Gomphus vulgatissimus lever ved
mindre, sakteflytende elver og
ble funnet noen få steder i forrige århundre, og i mellomkrigs-årene i tituse-

lig sterkt utsatt for eutrofiering og forurensning. Påvist i 12 av 37 1Ox1 Okm
ruter i Østfold, hvorav 9 etter 1960.
Coenagrion armatumer en forsom·merart som trives best i vegetasjonsrike og eutrofe lavlandsvatn, tjern og
elvesjøer, men en sjelden gang kan
den treffes i lite antall også ved myrtjern

ner langs Hobølelva (Sømme 1937).
med et velutviklet starrbelte. Arten ser
Trossgrundigeundersøkelserpå 1980- - foreløbig ut til å ha en blomstringsperitallet, er arten kun gjenfunnet enkeltvis . ode p.g.a. eutrofiering av lavlandsvatn,
med flere års mellomrom i Østfold
men er på lengre sikt sårbar dersom
(Olsvik upubl.).
eutrofieringen fortsetter. Utryddet i
Libellula depressa ble gjenfunnet i
England (Hammond 1977), og i VestNorge avD. Dolmen i noen gårdsdamTyskland er bare en håndfull forekomsmer i Rygge og Råde i 1977 og 1985 ter tilbake (Gerken pers. medd.). Kjent
fra 8 av 37 ruter med funn i Østfold,
(Dolmen 1989). Arten hadde da ikke
hvorav 5 etter 1960.
vært påvist i Norge siden slutten av
forrige århundre (Sømme 1937). Hardeng (pers. medd.) nevneren mulig observasjon i fra Idd, Halden i 1984 av
Nordbakke og Bøhmer Olsen.

Kategori 3. Truet/Sårbar
Platycnemis pennipes er en elveart med svært begrenset utbredelse i
Norge, kun kjent fra Østfold (ca.121ok.),
Akershus (3) og Vestfold (1) (Sømme
1937, Åbro 1966, Bjånes 1972, Dolmen pers. medd. og Olsvik upubl.).
Østfold har de fleste av de ca. 15 kjente
lokalitetene og har et nasjonalt ansvar
for bevare artens forekomst. Den lever
i mindre, sakteflytende elver på leirgrunn i jordbruksområder, og er følge-
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LEUCORRJ-I!NIA CAUDALIS, hann
Foto : Ove Bergesersen, Biofoto

Onychogomphus forcipatus foretrekker mindre elver og større bekker
med klart vann. Den haren sørøstlig utbredelse i Norge, og er utsatt for landbruksforurensning . De fleste kjente
norske lokaliteter.ligger i Østfold, hvor
arten er kjent å forekomme i antall ved
kun et fåtall elver (i Skjeberg og
Halden).Kjent fra 7 ruter av 37 ruter,
hvorav 4 etter 1960.
Cordulegaster boltoni lever ved
større og mindre bekker med klart vann.
Arten ser ut til å ha blitt sjelden i jordbruksområdene i Østfold, men holder
stand på et fåtall lokaliteter utenfor de
mest intensivt utnyttede landbruks-distrikter. Påvist i81 Ox1 Okm ruter, hvorav
3 med funn etter 1960.
Orthetrum coerulescens lever ved
sure myrtjern og en gang iblant sakteflytende elver med klart vann. Kjent fra
tre lokaliteter i Østfold etter 1950 (Åbro
1965, Dolmen pers. medd .). Betraktet
som. sterkt truet over store deler av
kontinentet og Storbritania. Kjent fra 5
ruter, hvorav 2 etter 1960.
Sympetrum vulgatum lever både
ved små gårdsdammer og større tjern
og vann, men den krever et eutroft miljø
og en rik vegetasjon. Arten har hovedtyngden av sin norske utbredelse i
Østfold, men er også her heller sjelden
og bare en håndfull lokaliteter er kjent.
Påvist i 3 ruter etter 1960.
Leucorrhinia cauda/is lever ved
større og mindre skogsvann med klart

vann og godt utviklet flytebladvegetasjon. Den har sin hovedutbredelse i
Norge i dag langs svenskegrensen i
Østfold, et svært begrenset område
hovedsaklig øst for Øymarksjøen i
Marker. Funnet i 2 ruter etter 1960.
Leucorrhinia albifrons finnes ved
samme type skogsvann som L. caudalis, men er mer sporadisk og fåtallig enn
denne. Kun kjent fra tre lokaliteter i
Marker- Aremark.
Leucorrhinia pectoralis er funnet
ved både sure skogs-/myrtjern og eutrofe lavlandssjøer med en velutviklet
flytebladvegetasjon, men er sjelden
særlig tallrik . Kun en håndfull lokaliteter
i de østlige deler av fylket er kjent, der
den er påvist i 3 ruter, alle i nyere tid .

Kategori 4. Sjelden
Coenagrion lunulatumerfunnet ved
noen få dystrofe myrtjern i østlige og
midtre deler av Østfold (Dolmen og
Olsvik upubl.). Arten er sjelden og
sporadisk i hele sitt utbredelsesmråde
i Europa. Kjent fra 3 ruter i ny tid.
Coenagrion johanssoni lever ved
sure myr- og skogstjern i de indre deler
av fylket og noen få steder lenger vest.
Arten unngår jordbruksområder og er
følsom overfor forurensning og eutrofi~
ering. Denne vår minste vannymfe har
et østlig utbred-elsesmønster i Norge.
Påvist i 11 av 37 ruter, hvorav 8 etter
1960.
Somatochlora arctica lever ved
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Den m_
e get sjeldn~ vann-nymfen CALOPTERYX SPLENDENS, er i Norge
bare kjent fra Ennmgdalselva i IDD, Halden. Bildet viser en hann.
Foto: Ove Bergersen; Biofoto

lignende lokaliteter som den foregående, sure myrtjern og store myrområder
med dammer, kanaler og sakteflytende
små bekker. Den er hittil kun funnet
ved en lokalitet, men vil sannsynligvis
kunne dukke opp fåtallig flere steder
hvis det blir søkt etter arten på den rette
tiden, juli og august.
Somatochlora flavomaculata er kun
funnet ved en lokalitet i Østfold og med
ett eksemplar. Det er ikke umulig at
dette. individet kan ha vandret inn fra
vårt naboland, hvor den kan finnes
nord til Hornborgasjon.
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Sympetrum striolatum er en sjelden art .som hittil bare er kjent fra en
håndfull lokaliteter i Østfold. Arten flyr
på sensommeren og høsten, noe som
betyr at arten kan være oversett enkelte steder. Kjent fra 6 ruter, men bare 1
med funn etter 1960.

Kategori 5. Usikker, enten sjelden
eller truet
lschnura elegans lever ved vegetasjonsrike lavlandsvann og -sjøer
under den marine grense. Arten finnes
fåtallig her og der langs Østfo.ld-

-kysten.Kjent fra 1Oruter, hvorav 6 etter
1960.
Aeshna caerulea er egentlig en
alpin og subalpin ~rt. og er kun kjent fra
Marker. Innslag av slike arter i lavlandsområdene rundt Oslofjorden er
svært sjeldent og slike forekomster bør
taes vare på.

dubia(43), Leucorrhinia rubicunda(19).
Alle disse artene kan enten finnes over
store deler av fylket, eller de forekommer vanlig i relativt stort antall ved flere
lokaliteter i deler av Østfold. Tallene i
parentes angir hvor mange (i prosent
av totalt undersøkte) 1Ox1 O km-ruter
den aktuelle arten er påvist.

Aeshna subarctica er en de mest
fåtallige øyenstikker-artene i Norge, den ·Kategori 7. Ukjent status
lever ved sure torvmosedammer og Lestes dryas er ikke funnet ;·østtjern, men alltid i svært lite antall. En fold, men høyst sannsynlig har arten
håndfull lokaliteter er kjent i Østfold.
forekommet tidligere eller den kan fortPåvist i 6 ruter, hvorav 3 etter 1960.
satt finnes . Arten ble rapportert fra RakSympetrum sanguineum har sin
kestad/Askim av Nikolaysen (1979),
nordgrense i Norge i Oslofjords-områ-. men dettte ene funnet (en hunn) er
senere blitt revidert og det viste seg å
det. og de aller fleste kjente norske
forplantningsområder ligger langs kysten av Østfold. Kun i år med varme og
solrike sensommere sprer arten seg
nordover fra Østfold, men også her er
bare et begrenset antall lokaliteter kjent.
Kjent fra 7 ruter, 5 etter 1960.

Kategori 6. Ikke truet
Calopteryx virgo (30), Lestes
sponsa (59), Pyrrhosoma nymphula
(38), Erythromma najas (49), Coenagrion hastulatum (81), Coenagrion
pulchellum
(46),
Enallagma
cyathigerum (32), Aeshna juncea (51),
Aeshna cyanea (46), Aeshna grandis
(41 ), Cordulia aenea (68), Somatochlora metallica (57), Libellula quadrimaculata (62), Sympetrum flaveolum (27),
·sympetrum danae (38), Leucorrhinia

dreie seg om den langt vanligere, men
nærbeslektede Lestes sponsa
(D.Dolmen pers.medd.) .
Coenagrion puella er tidligere funnet flere steder i Østfold, men er tilsynelatende ikke gjenfunnet etter 1960.
Grundigere undersøkelser må til før
·man eventuelt kan føre arten opp i
kategori 1."Utryddet", 2."Truet av
utryddelse" eller forhåpent-ligvis en av .
de andre kategoriene.
Orthetrum cancellatum er ikke
påvist i Østfold, men den kan ha
forekommet tidligere eller bli oppdaget
senere. Arten er meget sjelden og ser
ut til å ha forsvunnet fra den norske
fauna da den ikke er funnet siden mellomkrigs-åra.
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Calopteryx virgo
Calopteryx splendens
Lastes sponsa
[Lestes dryas]
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Eythromma najas
Coenagrion hastulatum
Coenagrion lunulatum
Coenagrion armatum
Coenagrion johanssoni
Coenagrion pulchellum
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
lschnura elegans
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Aeshna caerulea
Aeshna juncea
Aeshna subarctica
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Brachytron pratense
Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus
Cordulegaster bolten i
Cordulia aenea
Somatochlora metallica
Somatochlora arctica
Somatochlora flavomaculata
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
(Orthetrum cancellatum]
Orthetrum coerulescens
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum danae
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia rubicunda
Leucorrhinia pectoralis

Antall arter pr. kategori
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''Rød fiste" ovet~ø:yenBtikkere I ØStfold
Syst~matiskov:ersfkto.verøyemrtlkker·artene (vann~nymler. nr. t w·14:Qgolibeller
nt.'1~~,4b) r:ØSllofd.,.c gtwilke.n:kategori-delorskjeillge,arterie·tirhøJe:retterd'&n

internasjoi't.ate nattrr-verpul)fo-rrens fi.U.G.N.) inndeling.
1. Utryddet. 2. Truet av utr:y.d(jelse. a. Twe1fSårbar.
4. $je.tden. 5. O.siKker., enten sjelden eller truet. S.lkk.e truet.
7. t;J~je.rit ~atas.
Nr. -foran. ar:tsnavnene e:r i samsvanriedufbredelseskartene. Arter uten:nr. .er
Pr.~ t9~9 ikke påvist Hylket.

Verneverdige lokaliteter
Det kan være hensiktsmessig å ta
med en liste over noen av de mest
verneverdige lokaliteter i Østfold ut i fra
kjente funn av øyenstikkere . Det er viktig å huske på at i utgangspunktet er virvelløse dyr like betydningsfulle som
andre grupper f.eks. rovfugler, for den
økologiske balanse. Sammenligningen med rovfugler er særlig passende
når det gjelder øyenstikkere, idet de
står på predator-toppen innen insektverdenen. l likhet med rovfugler som
trenger lang tid for å bli kjønnsmodne,
bruker enkelte øyenstikker-arter opptil
5-6 år på utviklingen til for-plantningsdyktig stadium. Det sier seg selv at
øyenstikkerne er særlig utsatt for forurensning og endringer i vannkvalitet
og vannføring når utviklingen kan trekke over såpass mange år. På denne
måten kan øyenstikkere godt benyttes
som indikator-arter på tilstanden til en
våtmark, det være seg dam, tjern , inn-

sjø , bekk eller elv. For eksempel viser
undersøkelser at Sæbyvannet i Våler
er så godt som dødt når det gjelder
øyenstikkere, en klar indikasjon på at
her er det noe virkelig galt fatt. .!::fQbøl;
~i Hobøl og Våler er et annet eksempel som viser forandringer i Østfoldnaturen gjennom de siste femti år. l
1930 beregnet Sømme (1937) seg fram
til at det klekte ca. 10.000 individer pr.
km elv av den nå uhyre sjeldne elvaøyenstikkeren Gomphus vulgatissimus.Tallrike undersøkelser på de
samme lokalitetene i 1980-åra har
resultert i to enkeltfunn med 5 års
mellomrom!
Noen av de mest betydningsfulle
øyenstikkerlokaliteter i Østfold:
Fredrikstad: Seutelva.
Halden: Berbyelva.
.!::iQ.b.ø.l: Hobølelva.
Marker: Brutjern-området med mindre
omkringliggende tjern og bekker, Gjø lsjø, Stikletjern, Trytjern-området med
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Øverst: CORDULEGASTER BOL TONI, hann
Nederst: SYMPETRUM VULGA TUM, hann
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Fotos: Ove Bergersen,
Biofoto

Gresstjern og Bjørnetjern .
Moss: Gårdsdammer ved Reier og
Grønli på Jeløya, Nedre Vannsjø .
Rakkestad: Rakkestadelva.

Rygge: Gårdsdam ved Eskelund, Eldøya.
Skjeberg: Buerbekken (Børteelv).
Våler: Hobølelva med utløpsos i
Vannsjø, Bjørnerødvatn, Sjurs-bråtatjern, Ravnsjøen, Vannsjø-området.

Det foreligger funn av øyenstikkerarter fra 37 av fylkets 59 1Ox 1O kmruter. Data-mengden varierer en del
fra rute til rute . Kartet viser antall
påviste arter innen hver enkelt 1Ox1O
km-rute. Skraverte ruter betyr at ingen
funn av øyenstikkere er kjent fra
ruten .Ruter med kryss er uaktuelle,
idet sjøarealer helt dominerer.

Takk
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opplysninger takkes herved: Dag Dolmen, Ove Bergersen, Oddvar Hanssen, Bernd Gerken og Geir Hardeng.
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og skal ha stor takk for det. Ø.O.F
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APPENDIX ·

Calopteryx virgo (l., 1758)

Art

nr. 2

Celopteryx splendens (Harris, 178?)

Art

Pletycnemis pennipes (Pelles, 1771)

Lestes spon~a ( Hensemenn, 1623)

nr.5

Pyrrhosome nymphule (Sulzer)

Art

Erythromme nejes (Hensemenn, 1823)

nr . 5

Coenagrion ermetum (Cherpentier)
coenegrion hestuletum (Ch~rpent1er'

Coenegr1on lunuletum (Cherpentier)
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Art

nr . ll

Coen~grlon johanssonl (Wallengren) Coensgrion pule hell um (Vender)

Enellegme cyathlgerum (Char-pentier!

Aeshna j uncea (l., 1758)
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Coenegrion puelle (l. , 1758)

lschnura elegans (Vender Linden) .Aeshne caerulee (Strøm, 1763)

Aes hne suberctica Welker, 1908

Aeshna cyanee (MUller, 1764)

Art nr.21

AeshM orandis (L., 1758)

Brechytron pratense (MUller, 1764)

Onychogomphus forcipetus (L., 1758) Cordulegsster boltoni ( Donoven)

Sometochlora metallica (Vender linden)

Gom phus vulget1ssi mus (L., 1758)

Cordulieeenea (L., 1758)

Somatochloraarct1ca (Zetterst.t Somatochlora flevomaculate (Vender l
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Libell ul& quedrimeculete L., 1758

Li bellula de presse L., 1758

Orthetrum coerulescens (Febricius}

A.ct nr. 33

Sympetrum stnol etum (Cherpentier)

Sympetrum sangui neum (MUller ~
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Sympetrum vulgetum (L., 1758)

Sympetrum denee (Sulzer. 1776)

Sympetrum flaveol um (L., 1758)

Leucorrhi nie caudeli s (Chsr pentier)

leucorrhinie albifrons (Burmmter J

leucorrhinis dubis (Vender linden)

Leucorrhinie rubicunda (l, 1758)

Stor fyllt sirkel
betyr funn gjort fra og
betyr funn
med 1960, liten fyllt sirkel
gjort før 1960.
Leucorrhl nie pectorelis (Ch&rpentier)

AlS
Vi har levert det moderne
slambehandlingsanlegget ved Alvim
renseanlegg for Sarpsborg området.
Spesialitet.: Biologiske renseanlegg for
cellluloseindustrien

Anlegg og prosess
for avløpsvann og
slambehandling

ura A/S
Pellygata 46 -

1700 Sarpsborg
Telefon 09- 15 53 11
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DEBATT

HVORFOR ET NYTT GRØNT PARTI?
Dette spørsmålet stiller Pål Bugge i et gangen viste vilje til å verne natur og
debatt-innlegg i "Natur l Østfold" nr. 2 miljø. Det burde forøvrig være kjent for
de fleste hva Venstre sentralt har stått
• 89, og det kan det være god grunn til.
Det er ikke min mening å kommentere for siden den gangen. Jeg vil her bare
Bugges svar direkte. Kan hende ville understreke. at Venstre i motsetning til
hans svar ha blitt annerledes etter det "De grønne" har en leder med mange
internasjonale kontakter. Derfor har
elendige valgresultatet som også ble
"De grønne" til del.
også Venstre vist evne og vilje til å se
l første rekke synes jeg det er grunn til på alle miljøproblemene i globalt perå beklage sterkt det utrolige at et parti spektiv (jfr. Dounreay-aksjonen og
regnskogaksjonen som fortsatt er et
som ville gjøre miljøhensyn til alfa og
samarbeid
mellom Venstre og
omega i sin politikk, fant det tjenlig
under valgkampen å gå til stadige naturvernorganisasjonen Monteverde
Conservation Leagu i Costa Rica).
angrep på Venstre. Venstre har i de
Siden
"De grønne" også stadig har hatt
siste 20 år stått fremst på barrikadene
for å redde natur og miljø. Selv om et "spark" til Østfold Venstre, må jeg
mange ting kunne ha vært gjort enda kort få gjøre rede for noe av det Vensbedre fra Venstres side, synes jeg det tre i Østfold har kjempet for de siste 1520 år. Undertegnede var leder i fylkevar både stygt og lumpent av "De grønne" i Østfold å drive en valgkamp som slaget fra 1973 til 1981 og har også
tilsynelatende i første rekke gikk ut på å seinere vært aktiv i partiet.
rakke ned på Venstre. Hvordan kunne
Det har så og si ikke vært et fylkesmø"De grønne" på den måten innbille seg
te i partiet i min ledertid og seinere som
å oppnå respekt og tillit?
Undertegnede har vært medlem av ikke har tatt opp konkrete miljøsaker. Vi
hadde flere Glomma-aksjoner fra 1972
Venstre siden 1968. Jeg meldte meg
inn i Venstre fordi partiet allerede den til1987, altså lenge før AP tenkte på det
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Dounreay i Nord-Skottland og mot
lagring av slikt avfall under havbunnen
på samme sted. (Vi har ikke sett noe til
"De grønne" i disse aksjonene, mens
SV og mellompartiene har støttet
Venstre).

samme. Flere ganger har vi satt søkelyset på Haldenvassdraget og !ddefjorden. Vi har drevet en intens kamp
for å redde Vansjø fra kvelning. Vi har
tatt opp problemene med forurensning
i Hvaler-bassenget, og vi har gått til
storangrep på Borregaard for farlige
utslipp til luft og vann.
Østfold Venstre har gått sterkt ut imot
planene om kraftutbygging i Øvre
Glomma og i Jotunheimen. Da den
norske regjering i slutten av 1970-åra la
planer om et kullfyrt varmekraftverk
ved Son i Akershus, slo Østfold Venstre alarm. Sammen med Venstre-laget
i Frogn samlet vi flere tusen underskrifter mot disse planene. Undertegnede
gikk bl.a. fra hus til hus i Våler og Rygge
og samlet underskrifter og ledet en delegasjon som la protestene på bordet til
daværende miljøvernminister Gro
Harlem Brundtland. Planene for et
kullfyrt varmekraftverk ble kort tid etterpå skrinlagt.
Østfold Venstre har vært aktiv i under. skriftskampanjen mot bygging av et
gjenvinningsanlegg for atomavfall i

På fylkestinget i Østfold har Venstre
ført en konsekvent kamp for vern av
dyrka og dyrkbar jord. Våre representanter har også kjempet for bedre
kollektivtrafikk, for bygging av gangog sykkelstier, for fortsatt fløting av
tømmer i Glomma istedet for transport
med lastebiler, for sikring av farlig
gift-transport på våre veier, for energiøkonomisering, for vern av Øst·folds strender mot oljesøl, for vern
av småbutikkene og mot bygging av
·
store gigantvarehus osv.
Her kunne jeg supplere med hva flere
lokallag i Øsfold Venstre, ikke minst
mitt eget lag, Tune Venstre, har kjempet for de siste 20 år for å verne vår jord.
vår luft og vårt drikkevann. Jeg er ubeskjeden nok til å hevde at det ville bli en
imponerende liste.
Sjølsagt finnes det miljøproblemer der
Venstre kunne ha markert seg enda
sterkere, og det finnes sikkert miljøområder der "De grønne" har forsøkt å
overgå Venstre .
"Æren" for å få sluppet kalvene løs på
Kal nes jordbruksskole kan f.eks. ikke
Venstre dele med "De grønne". Vi har
hittil hatt nok med å sette mennesket i
sentrum. l så måte er det lett å bevise
at Venstre hverken har manglet pågåenhet eller evne til å føre klar tale .
Leif Egerdal
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"FYLKESBLOMST" - "KOMMUNEBLOMST"
l "Natur l Østfold" nr. 2/89 var der to
innlegg om "fylkes/
kommuneblomster". En gammel skogbruker som har trasket i Østfoldskogene i langt bortimot 45 år, kan kanskje få
lov til å gi uttrykk for visse refleksjoner.
Professor Gjærevolls forslag om "storkenebb" som fylkesblomst kan være
vel og bra, men ikke den blodrøde
"blodstorkenebb". Den er bare kjent
langs kysten. Det "innerste" sted jeg
har sett den i Østfold, er ved Rygge rød
i Rokke, Halden. Men skogstorkenebb
er velkjent og finnes over hele fylket, og
er i denne forbindelse min favoritt. Den
egner seg godt "som kunstnerisk motiv
på f.eks. keramikk og tekstiler" (jfr.
Øivind Johansens innlegg).
Nattfiol er også foreslått som fylkesblomst, men til dette formål synes den
meg lite egnet, fargeløs og anonym
som den er.
Så var det Jan Ingar Iversens forslag til
"kommuneblomster":
Som Aremårking reagerte jeg straks
når bakkesøte blir foreslått for denne
bygda. Vel er jeg ikke fagbotaniker og
har kanskje ikke vært observant nok,
men bakkesøte har jeg aldri sett i Aremark, og jeg tør påstå : Den er fullstendig ukjent for folk flest i bygda. Nei, la
oss få en kommuneblomst som er
dekorativ og som alle kjenner: Hvit
nøkkerose (vannlilje, Nymphaea alba).
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ben fyller helt ut ønsket om at "arten
bør være lett kjennelig, relativt typisk,
dekorativ og kan egne seg godt som
motiv ... " Skulle man synes at nøkkerose er alt for pompøs, kan jeg tenke meg
den lille, vakre blåfjør som "Aremarkblomst".
Iversen ber om synspunkter på sitt forslag, og her fremlegger jeg mitt.

Etterord ved red.:
Blodstorkenebb er også kjent "lenger
innover" i fylket,
i Rokke, Halden,
idet enkelte voksesteder f.eks. er notert ved de store sjøene Stora Le (grensesjø mot Sverige) og Haldenvassdraget (Øymarksjø) . Men arten er
meget sjelden så langt fra kysten!
Bakkesøte er nok mer en "spesialitet"
for Aremark idag, idet den i vår tid bare
er kjent fra en lokalitet i kommunen.
Arten var tidligere langt vanligere i gamle
eng- og beitelandskap rundt om i Østfold, men er meget sjelden og sårbar i
vår tid.

o
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Fagkonsulent:
Redaktør:

Anne Leira
Torgeir Gillebo
Geir Hardeng

Anne Lise Fjeldbraaten er flyttet ut av
distriktet. Anne Leira har måttet trekke
seg p.g.a. syddom. Arne Ulfeng del. tok på styremøtene i første halvår. Det
har vært avholdt 11 styremøter.
Ole Kristian Haug-Karlsen har tun-

gert som møteleder og innkalt til styremøter i siste halvår.
Samarbeidet innen styret og kontakten
med lokallagene har vært så god som
forholdene har tillatt. Forøvrig har aktiviteten vært høy.
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ORGANISASJON M.V.
Anne Leira var organisasjonssekretær i første halvår.
Olav Skulberg har sammen med Anne
Leira gjort forberedelser til ny organisering av Nordre Østfold Naturvern.
Seminaret på Arisholmen i august var
vellykket. Emner var energipolitikk og
landbrukspolitikk. Representanter fra
Østfold Bondelag var tilstede på
seminaret.

- Østfold Ornitologiske forening
(kontorfellesskap)
- Østfold krets av Norsk Husmorforbund
- Østfold Bondelag
- Oslofjorden Fiskerlag
Samarbeidet med disse organisasjoner har vært til nytte.

ENERGIPOLITIKK OG FORURENSNINGER FRA NÆRINGSLIVET

Innenfor Naturvernforbundet har vi
engasjert oss i debatten for å komme
fram til et klart standpunkt når det gjelder energiforvaltning i Norge. Vi vil
redusere bruken av energi i Norge
Birgar Braadland, Torgeir Gillebo og . (ENØK). Videre vil vi avvikle bruken av
Tore Hoell deltok på Naturvernforbun- sterkt forurensende brennstoffer (kull
og tungolje). Vi har tatt et klart standdets landsmøte i Øyer i mai.
punkt mot gasskraftverk i Østfold.
Lederen har deltatt på 2 fylkeslederVi har uttalt oss om konsesjonssøknamøter.
der fra flere bedrifter, og vi ·har særlig
Birger Braadland har vært med på en engasjert oss når det gjelder utslipp fra
treforedlingsindustrien og fra Kronos
reise til Østeuropa for å studere skogTitan
. Vi mener at utslippene til !ddeskader i regi av Det Norske Skogselfjorden,
Glomma og til Oslofjorden fort. skap. ØN samarbeider videre med
satt
er
altfor
store. Utslipp av miljøgifSkogselskapet om en håndbok i foreter, organisk stoff, samt jorderosjon og
byggende skogskjøtsel.
næringssalter er et stort problem og
krever fortsatt innsats.
Torgeir Gillebo har vært med på en
reise til Vest-Tyskland for å studere
Luftforurensningen i Østfoldbyene er
bruk og distribusjon av naturgass.
betydelig.
Reisen ble arrangert av Østfold Energiverk.
Vi lykkes ikke i våre bestrebelser med
l 1989 hadde vi avtalt samarbeid med å få stanset celluloseproduksjonen på
Saugbrugs. Vi arbeider fortsatt med å
følgende organisasjoner:
få slutt på bleking direkte med klor, og
for ombygging av klorfabrikken.
Sammen med Østfold Energiverk har
vi arrangert seminar om naturgass. Det
var stor deltagelse.
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ANDRE MILJØPROBLEMER
Renseanleggene for kommunalt avløpsvann ved SIA og FOA er satt i drift.
Et betydelig fremskritt.

borg til Moss for å sette søkelyset på
NSB's muligheter i Østfold.
Vi har holdt mange foredrag i foreninger, studiesirkler, seminarer osv. og
deltatt i miljødebatten i massemedia.

Vi arbeider med å få alle kommuner i
Det har vært en liten økning i medlemsØstfold til å levere avfall til FOA, og vi
har sendt en henvendelse til fylkes- · tallet.
mannen om dette og om kildesortering
Vårt tidsskrift er kommet med 2 numav avfall.
mer og standarden er bra. Vi ser muligNatur og Ungdom har satt søkelyset . heter til å utnytte tidsskriftet bedre til
på økning av privatbilismen, bl.a. med holdningsskapende virksomhet.
aksjoner rettet mot utbygging av RolvStyret mener at aktivitetsnivået i 1989
søyveien og mot "stripekjøring" i Fredrikstad. Natur og Ungdom har avslørt burde ha vært enda høyere, men tross
nedgravd problemavfall ved det dette har mange av våre tillitsvalgte
gjort en god innsats.
nedlagte Torp Bruk.
Lokallagene i Moss og Nordre Østfold
har vært engasjert i flere reguleringssaker, og har bl.a. fått støtte av fylkesmyndigheter og i departementet.
Styret i Østfold Naturvern har tatt initiativ til et prosjekt som går ut på å lage
en fremtidsrettet plan for Glommas
bredder. Vi begynner i Borge kommune.

HOLDNINGSSKAPENDE VIRKSOMHET

1989 var preget av Stortingsvalg , og
våre medlemmer deltok aktivt for å
gjøre miljøpolitikken til den mest aktuelle saken i valgkampen. Etter vår
oppfatning fikk miljøvernsynspunkter
et visst gjennomslag for første gang.
Østfold Naturvern arrangerte en togreise med fylkespolitikere fra Sarps-
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ØSTFOLD BOTANISKE FORENING STIFTET
Forarbeidene til en forening er omtalt i
NiØ nr. 2 1989 s. 136.
Som
oppfølging ble det arrangert en
botanisk ekskursjon til fyllplass- og ballast-områder på Øra ved Glommas
munning den 30.09.89 , under kyndig
ledelse av Jan Ingar Iversen.
Øra har lange tradisjoner som et interessant område for underlige vekster,
planter komm~t inn med import (tidligere ballastjord med seilskuter) fra fjerne
himmelstrøk. Det er nok å nevne piggeple, linderose, amaranter, hirser,
ambrosiaer og ikke å forglemme en
sann formrikdom av melder, der rødmelde flere steder dominerer.
Østfold Botaniske Forening (ØBF)
ble formelt sett stiftet på Naturhuset,
Alby, Jeløya 15. november 1989. ·
Foreningen er tilsluttet Norsk Botanisk Forening (NBF) . Ca. 25 personer
var møtt frem. Etter en del
justeringer ble lover for ØBF godkjent og
kontingenten fastsatt slik: ØBF-med·
lem: kr. 30 ,- pr. år, uten tidsskrift. Medlemmer må eventuelt i tillegg tegne
separat abonnement på " Natur i Øst·
fold".
NBF/ØBF-medlem: kr. 21.5 pr. år, inkl.
NBF 's tidsskrift "Biyttia".
Følgende styre ble valgt: Svein Astrøm,
Torsnes (leder), Marit Fosby, Ørje (nestleder), Geir Hardeng, Kråkerøy (sekre-
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Linnea , en vakker liten plante med en
herlig duft. Bare prøv! ,
Foto : Jørn Bøhmer Olsen

tær), Halvard Kjensmo, Jeløya (kasserer), Jan Ingar Iversen, Rygge (styremedlem) . Hermod Karlsen, Torsnes
(styremedlem) og Kåre A. Lye, Kroer i
Akershus (styremedlem) .
Personer som ønsker nærmere informasjon , kontakt Svein Astrøm (09-34
91 75) eller Halvard Kjensmo (09-27
16 20) .
Foreningens adresse er: Østfold Botaniske Forening, Postboks 886, Bergersborg, 1501 Moss.
Sekr.
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.A,rsmøte i Fredrikstad.

KJENNER DU VOKSESTEDER FOR ORKIDEEN
NATTFIOL?
Østfold Botaniske Forening (se
omtale annet sted i dette nr.) har
valgt o rkideen nattfiol som "Årets
blomst" i 1990. Arten blir også trolig foreningens symbol.
Hensikten er ikke å finne "plukkesteder", men voksesteder

Kjenner du voksesteder, så meld fra til Jan
Ingar Iversen. Ekholtveien 71 B. 1500 MOSS.
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NATURVERNFORBUNDET l SARPSBORG
Naturvernforbundet i Sarpsborg velger
sasjoner når det gjelder scan -link veg
å konsentrere seg om en hovedsak om og bane.
gangen. Samling av krefter gir mer
tyngde og lettere gjennomslag. 1-89 og
90 er samfersdsel viktigste oppgave .
Vårt distrikt er et av de verst forurensede i landet. Vegtrafikk er en viktig årsak. Norge har undertegnet internasjonale avtaler om reduksjon av tt>x,
Co2 og næringssaltertil Nordsjøen. Det
betinger en dramatisk omlegging av
transportbildet i vår region. Fylket har
fått statslige midler til å utarbeide
"Samla transportplan" for Nedre Glommaregionen. l det arbeidet deltar vi
som referansegruppe. Et av våre krav
i den forbindelse er at alle planlagte
vegprosjekter i området legges på is
inntil" Samla Plan " er ferdig. F.eks.
4 - telt Rolvsøyvei og ny riksveg. 127
med 4- felts Sarpebru. Vi krever i tillegg
seriøs utredning av skinnegående løs~
ninger mellom de to byene .
Spørsmålet om utbygging og omlegTrafikk og luftforurensing sttJr sentralt i
ging av E-6 har nå blitt en varm potet. Vi
arbeidet i Naturvernforbundet i
jobber med å bygge opp en opinion for
Sarpsborg
å bygge en to-spors jernbane til Gøteborg. Denne jernbanen må ta hovedvekten av det godset som i dag går på
SARPSBORGLUFTA:
trailer. Sean-link vegdelen må skrin legVERST l NORGE!
ges. Vi har ikke bruk for både 4 - feltsSvovelinnholdet i Sarpsborg-lutten er
veg og to-spors bane. Naturen krever
at vi satser maksimalt på det som er stadig høyere enn de grenseverdier
som er satt. Målestasjonen på ST. Olavs _
miljøvennlig. Vi har startet et organisert
Vold er faktisk den stasjon i Norge som
samarbeid med trafikk-gruppa i Naturoftest
har ,de hyppigste og største
vernet i Fredrikstad, og vi innleder nå et
overskriften'e
i landet.
samarbeid med svenske miljøorgani-
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"NATUR-FONDET"
2. opplag (revidert ny-utgave) av praktverket "Vandringer i Øsfold-naturen"
høsten 1989 (se i NiØ 2/89 s. 114 og
138), har gitt nye inntekter til fondet, ca.
35.000 kr. i direkte royalty og ca. 45.000
kr. av boksalg. Fondskapitalen har dermed rundet 200.000 kr.
Ca.- 15.000 kr. av rentemidlene kan
deles ut, etter søknad på konkrete, tidsbegrensede prosjekter i Østfold-naturen.
Søknader m.v. se NiØ 1/88 s. 66.

SØKNADSFRIST: 1. APRIL 1990
Søknader sendes: Fondsstyret v!G .
Hardeng, Fuglevik Platå 19, 1670 Kråkerøy.

ZEISS OG FOTOUTSTY.R TIL
SALGS
Gummi-armert kikkert, "Zeiss Dialyt 8
x 56 B", ornitologenes "Rolls Roycekikkert", til salgs kr. 5.000,-. Kjøpt ny
i 1989. Pris ny kr. 8 .000,-.
"Chinon CE-4" kamerahus , med Chinon 50 mm/1 ,7 f normal-linse, Soligor
400 mml 5 ,6 f telelinse, el.blitz og
stativ, til salgs fortils. kr. 3.100,-.
Henvendelse tlf. 09-15 27 05
SALG AV NATURBØKER l FAGLITTERATUR
.
For dødsbo frembys til salg en stor
samling naturbøker, naturfaglig litteratur, tidsskrifter, guider mv fra Norge ,
Norden og øvrig utland. -Salg av enkeltbøker l serier fo retas.
Visning l salg : Lørdag 21 . april1990,
fra kl13.00 . Sted Fuglevik Platå 19,
Kråkerøy. -Interesserte bes forhåndsmelde seg innen 15.4.
pr~ tlf. 09 - 34 24 43, etter kl 21 .00
Red .
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NYTT BOLIGTILBUD FOR
".LUFTENS LASARON "
Gråspurven har stadig gått tilbake i
landet vårt. Årsakene er mange, arten
har gjennom århundreder lært seg å
dra nytte av menneskets aktiviteter og
bygninger. Men etter hvert som folk
stadig har fått større avstand til å leve i
nærkontakt med naturen har problemene for gråspurven økt proposjonalt
med dette.
l dag ser mange spurven som et stort
problem, den bygger jo reir under takstein. Mange tror at den drar med seg
sykdommer og parasitter og at disse
kan spre seg inn i huset. Dette er nok i
de aller fleste tilfeller ikke riktig. Svært
få fuglesykdommer kan smitte mennesker og parasitter som lever på fugler har ikke mulighet for å overleve
særlig lenge på menneskekroppen. Så
la fuglene bygge reir på taket der det
fremdeles ertilgjengelig,-nyere byggeteknikk stenger effektivt småfuglene
ute.
For deg som har et moderne hus hvor
fuglene ikke kommer til så er det nå
kommet et nytt produkt på markedet.
Fuglekassetaksteinen. Bytt ut noen av
dine vanlige taksteiner med disse og se
om ikke småfuglene tar den i bruk. Det
kan gi mange hyggelige stunder og
mange artige opptevelser å følge med
i småfuglenes familieliv.
Det er den ide-rike Fredrikstadmannen
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Jon Melbye som står bak utviklingen av
steinen, samme person som dro i gang
prosjektet" Spurv-Fugler i nærmiljøet".
Steinen er utviklet i samarbeide med
taksteinprodusenten Zanda og Norsk
Ornitologisk Forening er også med på
prosjektet. Prisen på steinen er kr 100,for 2 stk.levert i en gaveeske. Av denne
summen går en viss andel til Spurveprosjektet og Norsk Fuglevernsfond.
Enda en god grunn altså til å satse på
noen slike steiner hjemme hos deg.
Østfold Ornitologiske Forening er meget
interessert i å finne ut hvordan småfuglene tar imot de nye leilighetene og
hvordan de fungerer. Noen har allerede vært frampå og ment at steinene vil
fungere som rene bakerovner om
sommeren. Dette har vi blitt lovet at
ikke er tilfelle. Vi er også interessert i å
finne ut hvilken art som benytter din
takstein. Foruten gråspurven er det flere
andre potensielle brukere : Pilfink, kjøttmeis, blåmeis og tårnseiler. Kanskje
andre også. Vi ber derfor om at dere
etter endt hekkesesong ( juli ) sender
oss en rapport om hvordan det gikk
hjemme hos dere . Hvilken art hekket,
fikk den fram ungene? Var det spesielle problemer? Rapporter om at fugler
ikke benyttet steinen hjemme hos dere
er også nyttig. La oss høre fra dere!!
Svar sendes : ØOF Boks 1145, 1631
Gamle Fredrikstad.

Gi småfuglene et godt sted å bo
HOLDNINGSKAMPANJEN
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-FUGLER l NÆRMILJØET-

Fuglekassetakstein for et bedre nærmiljø
HOVEDKONTOR: Zanda AS J470 Slemmestad. Tlf.: 02 79 70 60.

, C-post

BLADETS RETURADRESSE:
NATUR l ØSTFOLD, P.boks1151, 1631 Gamle Fredrikstad

Portrett av hubro, her en av fugl ene til «Prosjekt Hubro». Foto: PålE. Bugge.

.ØYNENE OPP
FOR ALT SOM TRUER NATUREN VART LIVSGRUNNLAG
Norges Naturvernforbund

A le Ind ustrier A.S

