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Lederen har ordet

GODT NYIT AR. Vi har vel alle kommel oss gjennom
jul - og nyllårsfeiring. Vi gleder oss lil lysere lider
og har kanskje el og annel nyllårsforsell i baklomma'
Nalurvernforbundel håper jo al nellopp du har planer
om å gjøre en innsals for nalur- og miljøvernarbeidet.
Ja, jeg spør deg faklisk å vurdere hvilken innsals DU
kan bidra med for al den jorda vi lever på skal være
levelig for de generasjoner som kommer elter oss.
Vi som arbeider som frivillige i organisert nalurvernarbeide merker al vi er for få personer
som arbeider aklivl med omfallende og krevende miljøvernproblemer,
I Østfold er vi ikke flere enn drøyl 2000 medlemmer og vi burde som ellers i landel være minsl
3x så mange - som er engasjerl i å redde vårllivsmiljø,

• Del kunne jo være floll om vi Leks kunne få el nyllårsforsell oppfyll i løpel av årel 1992 om
å bli Leks 1000 flere medlemmer i Nalurvernfor bundel i Østfold,
• Del ville være finlom de fem lokallagene som vi har i Østfold kunne få flere aklive lillilsvalgle
enn noensinde, både slyremedlemmer og dellagere i arbeidsgrupper.
• Jeg mener al del bør ligge lil relle for å få slarle opp minsl 2 nye lokallag, både på
Kråkerøy/Hvaler og i Rygge/Råde.
Slik arbeidsmengden er idag for våre lokallag og fylkeslagel så må vi priorilere sakene, og flere
problemområder har vi mållei bare gi opp å selle oss inn i, -NNV's lands- møle i juni- 91 gikk
inn for de "8 veivalg", men spørsmålei er om vi ikke gaper over for mye og diskusjonen går på
om vi ikke nå bør spesialisere vår profil mer:
Fylkeslagels slyre må priorilere sakene vi skal arbeide med i 1992, og el av hovedlemaene er
ulvilsoml samferdsel. I helga 7. - 9. februar skal Norges Nalurvernforbund og NiØ arrangere en
samferdselskonferanse i Nedre Glomma.
Andre om fallende saker er forurensningsproblemalikk og arealplanlegging,og ikke minsl seil i
sammenheng med storkommune /kommunesammenslåing.
Klassisk nalurvern har en selvsagl plass i vårl arbeid og vi samarbeider med grenseaksjonen
for Lundsnesel - Tresliclan om en nasjonalpark på rundl 50 km2
Markedsføring av Nalurvernforbundel's arbeide i Østfold må nå inlensiveres , Ulenforslående
skal ikke få del innlrykk al man må være spesiell god l ulruslel eller
"fanlasl" for å
kunne være med å gjøre en jobb i våre rekker,
Ikke minsl håper vi al vårl nye konlor i Ferjesledveien 5 i Fredrikslad vil bli el samlingssled,og
al alle vel al de lreffer Calhrine der hver mandag form iddag,
Så var del å brelle opp armene og selle i gang, da !
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Kamp mot bekkelukking
Svein Kristiansen

(Se og s.43 om bekker)

mangfoldig og vakkert, mente Hauger.
Det er hevet over tvil at bøndenes
bestrebelser på å øke produksjonsarealet og effektiviteten i landbruket har skapt
en rekke uforutsette, negative virkninger, både økologisk og landskapsestetisk.
Kantvegetasjonen med trær, buskerog
planter i flere sjikt gir mange små biotopoer for pattedyr, fugl og insekter. Dessuten ligger mye av naturens evne til å ta
hånd om og uskadeliggjøre forurensninger i de små vannsystemene. Både
bekkelukking og sprøyting av bekkekanter har således bidratt til å øke forurensningen i de vannsystemene bekkene
munner ut i.

- Bekken er naturens eget renseanlegg
eller naturens blodårer om du vil. Vi har
belegg for å si at den utstrakte bekkelukkingen har gjort store skaderselvomden
har skjedd med statsstøttetilskudd, sier
vassdragsforvalter Torodd Hauger i fylkesmannens miljøvernavdeling. 9000
bekkebrosjyrer "Bekken - naturens renseanlegg" ble i
1989 sendt ut til
bønder og ulike forvaltningsorganer i
Østfold.
Under duftende hegg langs Kureåabekken (renner ut i Kurefjorden) i Rygge
lovpriste Hauger småbekkenes enorme
betydning for det totale landskapsbildet og rettet et og annet spark til "lukkegale"
bønder og kommuner.
Har glemt småbekkene
- Bekkene er livsnerver i jordbruksare- Torodd Hauger innrømmer at hans
alet og vegetasjonsbeltene gir et frodig, "departement" altfor lenge har vært
oppbrutt landskapsbilde. Bekker med opptatt av livet i de store vassdragene i
kantvegetasjon bidrar til at landskapet Østfold mens de små bekkene ikke har
rre
, d.,.e'2tiFir=vfå.::.tt~d=-:e=-:n~o[-.':p~p.:;m.:.:e=-:rk?s::o=-:m:;;h;..:e:.:.t.:::d~e-;:fo:.:rt.:!.je::,:n.:,:e::.r;....--,

Grøfting av fUKTIg
tidlig på
men det var først da gravemaskiner kom i bruk omkring 1930 at arbeidet
fikk en kraftig oppsving. Betydelige arealer
ble tørrlagt, mens bekkene fortsatt var apne.

!!!!~5~O~-ta~/let
økte maskinbruken på gårdene
og det
behov for en bedre arrondering av
Jordbruksarealene. Arbeidet med lukking av bekker
og grøfter økte betydelig etter innføring
av statstilskudd til delte formålet i 1959.
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- Nå vil vi gjerne slå et slag for å beholde
de åpne bekkene vi fortsatt har her i
fylket. Det håper vi å klare gjennom denne
holdningskampanjen, sier Hauger.
Seutelvens Grunneierlag ble trukket
frem som forbilledlig i denne sammenheng. Årsak: På
årsmøte vedtok
laget å skape et ti meter bredt vegetasjonsbelte på begge sider av den kanaliserte Seutelven.
- Svært gledelig at grunneierlag tar slike
initiativ frivillig , mente Hauger.
Ifølge miljøvernavdelingen finnes en
rekke gode grunnertil å avstå fra å legge

småbekkene i rør, selv om dette forhindrer en utvidelse av jordbruksarealet.
Bekkene beskytter
Bekker som renner gjennom kulturlandskap moltar forurensninger fra både
landbruk og bebyggelse. I tider med stor
vannføring kan forurensningen bli ekstremt stor. På den annen side bidrar
bekkene til å beskytte nedenforliggende
vassdrag og sjøområder mot forurensningspåvirkninger. Når bekkene legges i
rør, settes disse selvrensingsprosessene ut av spill .
(Fredriksstad Blad 24.05.89)

AMAT8RBOTANIKEREN
KRISTIAN ANDREASSEN (1898-1973)

. .
Øivind Johansen
Kristian Andreassen er en av "de
store" blant Østfolds amatørbotanikere. Han ble født 21.06.1898 på Gjøvik.
Han vokste opp på Ringsaker. 22 år
gammel kom han til Østfold og slo seg
ned i Rakkestad.
De første årene i Østfold arbeidet han
som gårds- og skogsarbeider i Eidsberg og Trømborg. I 30-års alderen
begynte han som smed, et yrke han
hadde til krigens sluIt. Senere drev han
som '1reelancer", som han selv uttrykte
det. En tid var han f .eks. bygningsarbeider på Jeløya. I 2 år var han engasjert som gartner i Botanisk Hage på
Tøyen i Oslo.
11951 kjøpte han en liten eiendom med
en fin hage og noe skog på Stemmeåsen ved Rakkestad. Her levde han
resten av silt liv med sine mange interesser og gjøremål. Han døde 22. juli
1973, 75 år gammel.

Under mottoet "Et dtJrlig bilde er
bedre enn intet", gjengis et foto av
Kristian Andreassen (1898-1973),
avfotografert fra Østfold Bygdeblad
nr. 69, 1968, i anledning Andreassen 70-fJrsdag.
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Det var som botaniker Kristian Andreassen gjorde seg kjent. Selv om han
var uten fagutdannelse kom han til å
bety mye for Østfold-botanikken , for
den lokale plante interesse og for kunn skapen om norsk planteliv. Særl ig
grundig arbeidet han med floraen i Rakkestad og andre områder i indre østfold.
Den helt store interessen for planter
fikk Andreassen i si n ungdom etter at
han var flyttet til Rakkestad, og hans
glød sluknet aldri. Botanikken ble hans
"altoppslukende interesse" som Østfold
Bygdeblad uttrykte det på hans 70-års
dag.

hertra hevdet han at planten nå burde
betegnes som viltvoksende i Norge.
Senere samme år skrev han om strandrug (Elymus arenarius) i Eidsberg.
Hans registeringer fra indre Østfold ble
samlet i 3 illl1J.ia-artikler. Først, i 1956
behandlet han floraen ved Glennetangen lense i Varteig. Hans største og
viktigste arbeide kom ut i 1964 : "Planteliste fra Rakkestad". I det daværende
Rakkestad (førsammenslutning en med
Degernes) hadde han notert ca. 550
karplanter, og han hadde selv vært i de
ulike deler av bygda og notert og samlet.

Etter hvert opparbeidet han et privat
herbarium på ca. 1500 arter, det vil si
det aller meste av norske karplanter.
Samlingentilhøreri dag Rakkestad ungdomsskole.
Han registrerte omhyggelig floraen i
deler av Østfold. Hele tiden forsynte
han Botanisk museum i Oslo med presset materiale, og han er dertor godt
representert i samlingene der. I 7
nummer av Blyttia beskrev Johannes
Lid og Rolf Y. Berg det viktigste av ny
viten om norsk plantegeografi i tidsrommet 1945-62. Under tittelen "Nye
norske
plantefunn" henvises det
flere ganger til runn av den ivrige botanikeren fra Rakkestad.
Andreassen skrev også en god del. I
BIy1tia hadde han sin første artikkel i
1944 om blåleddved (Lonlcera coeruIa), en sjelden slektning av kaprifolium. Alt i 1925 hadde han funn et denne
sjeldne busken ved Bodal bro i Rakkestad, og på grunnlag av materiale

Bltlleddved - den første planten Andreassen skrev om fra indre Østfold
(1944). Fra J. Lid: Norsk og svensk
flora.
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Av samtlige arter hadde han sendt materiale til Botanisk museum i Oslo. To
år senere publiserte han en artsliste fra
østtorp I Vartelg_ Alt dette ble kildelitteratur til varig nytte og glede for både
fagfolk og amatører.
Ellers korresponderte Andrea sse n flittig med sine botanikervenner. Undertegnede fikk selvertare hans glød og
innsikt gjennom flere brev. Kom det
botanikere til Rakkestad og omegn, var
Andreassen den selvsagte lokale kjentmann. Som stedets floraekspert var
Andreassen en naturlig kontakt for
bygdas avisredaksjon. Han skrev også
en god del i lokalpressen og kunne føre
en skarp penn. Han vek heller ikke
unna for en frisk disputt i spaltene.

toravhandling om meitemark (Carl StøpBowitz 1969, Norwegian Journal of
Zoology 17:181,265,276), der det er
verdifult materiale fra Andreassen.
Fenologiske opplysninger fra ham er
gjengitt av A.F . Lauseher og H. Printz
(1955+59:"Die Phenologie Norwegens",
I og Il: Norske Videnskapsakademi i
Oslo, skrifter, matematisk-naturvitenskapelig klasse) .
Med mange "jern i ilden" ble ikke omgangskretsen så altfor stor. Men de
venner han fikk, respekterte og beundret ham. Noen fikk gleden av å bli med
ham ut i naturen . Mest på sykkel, som
ble Andreas sens mest "avanserte"
fremkomstmiddel. Kjørte han bil, satt
han på med familie eller venner. Utflukter i ulike terreng var populært, likeså hyggen ved kaffebålet.

Andreassen brukte ikke opp tida si til
uvesentlige tidsfordriv utenom natur og
botanikk. A lese mye faglitteratur var
viktig og nødvendig . Universitetsbiblioteket i Oslo og biblioteket på As
måtte stadig forsyne ham med bøker.
Hobbyen gav også en god del språkkunn skaper, særlig i engelsk. Han stod
stadig i kontakt med autorititeter, både
ved Universitetet I Oslo og Statens
plantevern.

I sin fredelige stue på Stemmeåsen
kunne Andreassen ganske uforstyrret
dyrke sine hobbyer og utvide sine
kunnskaper. Helt til han fylte 75 år var
han i full aktivitet med naturregistreringer.
Han var ikke helt sterk på jubileumsdagen, men ingen ante at han hadde bare
en måned igjen å leve .

Johannes Lid satte han særlig pris på.
Stadig stelte og plantet han i sin hage.
Han drev ikke bare med planter. Han
syslet f.eks. også med kanin-avl, og
fikk diplom for det.
Gjennom artikler i Naturen gårdettydelig fram at Andreassen også hadde biologikunnskaper utenom botanikken. I
flere nummer skrev han om fugler, f.eks.
vipe, stær og fasan. He~er observasjoner fra indre Østfold. .
Han bidro og med materiale til en dok-

Ved Andreassens begravelse ble det
bl.a. lagt en krans fra avholdslosjen
"Virkelyst", en betegnelse som passet
utmerket på ham. På sin grav vilte han
gjerne ha plantet en busk av blåleddved, den første planten han skrev om
og som han hadde dyrket flittig i sin
hage . Familien fikk ikke tillatelse til det,
men på graven finnes en stein som
Andreassen selv hadde funnet og hogd
sitt navn i.
Den fasthet, originalitet, kunnskapsrik-
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p~ plassen Stemme~sen i Rakkestad bodde Kristian Andreassen fra 1951
til sin død i 1973. Her "dyrket" han sin store lidenskap, botanikken, men ogsti
f.eks. b/~/eddved, Lonicera coerula, i sin hage, en busk han hadde spesiell
forkjærlighet for. (Foto ut/tint av familien).

dom og iherdigh et som preget Kristian
Andreassen, ville sørget for at han fikk
riss et inn sitt navn for ettertiden, uansett! Og hans innsats for Østfold-floraen vil aldri bli glemt.

- 1956 Floraen på Glennetangen Lense. Bryuia
14:63-66. (Fra Glomma i Varteig)
- 1962 Stæreflokkerom våren. Naturen 86 : 447
(vipe, stær, lerke i Rakkestad)
- 1962 Vipa i indre Østfold. Naturen 86:447,
(Eidsberg).
- 1963 Noen ord om selsnepe. Naturen 87:58-

60.

PUBLIKASJONER VED KRISTIAN
ANDREASSEN

- 1944 Er Lonicera coerula viltvoksende i
Norge? Blytti. 2: 25·26 (Blåleddved,
Rakkestad'Askim)
- 1944 Elymus areanarius i Eidsberg , Bryttja
279. (Str.ndrug).

- 1963 Smånotiserom fuglereir. Naturen87:314315. (låvesvale, stær, gjerdesmett, rødstrupe).
- 1964 Notiser fra Østfold. Naturen 88:373-376.
(kråke, knoppsvane, kaie. vipe, storspove, fiskemåke, fasan, korsnebb) .
- 1964 Planteliste fra Rakkestad . Blyttia 22:124.
- 1965 Fasanens fremtid . Naturen 89:188-190.
- 1966 Plantelis te fra 0stlorp i Varteig. Blyttia
24:1 41 -144.
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Østfold Byg deblad (Nå: Rakkestad
Avis) nr. 69 1968, nr. 71 1973,
nr. 85 1973 og nr. 89 1973.
Flere registreringer av Andreassen inngår i "Nye norske plantefunn: Blyttia, bind 2,10,13,15 og 20 .

E'Hers er viktig stoff mottatt fra
hans nevø, Sigmund Andreassen, Rakkestad.

._ - - - -- ------------_.._-------

"Glomma - stien"
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gwmma-
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stien

"Glomma-stien" er en planlagt
sammenhengende gang-, sykkel- og
tursti langs Glommas bredder mellom
Fredrikstad og Sarpsborg.
Traseen følger elvebredden, unntatt
der terrenget er spesielt bratt eller
hvor industri- og kailanlegg vanskeliggjør fremføring.
I stor utstrekning vil stien følge og
binde sammen eksisterende gang- og
sykkelveger, traktorveger og gangstier. På noen strekninger benyttes
lite trafikkerte boliggater og fortau
som utvides. Der stien må legges
langs bilveg, holdes en avstand på
minst 5 m med variert beplantning.

"Glomma -stien"

går gjennom et
varierende landskap som omfatter
industriområder, jordbruksarealer og
store
grønne
lunger;
disse
vegetasjonsbeltene er i<iag lite tilgjengelige, men vil bli attraktive for
utfart og lekeområder for barn.
Det forutsettes opprydding både i
traseen og dens omgivelser. Sammen
med et stadig renere Glommavann,
vil stien bidra til å omdanne breddene
langs Nedre Glomma fra en slags
bakgård til et trivelig område for
regionens befolkning og for turister
som ferdes i båt eller på sykkel. Med
den rivende utvikling sykkelen har
idag, vil bruken i nyttesammenheng
også øke sterkt.
Kulturminner langs stien vil bli
markert, det samme gjelder rester fra
den tiden teglverk og sagbruk
dominerte dette området. Stien vil
derfor på mange strekninger få preg
som natur- og kulturs ti.
Prosjektet
er
tatt
med
"Handlingsplanen for Glomma" og
"Transportplanen for Nedre Glommaregionen".
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tt ~ Sarpsborg
Kostnadene for stien er beregnet til
ca. 22 mill. kroner, i tillegg kommer
skrittvise tiltak på strekningen fra
Greåker til Sarpebrua, samt oppryddingskostnader.

"Glomma-stien" er et pionerprosjekt
både p.g.a. omfang og karakter, og
fordi det e" mange aktører i bildet.
Finansieringskilder vil være kommuner, vegvesen, miljøvern-, landbruks-, vassdrags- og kulturmyndigheter, samt sysselseningsmidler.
Prosjektet vil bli sterkt integrert i
øvrig planlegging og utbygging, og de
6 kommunene stien går gjennom får
ansvaret for hver sin strekning.
Det vil bli nedsatt et samordningsutvalg. Oversiktsplan for "Glommastien" fremmes som kommunedelsplan.

-.
L _ _ _ __ _._.__.___ •_ _ . __ _ .____ _

"Glomma-stien" vil bli en viktig
offentlig miljøutfordring i Nedre
Glomma-regionen de neste år. Stien
planlegges å være klar i 1994.
Prosjektet er utviklet og ledes av Inge
Eik/and
(miljøvernavd.,
fylkesmannen i Østfold, boks 325, 1501
Moss. Tlf. 09-25 4100).

Fylkesmannen I Ostt( id
Mlljflvem

Fredrikstad

~

tt

Transport-plan for Nedre Glomma-regionen

I forbindelse med utarbeidelsen av
Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97
blir det laget transport-planer for de 10
største byområdene i landet, bl.a.
Sarpsborg
Fredrikstad-regionen.Planen har fått hard kritikk fra
miljøvernhold. - Naturvernforbundets
lokallag i Sarpsborg og Fredrikstad
har derfor engasjert fagbistand og har
utarbeidet en Alternativ transportplan.

Transportplanen
Transportplanen for Nedre Glomma
Regionen (TPNG) anbefaler i all
hovedsak
den
såkalte
kollektivstrategien for perioden 19942005:
*TPNG vil tilrettelegge for 30% vekst i
biltrafikken.
*TPNG vil ikke begrense bilbruken.
*TPNG vil bygge nye veier m.m for kr
1.7 mrd.
*TPNG vil satse på gang og
sykkelveier med kr 208 mill.
*TPNG vil støtte kollektivtrafikken
med kr 595 mill.
*TPNG vil koste kr 2.5 mrd. Og staten

skal betale mesteparten.
*TPNG vil koste samfunnet kr 300-400
mill i tillegg gjennom Økt antall
trafikkulykker.
*TPNG vil ikke medføre nedgang i
energibruken og C02-utslippene.
*TPNG vil legge beslag på nye 2540 da
landbruksareal.
I sum en stor satsing på det meste.
Resultatet vil bli økt bilbruk som igjen
vil kreve nye veiutbygginger og nye
kostnader etter 2005. TPNG er derfor
en meget kostbar plan med meget
beskjedne tids- og miljøgevinster. Dette
er meget ulønnsomt og strategien bør
derfor kalles
"('hemmet resslIrs og hilbruk~
strategien"

Transportplanen
vil bare gjør vondt verre!

@
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En mager trøst er at Unni
Mathisen, personlig sekretær i
Miljøverndepartementet
og
fylkestingsmedlem i Østfold ,
også er kritisk til en massiv
veiutbygging i Nedre Glomma:
- Dersom det skal bygges
firefeltsveier , må to av filen e
være reservert for kollektivtrafikk. Transportplanen må revurderes i forhold til nye og lavere trafikkprognoser.

I Nedre Glomma-regionen er
Naturvernforbundet i harnisk ,
og får støtte fra den tidligere
Brundtland-rådgiveren Svein
Roald Hansen , som nå er redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad:
- Vi beklager at Transportplanutvalget ikke våget å ta
den politiske belastningen ved
å legge fram en plan som synliggjorde realiteten i oppgaven
vi står foran. Det er troverdigheten i miljøpolitikken det nå
står om, skriver Hansen på lederplass.
- Transportplanen for Nedre
Glomma er en eneste stor satsing på firefeltsveier. Det legges ingen restriksjoner på biltrafikken , sier Ragnar Johnsen
i Naturvernforbundet i Sarpsborg, som mener at biltrafikken vil øke med 30 prosent
som følge av transportpl anen.

_~ ~ ---::::

.

:- '

~

-

- - :::
-7. ::

~ ~~

-'

For å komme Ul av den onde sirkel har
vi sat l oss følgende hovedmål:

Å redusere biltrafikken i 2005 med
25% i forhold til 1990.
For å nå hovedmålet vil vi:
A) Dempe veksten i transportbehovene
i regionen.
B) Øke andelen av gående fra 24 % til
25%
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Alternativ plan fra lokal-lagene
i Sarpsborg-Fr.stad
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C) Øke andelen av syklende fra 8% til
15 %
D) Øke andelen av kollektivreiser fra
5% til 15%
E) Begrense bilbruken. Bilbruken
reduseres fra 63 % ti145%

Vår
plan
reduserer
hovedveiinvesteringene med 85%.
Vår plan kan finan sieres uten
ekstrabevilgninger.
Vår plan vil redusere C02 utslippene
med ca 40%.

Vår strategi er å spesielt redusere
rushtrafikken ved å begrense bilbruken
i forbindelse med arbeidsreiser.
Vårt
alternativ
gjør
nye

Vi vil vise "vei" ut av
den onde sirkelen!

veiinvesteringer overflØdige utfra et

kapasitetssynspunkt.

----8Naturfondet i Østfold
Midler fra Naturfondet skal igjen deles
ut til miløvern / naturfaglige prosjekter
i Østfold. I 1992 kan ca 20.000disponeres.
I 1991 er flg. prosjekter støttet
(tiis. kr.18.000-):
-Bjørnebær-arter i Østfold,
Kåre A. Lye ,kr.2.500-Samordenet transportplan for Nedre
Glomma.regionen,
Naturvernforbundet
Sarpsborg
og
Fredrikstad ,kr.7000·Akerøya
Ornitologiske
Stasjon
(hekkefugl,kasse-prosjekt,teist)
kr.5000-Insekt· undersøkelser på Bøensæter
i Aremark ,Thor Jan Olsen (Østfold
Entomologiske For.) ,kr.3.500Medlemmer av Naturvernforbundet i,
(=
NiØ;
Norges
Østfold
Naturvernforbunds medl. bosatte i

Østfold) eller lag tilsluttet NiØ , eller
medlemmer/lag av Østfold Ornitologiske Forening kan søke.
Prosjektene skal være kookrete og
tidsavgrensete. Kort rapport/artikkel til
Natur i Østfold eller rapportserien
Østfold-Natur skal utarbeides.

Søknadsfrist :
1992.

1. april

Søknader sendes G. Hardeng,
Fuglevik platå 19,1670 Kråkerøy.
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ØSTFOLDS KVART4RGEOLOGI
Kvartærgeologi er den delen av geologi-

V Alle uberØrte deler av Raet,
sammen med de delene som
er dyrket og har spredt boligbebyggelse, har hØY verneverdi. Det bØr tas spesielt
hensyn til dette i arealplanleggingen.
V Ravinelandskap må betraktes som truet. Intakte ravinelandskap og enkeltraviner
bør betraktes som verneverdige, og en bør være forsiktig med ytterligere inngrep i
denne naturtypen.

Stoffet er hentet fra
NINA Utredning 026
Lars Erikstad:
«Østfold - kvartærgeologisk verne·
verdige områder.»
FAKTA-urk f.: ir p Dpular iser/(! samme /!-

drag u\' {llihlikasjoner /ra NINA.

Nr. 13-1991

NINA
NINA t'r 1'1 lI'til'IIr/" kOlIlI'('f/IIIXt'.I'I'/l/t'l" i
økolog; .\0111 IIIjilH'" 1{/1I,~.fil.lig f(J,.·fkllill.t!.~

og IIln'(/ni".t!.wrl}('id for mifjølll.l"ldi,t:hN"I/('O,I!

al/dre. N INA 1/(11" ca . 170 tm.tafte

(199/ ,. H Olw!se/e( (' I" i 1i'ol/dlu:;m, IIICII
vi har o ~så llI/sal/" i Os/o, AJ, Liflt'hammer, Sandne.\', 81!1"!~('11 og 1i"omsll.

en som behandler tidsepoken kvartær,
dvs. de siste 2-3 millioner år. Viktige
deler av landskapet slik som løse jordarter er dannet i denne perioden. Kvartærtiden har vært karakterisen av stadige istider og store endringer i havnivå.

Raet - en
klassisk
formasjon
Det 11 000 år gamle Raet i Østfold,
fra Jeløya til nord for Halden, er
sammen med Vestfold-raet blant de
klassiske kvartærgeologiske fonnasjonene i landet.
Raet er en del av et større endemorenesystem som strekker seg rundt hele
Skandinavia. Langs hele norskekysten er
brefrontlinjen markert med morenerygger og store breelvavsetninger.

Fin dyrkingsjord
Store deler av Raet ligger under marin
grense, slik at moreneryggen er bliu dekket av marin leire. Da Raet steg opp av
havet, ble store områder vasket rene for
finmateriale. Andre steder ble det utvaskede materialet samlet i sandstrender og
strandvoller.
Omvaskingen har ført til at Ra-<lverflaten hele tiden skifter karakter. Store
områder er fin dyrlcingsjord og består i
dag av slOre åkre. Andre områder har en
svært blokkrik overflate.
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1) Brerandavsetninger og større isolerte breelvavsetninger. 2) Morenebelte med diffuse former. 3) Løsmasser, hovedsakelig marin leire og silt. 4) Bart fjell eller tynt
materialdekke.
Rokke kirke er spesielt fint utformet
Gode grunnforhold
med mange geologiske og andre verneRaet har i lang tid vært viktig for folk i
Området er valgt ut som elt av
verdier.
Østfold. Moreneryggen er en jevn åsfem
med
høyeste verneverdi.
rygg med gode grunnforhold som går
Mona -- verneverdier
tvers gjennom fylket. Både gamle og nye
veier følger Raet.
og grusuttak
Raet har en stor konsentrasjon av fornØstfold har mange områder med kvarminner, og det finnes områder med store
lærgeologiske verneverdier. I de fleste
verneinteresser knyttet til botanikk og
tilfellene er ikke verneinteressene spesizoologi og til kulturlandskapet. Raet ved
elt konfliktfylt. Rere av de viktigste om-
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Fra eng og beite - til kornåker. Aremark 1981
rådene er allerede under behandling med
ranke på vern.

Mona er en stor grusavsetning som
her står i en særstilling. Verneverdiene
på Mona er svært SLOre. Samtidig er Mona en av landets største grusforekomster
teU ved viktige markeder. En rekke SLOre
grustak dekker rundt 1/4 av arealet. I tillegg kommer veier, jernbane og bebyggelse.
Om grusuttakene på Mona fortsetter
etter samme mønster som i dag og med
samme takt, vil verneverdier knyttet til
avsetningen bli ødelagt i løpet av få tiralls år.
For å sikre de ulike arealinteressene
på Mona er det avgjØrende at grustakene
planlegges og samordnes bedre. Området har lenge vært sentralt i debatten om
behovet for ny lovgivning for grusuttak.

Endret
jordbrukslandskap
Jordbrulcslandskapet i Østfold viser
en intens bruk av arealene. Den markerte topografien iravineområdene
har i stor grad styrt arealutnyttelsen.
Jordene har ligget på flatere partier,
mens bekkedalene ble utnyttet til
beite. Dette landskapet har skiftet karakter i de senere år som følge av
tekrtiske inngrep.
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Jordbrukslandskapet er blitt mer uniformt; bekker er lagt i rør og bekkedalene er fylt igjen. Det nye landskapet fremstår som et jevnt bølget jordbrukslandskap med store jorder, uten
bekker og med enkelte avkunede
skråninger og ravinerester innimellom. Bare der ravinene har væn spesielt store, finnes ravinelandskapet
relativt intakt.
Totalt sett er dette en av de mest markante menneskelige landskapsendringer i
Østfold.

Følsomme for inngrep
Også de andre løsmasseavsemingene er
følsomme for tekniske inngrep. Spesielt
gjelder dette breelvavsetningene som består av lagdelt grus og sand. Delte er en
viktig ressurs, ikke minst i forbindelse
med bygg og anlegg.

Ravinelandskapet sørøst
for øyeren. Svarte streker
angir ravinedaler. Kartet
ti! venstre viser situasjonen i 1965, og det til høyre i 1987. Forskjellen
skyldes bakkeplanering i
jordbruket.

LEVENDE
KULTUR
LANDSKAP

Ved en systematisk gjennomgang av
breelvavseminger i fylket er det vanskelig å finne avseminger som ikke er sterkt
berøn av grustak.

Bygge- og anleggsvirksomhet
I tillegg til disse 10 viktige landskapsendringene kommer følgene av bygge- og
an leggsvirksomhet. Flere avsetninger er
dekket med bolighus, fabrikker, veier og
andre anlegg.
I de tilfeller der disse anleggene ikke
har medføn dyp graving i avsetningene,
fmnes hovedformen og hovedavsemingen igjen.

Raviner - skarpe dalsystemer som bekkene har gravd ut i leira i forbindelse med
landhevingen etter istiden. Ravinelandskapet er et karakterlandskap i deler av
0stlold.

...

,
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Utanning av kulturlandskapet

Artikkelen er
fra Aall, C. (red) 1988:
Mjljøårboka 1988. (Samlaget, 167 s.). s.
150-154. Materialet til figurene er utarbeidet av Gareth Frv, NINA (Økoforsk)
og ertildels publisert
i Vår Fuglefauna 1989,
12:157-168: Kulturlandskapene - viktige
fuglebioloper i forandring.
Red .
Kulturlandskapet slik vi kjenner det i
dag, er resultatet av tusenårig påvirkning gjennom jord- og skogbruk. De siste
femti år har imidlertid kulturlandskapel
endret seg meget raskt.
Det samlede jordbruksarealet har
endrei seg lite siden 1949, men bruken
har endret seg mye. Akerarealet har økt
på bekostning av engarealet. Areal
utmar1< i bruk er mer enn halvert siden
1949. Denne utviklingen får vi tydeligere
frem ved bare å se på tall fra det sentrale
Østlandsområdet. I området rundt Oslofjorden utgjør nå det åpne åkerarealet
vel 80 % av det dyrkede arealet.
Akerarealei erfordoblet siden 1949, og
engarealet er redusert med 70-80 %.

______________________,
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Utviklingen av kom - og engareal
i Østfold 1939-1979. Fra Fyllcesmannen i
Øsuold (1987).
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Rygge gir oss sannsynligvis et godt bilde av hva som er i ferd
med å skje med kulturlandskapet.
Tall fra Rygge
kommune viser at kornarealet har økt
med over 100 %, mens beite-/engarealet er redusert med over 90 % siden
1929.
Endringer I arealbruk I Rygge
1929-1986 :

Striper av vegetasjon (tJkerkantetj langs
ytterkanten av jordene eller innen større
enheter med jorder er meget viktige ut fra
et økologisk synspunkt. I tillegg til den
estetiske kvaliteten åkerkanter har å
"myke opp" et ellers monotont landskap,
fungerer de som leveområde og trans portrute for en rekke dyrearter. I mange
tilfeller er åker1<ant er viktige for å opprettholde en fauna av nyttedyr som kan
holde bestanden av skadelige insekter
nede . Et rikt og variert plantesamfunn er
en forutsetning for at
dyreartene skal kunne overleve, og oftest er
åkerkanter det siste tilholdsstedet for
mange dyrearter som før preget vårt
kulturlandskap .

lB

Det som kanskje vil overraske mange,
er at prosent tap av åkerkanter synes å
være like høyt i Norge som i England.
Mange har kanskje lest om, eller selv
registrert under ferieopphold i England,
den store tilbakegang av hekker (typisk
åkerkantvegetasjon i England). Tall fra
distriktene Essex i England og Rygge i
Norge tyder på en noenlunde parallell
utvikling:

ge er over 50 % av små vannårer gått tapt
siden 1955.
Hagemark kjennetegnes
ved spredte forekomster av
løv trær
(gjerne eik) og sterkt beitepåvirket markvegetasjon. Kart over Rygge fra1945
og1980 får frem den store reduksjonen
av hagemarksforekomster.
Område. med hag.marte i Rygge,
1945091980
En sirkel tilsvarer en hogemorkslokolitet

190r----------------------,

Reduksjon av kantsoner
180
1)0
160

150
140

IlO
120
1900

~
1920
1940
1960
1980
Reduksjon av åkerkantcr (teigdeler) i

2000

Rygge og England (Sussex) 1920~1986 i meter pr.

hektar.

30 r'-,o'AP:...::"o:o':-':::":.:9-'' ':::'A' -______________,
Tap ..... t.k .....a.....
1950-1986
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Apen sirkel tilsvarer en hagemarkslokalitet i 1945 (59 steder). Fylt sirkel viser
gjenværende slike lokaliteter i 1980 (4
steder) .
o~-=~~----~--~~--~
'960

\960

1970

,9S0

1990

Kantvegetasjon langs bekker og selve
bekkene er viktige elementer i kulturlandskapet. Denne biotoptypen fungerer
i tillegg til å være viktige leveområder
også som flomdemper, filter mot forurensning og hinder mot erosjon. I Ryg-

"
, .

,~
'-

LEVENDE
KULTUR
LANDSKAP
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Etterord ved red.:
Holdningsskapende kampanjer og informative fargeglade brosjyrer, kurs og
studieringer er velkjent blant jordbrukets
miljøverntiltak.
Skal de enorme
forurensningsproblemene og utarmingen
av kulturlandskapet kunne løses innen
landbruksnæringen , må det
hardereJu.t til. ''Trafikkregler'' gjennom juridiske
og økonomiske virkemidler i landbrukspolitikken er eneste farbare vei
Info-lederen i Direktoratet for Naturforvaltning
(underlagt
Miljøverndepartementet), S Vettenranla, skriverdetslik (Natur-Nytt nr. 11988,s.
35-36), under avsnittet "Vann på gåsa":

ger noen prosentenheter. Dessuten viser undersøkelsene at holdningene hos
voksne lett pendler tilbake etter en endt
kampanje".

"Å satse stort på holdningsskapende
informasjon for voksne folk er som å
skvette vann på gåsa. Fra menings må- Vår "barndoms grønne dal", vårblomstelingerog markedsundersøkelservet vi at reng eller bekken der vi fisket som barn,
det er meget vanskelig å forandre de kan raskt forandres i løpet av noen årtier.
voksnes meninger og holdninger. Det Dalenfylles kanskje igjen, blomsterenga
trengs en omfattende kampanje som går plantes til og bekken legges i rør.
over flere årfor å kunne påvirke holdnin- Tegning : Vidar Asheim.
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Endringer i arealbruk i kulturlandskapet fra 1800 til
1980, en studie i Borge/Skjeberg
I Østfold finner vi spor etter den
første bosettingen i Norge. Fylkets
geografiske plas~ring, en lang
kystlinje, et godt klima og rikt
jordsmonn var viktige faktorer for de
første som slo seg ned. Jordbruket
har en lang tradisjon, og har hatt stor
betydning for utviklingen innen
fylket.
Mens jordbruksarealet i
prosent av landarealet i Norge var ca.
3% i 1986 var det tilsvarende tallet
for Østfold litt under 20%. Bare
Vestfold har en større andel
jordbruksareal.
For å belyse utviklingen av
jordbruksland skapet,
benyttes
endringene i et mindre område i
Skjeberg og Borge kommuner
mellom Sarpsborg og Fredrikstad i
perioden 1800-1980 som eksempel.
Bare endringer i jordbruksområdene
vil bli drøftet, mens øvrige omdisponeringer av arealer ikke behandles.

.... ..-,
.... ......
-,

,

_ _ ID

Utgangspunktet for analysen er et
areal på 25 km 2, et 5 x 5 km stort
kvadrat øst for Fredrikstad og
Glomma, nord til Greåker og
sØrover mot Hunnebunnen.
Arealet skulle være representativt for
endringene i arealbruken innenfor
kulturlandskapet i dette området.
ArealbrukskIassene på kartet fra 1800
har en uklar avgrensning, men er
under
analysen
blitt
tilpasset
arealklassene på økonomisk kartverk
fra 1980, for å kunne foreta en
sammenligning og vurdering av
endringer i arealbruken. Resultatene
. .med fordeling av arealet innen hver
arealbrukskategori, er presentert i
tabellen 5 2 3.
Denne metoden gir bare en tilnæring
til de faktiske forholdene. Vi må
huske på at intensiteten og
arealbruken er en he/t annen i dag

..
.
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på tidligere dyrket mark like utenfor Fredrikstad.
"jordvernet" har aldri fungert godt. Ny "Østfold-hall" og nye E6traseer på
tidligere matjord, eksempler på "bærekraftig utvikling", eller var det "avvikling ...... "
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enn rundt 1800. Jordbruksareal som
er fulldyrket eller overflatedyrket i
dag, fortoner seg visuelt like, og
danner en klar grense mot utmarka.
Rundt 1800 var det derimot et klart
skille mellom åkeren og den
tilgrensende jorda, dvs. eng i tabellen.
På "enga" var det ved siden av gras
også et stort oppslag av lauv og kratt.
Disse områdene så omtrent ut som
tidlige stadier av dagens eng- og
innmark, som vokser til med skog.
Noe av det mest typiske i landskapet
var nettopp dette ustrukturerle bildet
uten klare grenser mellom inn- og
utmark.
I en glidende overgang
mellom eng og skog lå havnehagen

eller hagemarka. Detle var grasbevoksle arealer med spredte, ofte
relativt kraftige lauvtrær eller einer.
Når beitingen opphørte, vokSIe
områdene til med skog.
Ved å klassifisere åker, eng og
hagemark
til
"innmark"
eller
jordbruksareal; og skog, myr, sumpområder og impediment til "utmark",
viser resultalene at forholdet mellom
innmark og utmark har endret seg
lite. 39% var "innmark" og 56% var
"utmark" rundt 1800, mens de
tilsvarende tallene i 1980 var 40% og
51 %. Selv om beitene og hagemarken rundt 1800 bar preg av

Deler av Hunnfeltets vestre deler (lunden midt i bildet) i Borge, med
utsikt mot kulturlandskapet ved Hunnebunnen , sett fra en bygdeborg på
Ravnefjell . - Natur og kultur vevet inn i hverandre. Se og s. 68.
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uunark, indikerer beregningene at den
potensielle dyrkete marken overveiende var tatt i bruk til jordbruksformål allerede rundt 1800.

l fylkesmannens miljøvernavdeling,
rapporr nr. 16 ,1989, heter det bl.a.:

Landskapsendringene
har
alrså
foregårr på innmark. Dette er også

fra høgbonitetsskog til dyrka mark,
som i sin helhet blir nyttet til
kornproduksjon. Denne utviklingen
fortsetter selv om tilskottet til
nydyrking er falt bort, og til tross for
at dette er i strid med gjeldende
landbrukspolitikk. Denne virksomheten er feilaktig ut fra samfunnsøkonomiske
og
ressursmessige
betraktninger, og bidrar til større
jordbruksforurensning, utarming av
kulturlandskaper, reduserte flerbruksmuligheter m.v."
Red. vil tilføye at betydelige arealer
dyrker mark er omdisponert til andre
formål etter 1960 i Østfold, særlig til
industri- og næringsvirksomhet og
nye veier. Selv om det har vært
pratet og skrevet mye om jordvern, er
realitetene noe helt annet. Eksempler
på nye prosjekter på dyrket mark er
"Øsrfold-hallen"
og
ny
transportterminal i Rolvsøy, Hellererminalen ved Halden med stor
asfaltplass ("Den himmelske freds
plass", da terminalen nesten aldri har
hatt oppdrag, et fiasko-prosjekt).

kjent fra andre steder i Østfold.
F.eks. ble nåværende dyrket mark i
Rygge kommune trolig benyttet til
jordbruk allerede i vikingetiden. Den
mest sannsynlige forklaringen på
dette ligger i fordelingen og
sammensetningen av løsmassene.
Under landhevningen har havet
vasket
sedimentene . ned
fra
oppstikkende knauser.
Arealet
utenfor dagens dyrkete mark egner
seg derfor ikke til dyrking. Fjell i
dagen opptrer relativt hyppig, og
jordsmonnet er ellers svært tynt med
mye lavproduktiv skog.
Innenfor jordbruksarealet er imidlertid endringene svært store. Mens
jordbruksarealet rundt 1800 vesentlig
besto av beitemark, er situasjonen i
dag at så og si hele jordbruksarealet
er fulldyrket mark. Samtidig har
bruksstØrrelsen økt, slik at jordstykkene nå har blitt større og ofte
fortoner seg som ett eneste jorde.
Åkerholmer,
mindre
tregrupper,
småkratt og våtlendte dråg og remser
av trær langs småbekker og i
nabogrenser har forsvunnet.
Kilde/utdrag av:

Srarisrisk
Senrralbyrå
1988:
Miljøsrarisrikk 1988. Narurressruser.
og miljø. Sosiale og økonomiske
srudier nr. 68, s. 146-148, kap.
Kvantitative endringer i arealbruken;
eksempel fra Østfold.

"I de siste 15-20 år er det i Østfold
blitt omdisponert nærmere 100 km 2

Til sist, men ikke minst må nevnes ny
E6 gjennom fylket, som har lagt store
jordbruksarealer under asfalt. Men
dette er ikke noe nytt: "Glansnumre"
fra noen årtier tilbake er Råbekken
industriområde (Fredrikstad), Sørlifeltet (Halden) og ikke å forglemme
Rygge flyplass. - Og hva med alle de
andre hallene og "kjøpe-landene"
rundt om i fylket vårt?
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Hvert eneste år omdisponeres betydelige landarealer i Østfold, for på en eller
annen måte å tjene oss mennesker. Gammelskog blir kulturskog. Kulturskog
dyrkes opp, bebygges, eller mindre arealer anlegges med en skogsbilvei. - På
bildet legges dyrket mark under stein og asfalt ved anlegg aven indusDivei til
øra-området ved Fredrikstad (1984). øra-mastene er nå fjernet.
Tabell. Fordeling av ulike arealer i prøveområdet (25 km2) i Borge/Skjeberg i
1800 og 1980. Alle tall i prosent. +: Økning fra 1800 til 1980. -: Reduksjon
1800-1980
1800

198O

Endring 1800-1980

Åker, fulldyrket mark
Overflatedyrket mark/eng
Hagemark/innmarksbeite

4,4
29,3

+33,7
-29,0
-3,8

"lnn-

5,6

38,1
0,3
1,8

Skog
Myr og våtmark
Uprod. arealer (impediment)

34,2
0,4
21,2

27,0
0,1
24,2

-7,2
-0,3
+3,0

"Ut-

Åpent vann
Bebygd areal

3,4
1,4

3,0
5,5

-0,4
+4,1

Sum

100

100

mark"

mark"

"Annet"

Kulturlandskapet ved Spydeberg prestegård gjennom 200 år
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Spydeberg prestegård i omkring 1170.
Den var den gang ett bruk med et par
husmannsplasser.
Etter
V.Asheim
Kulturlandskapets
1978:
hislorie.Univ.-forlaget, Oslo, s.11.
Utdrag fra A.Holt -Jensen 1982:
Landskap i forandring. s.36O-362 i:
"Det moderne Norge". Bind I:
J.C.Hansen / A.Holt-Jensen (red.)
Gyldendal, Oslo.

Spydeberg prestegård i 1980.Deler av
det opprinnelige gårdsnr. er overført til
nabogårdene.Fra
den
opprinnelige
prestegården er det skilt ut en rekke
eiendommer, dels gårdsbruk
dels
boligtomter (angitt med gårdsnr. /
bruksnr.). - Anm. ved red.: I lØpet av
1980-årene har ytterligere endringer
funnet sted, f.eks. er andel kulturbeite
redusert.

Spydeberg prestegård er en større
gård i det indre av Østfold. Presten Wils., som bodde her for 200
år siden, tegnet et kart som viste
arealbruken ca. 1170. Dengang var
det bare hoved bruket med et par
hu sma nnsplas ser på gårdsnummeret. Korn- og potetarealene var så
sto re so m det overhodet var mulig,
gjødselknappheten tatt i betraktning. En skikkelig gjødsling av

hver enkelt åker kunne bare skje
hvert tOlvte år og åkeren måtte
hvile, ligge brakk, hvert fjerde år
dersom produktiviteten skulle
opprettholdes. Allikevel ble kornavlingen bare 4-5 foll mot 20-25 i
dag. For å skaffe nok korn til gården måtte en ha rugbråter i utmarka som euer avsviing ga avkastning et par år. Mellom og omkring
åkrene lå na[Urenga, med gressve-
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getasjon og spredte trær og lunder
av edelløvskog, som sku ll e gi vinterforet til husdyrene. Utenom
dette lå igje" havna, som omfattet
de nærmeste delene av skogen.
Skogsarealet på gården var så begrenset at det knapt var til ved og
husvirke. Hele landskapet hadde
karakter av halvvei s ryddet natur.
I dag er innmarka langt mer om fattende enn på Wilses tid . Hagemarken, beiteland skapet i utmark
med spredte trær og skogholt, er
borte . Det lille som finnes av beite
er gjødslet kulturbeite med ren
gressvegetasjon . Naturenga, med
lunder av trær for løvsanking finnes det ikke spor av, enga er nå
fulldyrket jord. Det gamle avhengighetsforhold mellom åker;
eng og havn er forlengst brutt.
Husdyrgjødsel brukes nesten ikke,
de fleste brukene har ikke lenger
husdyr. Innmarksarealet er preget
av store vidder med ensidig korndyrking, en driftsform som er avhengig av store mengder kunstgjødsel og bruk av kjemiske plan-

Nye bøker og trykksaker

Nye natur-guider
"40 trivelige turer i ..... " er en
bokserie som foreløpig dekker
Fredrikstad og omegn og Mossedistriktet.
En liknende bok for-

tevernmidler.
Kornarealet er i dag over dobbelt så stort som på Wi!ses tid.
Samtidig har produktiviteten økt
enormt, målt i avkastning pr. dekar. I de senere årene har de her
høstet rundt 400 kg korn pr. dekar. Det er dobbelt så mye som i
de første etterkrigsår og
fem ganger så mye som på Wilses
tid. De høster nå over la ganger
mer korn på matrikkelgården enn
for 200 år siden. Selv med langt
færre husdyr er husdyrproduksjonen neppe minket) mens omgjøringen av deler av hagemarka
og naturskogen ti! kulturskog har
flerdoblet avkastningen i skogen.
Intensiveringen har i de 200 år gitt
grunnlag for en oppdeling av matrikkeigården i langt flere bruk.
Flere av disse er små og har i de
senere år blitt slått sammen med
andre, reelt eller ved at jorda leies
bort. En rekke boligtomter viser
også en langsom urbanisering av
jordbrukslandskapet.

beredes for Haldentraktene. Bøkene
er hendige og inneholder et vel av
opplysninger og delJlljerte turbeskrivelser. Hver tur er illustrert med
et detaljkart. Særs gode tegninger er
laget av Hermod Karlsen, Borge
(FredrikslJld-boka) og Helge Pettersen, Moss. - Vil du få nye turforslag
og oppleve mer på ferden i skog,
mark og nærmiljØ, er serien
uunnværlig. Svein Åstrøm (Borge)
og Tor Schmedling lKnut Arild
Melbøe (begge Moss) har lykkes i
arbeidet. Red. har "prøvd" flere av
turene!

40 trivelige turer
Svein Åstrøm

i Fredrikstad og omegn
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Tor Schmedting 09 Knut Arild Melbøe

40 trivelige tu rer
i Moss og omegn

• AlbyskogenlJeløy • VonJjø

• Gamlebyen' frtdrJkJra dlRoJvløymarko
• Vannsjll • Tomb • Hankø • E ling~rd

• Arvolllangen • larkollen' Kur!fjorden
flere!

• I lø ,n CvOgen • Urg",dlkilen • 8'011"'0
• Sltiærholdln • TonlleJ

Innhold

Innhold
l. Gamlebyen

,.

Forstaden

•.

3. Øra naturreservat
Østsiden lysløype
5 Skinnerflo
Veumskogen
7. Mark.a
8. Rolvsøy rundt på sykkel
Leiret

,.
,.
10.

Nylende

Il. Baueriveien
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He~stangen

13. Karlshus lysløype
14. Tomb
15. RøTfjel!
16. E!ingaard

17. Gamle Hanke
18. Trouville

".

Mzrrapanna
20. Sprinkelet

21. Onsøy "'lIIdt p.I sykkel

22 . Sykkeltur pA Krilr::erøy
23. Isegran
24. I Erling Johansens rotspOr

".

Allerødskogen

26. Bjømevågen
27. Ulgårdskilcn
28. lIemyr
29. Spjz røy
30. Bratteste
31. Viker
32. Areki1en

33. Sloresand
34 . Skjzrhalden
35 Nordn: Sanday
36. Husmannsplas~ne i
Thorsøskogen
37. Nes herregård
38. En vandring i foniden
Solgudens barn
Sykkeltur i Borge og

"".".

Torsnes

For Bøensæter husmannsplasser og
kulturlandskap helt NØ i Aremark (se
artikkel i Natur j Øst/old nr. 1 1989,
s. 121-124), er det laget et info-hefte
(18 s., AS) om en kultursti med 12
poster, som kan følges i området.

Heftet er rikt 'j]]ustren, og kan fås fra
Aremark kommune (1770 Aremark,
tlf. 09-199(00) eller fra miljøvernavd.
j Øst/old (boks 325, 1501 Moss, tlf.
09-2541 (0).
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" Perler i Dorsk natur en veiviser u
fra Aschehoug, er skrevet av geologen
Jan Inge Tollefsrud , biologen Even
Pål
Tjørve
og
naturfotografen
Hermansen. Boka er i håndbok-format
med mykt plastomslag
tallrike
fargebilder og er på 480 s. Pris kr. 238.
&

Boka innledes med en kortere innføring
i landets geologi og levende natur.

strek-tegning, men omfanget av lokaliteter og bokas volum begrenser dette.
Skulle jeg være kritisk, er det et
spørsmål om alle naturområder i boka
tåler særlig Økt tilstrømning av folk,
det være seg naturfotografer," kikkertfolk","lupe-folk" eller de med plantepresse.Egne vernebestemmelser gjelder for mange av områdene ,og det er
alltid en fare at sårbar, veomeverrli o

Boka er delt inn euer fylker,der hvert
fylkeskapittel har et kart med omtalte
objekter og en mer generell beskrivelse . 15 - 30 objekter pr. fylke er
utførlig behandlet i tekst og bilder.
Østfold fylke er viet 28 sider, som inkluderer 7 fine fargebilder.

Boka inneholder et vel av opplysninger
om verneverdige naturområder, der de
mange allerede er ,eller vil bli foreslått
vernet etter naturvernloven. En slik

natur· guide er aldri laget her til lands
før, og i så måte er det et pioner -verk,
hendig i format og lett å finne frem
i.Oen inneholder til og med stedsnavnregister bak, selv om dette ikke
omfatter aller bokas navn.
Utvalget av objekter synes bra, enkelte
vil alltid savnes, men omfanget må
naturlig nok begrenses i en hAndbok.
Boka er skrevet på grunnlag av diverse
naturfaglig bakgrunn·stoff,der miljøvernavdelingene i fylkene har bistått.
Mindre feil kan ikke unngås , men
hovedinntrykket
er
meget
bra.
Bildekvaliteten er utsøkt til dette bruk.
Det ideelle hadde vært om hvert
område hadde hatt et lite bilde eller en

natur
i plast er utformet med tanke på bruk i:
felt, men her kan trykksverten altfor leu ;
skrapes av.
Boka er en kavalkade over verneverdig
norsk natur. En bevisst-gjøring om
hvordan verdifull natur behandles i
dette landet , kan så men trengs ! Boka anbefalles , forfattere og fotograf
har gjort en imponerende jobb.
G.Hardeng
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Rapporter fra fylkesmannens miljøvernavdeling
Nedenfor gis oversikt over utgitte
miljøvernavdelingens
l
nr.
Enkelt-rapporter
kan
sene.
Fylkesmannen i
bestilles fra
Østfold,
miljøvernavd.,boks
325, 1501 Moss (tlf. 254100).
Nr. 1185:
2/85:
3185:
4185:
5J'8S:
6.185:
7185:

8185:
9/85:

tO/SS:
11185:
12185:

1186:
2/86:
3/86:

7/86:
1187:
2187:
3187:
4187:
5187:
5.'87'
7/ 87:
8:87:
9187:

Tunøvanne11984

5/89:

ldderlO,don 1984
Lyso,an 1983-84
Kaseljorn 1984

6189 :

Halds'lvassdragøl 1984
Rålø rpontin . a lgskade.
Kystvannet Ira Strømstad til
Froo rikst ad
Vansjø 1984

Kartføgg ing av vannkvalitete, i

Overvåking 1984

Overvåking av vassdrag og kyslområd e. i Østfold. Detaljplan for

1986
litteratur1iste .

,My,

Hald all kommune
Fuktområder i ku ~ u(landskaP'll
Årsmelding 1985
8eittlUnCllrsckeiser i skjærgårdg.n
landsllapet på raet i Øslfold

langtidsplan 1987·89
Fisk",n på Øra
Ov",rvl!king av vassdr, og kystom ·
råder. Detaljplan 1987
MmeIding 1986JÅrSPfogram 1987
Fiskeribiologiske und",rsckelser i
ørsp en. Halden
Fuktomlåder i ku~utlandskape! II
Kvikksø lv i fisk i 0stfold 1986
Vas sdrag og ky stområde r . Ov",r·
våking 1985
Drills- og utsl ippskontroll av
kloak lqenseanlegg i 0 slfo ld

og

1189: l aksen j EMingdaJselvA
2/89: MaIinG planktonalg.r . Ø,;tfold·
kyst.n 1988

4.'89:

9189:
10189:
11/89:
12189:
13189:

Drifts- og ulslippskontron av

Arsmelding 1987
lb188 : Overvåk ing av vaS!drag og kyst·
områdal 1986
2J88, Skjotsølsplan fOf Bcgslund,n naMrGservat
2bl88: Df~IS' og lJlshppskontroM .
kloakkr",nsearue9Q i Østfold
3188 : UndG! sokalsa i ytre Oslol,lOrd om
utbred elsen av planktonalgen
Chrysochromulina poIylepi,
kyst_
4188: Ov ervåking av vassdrag
områder I Østfold. Detai,plan
fO( 1989
5188' Handlingsprogram · 0stfold,
Kommunale utslipp og IOrUfeMning
fra landbruket
Overvåk
ing av vassdrag og kysl '
6188 :
område/ 1987

3""

7/89:
8IS9;

14189:

1188:

N,

Østfold

A,sm olding
Ise*, 1983

kloakkrrimseanl. i Østfold .
Afs rappon 1985
3bJ86: Ola, i Øst/old med hovedvekt på

4186:
5186:
6186:

I

MI LJØVERNAVOELINGEN

Rc!msjooll 1983

Østfold
2. En regiooalund&ls . av metaMkonsenlrasjOl1fill i innsjøer

13185:

Fylkesmannen

S", nlhosalgør som if\dikalO( på
Jorurø nsning langs 0slfoldky~l",n
Vikåk"'f l il aw",rginijl av ",1gbeit·
ing på i,lnmark

15/S9 :
16189:

Glomma som Irskeelv, En sparre·
undersøkelse blanl grunneiere og
sportsl iskoro
Botanis ko vomovordie r på Nordr",
Jeløy. Moss
Sjø ørrBt. En uf\dor søkelse av kyst·
nære bekker i Østfo ld i 1988
Glomma som fiskee lv. En ulldersøk·
else av fiskeressursen
Kaillingsplan fo r Østfold
Utslippsko ntrol av kloakkrensean!øsg
i Østfold
KropsGfiskot i Østfold i 1988
Naturlaglig bibliografi 0110' vann.
vassdrag og sjcormåder i Øslfold
1881·1985
LENKA·rapport Øst/old fylle
BlIlferds",1 mellom Haldenvassdraget
og Stora le. BiologisIlo konsekvens·
Miljøplan for Tomb Jordbruksskole
"Strateg
isk plan 1990·9:3
Virks.omholsplan 1990

1190

2190:
3190,
4/90;

Vassdrag og kystområder. Ove rv,j,king 19119, Delrapp: Kystområder
Elgjaktled ør. Oppslagshefte om elg·
jakt
Jeloy Nalurhus 1985·0
VaMbrukspian for GlofT''TIa i Østfold -

"", '""

Ressu~regislr eringfressu r$vurdering

i Eidsb<Jrg kommune
Innsj"er i Østfold. Overvåking 1988
og 1989
7190: E~jaktlederku rs o ne i ØstfOld 1990
Sl90: Østlold landskap av regiona l bøl ydning
9190: UtslippskontrOll av kloakl<renseanlegg
i Østfo ld. Arsrapport for 1989
10190: Truale ~i rve idyr i Østfold
11190: Ovorvåking av vassdrag og kyst·
omrMor i Østlold. Langtidsplan
1990-95
12190: Undorsckolse av Iallsen i Enningdals·
dalselva og sjoorreten i Ørbekl!.on og
Vevle"ookl!.en. Halden, 1981
13190: K.. eåa - uod.,~køl ser 1989
14190: Undorsokelser av fiskevann i 0S1101d
1950 ·52
15190: Vannbfuksp!an /or Glomma i Øslfold
16190: Eleya, Kollen og S~er. Fra gled9l'lde lava
gjennom tU$6nårigo vinlre til KubjelllMlnger
1/9 1' Ovorvåking av planl<:too alger I ytre Oslo/jord og
Indre Skagørak 1990
2/91: Kalldng av wre vann og vassdrag. Overvåking 1986-90
3/91 : ForvM niflgspian /or Sønd re Jeløy landskapsvernområde
4/91 : Undervisningsopplegg /or Sendro JeiI!Iy
IandskapsYemområdo. helte I og 11
5/91 : M ~joondervisningsressul$Øf i ØslfoId - Kalalog 1991
6'91: UtsIippskontmIIlIY lOOakktenseaniegg I ØsI10Id
Atsrewon!or 1990
7191; Kontroll av stamkYalitel i Østfold 1990
Tungmotaller og nærings.sa/ler

"".

8/91: Vusdn.g og kynorrddcr. Ovc rvi.k.in g i 1990.
9/91: Narurfagl ige undcn el<cbcr IV en Od omrldc:r i Østfol d.
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Rapportserien "Østfold-natur"

l. 0ra-omrAd et ved Fredrikstad, en litteratur og kDdeoverslkt.
G. Hardeng. 17 s. Utgått. men en supplert/utvidet utgave inngIr i nr. 25.
2.Årsrapport 1976 Akerøya Ornitologiske Stasjon. Ole Jørgen Hanssen (red.). 54 s. Kr. 10,-.
3.Virksomheteo ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1977. Ole Jørgen Hanssen (red). 64 s. Kr. 10,-.
4.Rovfuglforekomster i søndre Smaalencne rør og ol. Dessuten artikler om bever, vlrveldyrliste
for Østfold og om trueie plantearter. Geir Hardeng (red.). 71 s. Kr. 10,-.
S.Virkning pA fuglelivet pA Østfoldkysten, etler et oljeutslipp I Skagerrak høsten 1978.
Ole Jørgen Hanssen. 24 s. Kr. 10,-.
6.Virksomhetcn ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978. Ole Jørgen Hanssen (red.). 60 s. Kr. 10,-.
7.Fuglelivet j Skinnerflo og Seute1va. Årsrapport 1979. Geir Stenmark. 32 s. Kr. 10,-.
8. Plante· og dyreliv i TrømborgfJella, Eidsberg. Atle Haga. 32 s. Kr. 10,-. 2. opplag.
9.Virksomheten ved Akerøya Ornltologiske Stasjon 1979. Rune G. Bosy (red.). 34 s. Kr. 10,-.
1O.Kurefjorden 1973-78. Ornitologiske undersøkelser og utviklingen I området.
ø. U gbu og A. Rosnes (red.). S4 s. Kr. 15,-.
11.Onsøys flora. Øivind Johansen. 101 s. Kr. 20,-.
12.Fuglelivet I Vansjø-Hobølvassdragct. Ole Jørgen Hanssen (red.). 73 s. Kr. 10,-.
13. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1980. Rune G. Bosy (red.). 22 s. Kr. 10,-.
14. Krikerøys natur,flora og fauna. Et tillegg til KrAkerøys bygdebok.Ole J. Hanssen. 98 s. Kr.30,
ISNaturfaglige og naturvernmessige forhold i Haldenl'assdraget og tilgrensende omrAder med
norsk del av Stora Le.Geir Hardeng. 148 s. Kr. 25.-.
16.Robert Collett (1842-1913) og hans opplysninger fra Østfold 1 "Norges Fugle" I-Ill.
Morten Viker (red.). 63+9 s. Kr. 20,-.
17. Habitatbeskrivelse og fuglefauDa i 20 av Østfolds innsjøer. Atle Haga. 43 s. Kr. IS,: .
18. Fuglelivetl angs Seutelva, Skinnerflo og Auberghølen. Geir Sterunark. 108 s. Kr. 20,-.
19.Virksomhetcn ved Ak erøya Ornitologiske Stasjon 1981-82.Rune G. Bosy (red.). 48 s. Kr. 15,-.
20.Atlas-prosjek tet (fugl) i Østfold. Status pr. 31. 1283. Per Richard Viker. 50 s. Kr. 15,-.
21 Natur, flora og fauna l Åglrd5eln-omd.det, Tune. Runar (Skattenborg) Larsen. 68 s. Kr. 20,-.
22.0rnitologlske registreringer pA Jeløya, Moss. Ame Thelin. 98 s. Kr. 25,-.
23.Fuglelivet ved Lysakermoa, E idsberg. Atle Haga. 37 s. Kr. 15,-.
24.0rnitologiske registreringer I Østfolds vAtmarksomrAder. Gei r Hardeng (red.). 234 s. Kr. 30,-.
2S. Fuglelivet i ØraomrAdet, • med en fullstend ig lIttera turoversikl
Morten Viker og Rune G. Bosy (red.). 143 s. Kr. 25,-.
26.Naturfaglige forhold i Heravassdraget,Trøgstad. Atle Haga. 112 s. Kr 2527.Vandrefalken i Østfold:TJlbakegang, utryddelse og reetablering.Gei r Hardeng. 26 s. + vedl. Kr.IS,-.
28.Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1983-85. Magne Pettersen. 40 s. Kr. 15,-.
29.Fuglelivet i 0ra·omrAdet 1985·88. Ottar Krohn (red.). 42 s. Kr. 20,-.
30.Ak.erøya Ornitologiske Stasjon 1986·89. Magne Peuersen,Tor Strøm ,Stein Engebretsen,
Tomas Aarvak, Geir Hardeng, Morten Viker. 144 s. Kr. 40,-.
31.Fauna og flora på Søndre Asmaløy, Hvaler.Morten Viker, Rune G. Bosy, Per RViker. 81 s. Kr. 25,-.
32.Fuglellvet og a nnen ornitologisk virksomhet l Mossedistrlktet. Lennart Fløseth. 278 s. Kr. 50,~ .
33.Vannkval lt.eten i de nedre deler av Glomma før og nå, en intervjuundersøkelse.
Pål Bugge og Hans Hennan Utglrd. Utgis i 1992.

Rapportserien utgis av Østfold Ornitologiske Forening.
nnkeltnr.kan bestilles fra seriens redaktør G.Hardeng ,
Fuglevik platå 19 ,1670 Kråkerøy
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En miljøvern- forkjempers livsløp

30

Or-----~A~__--r---~B~__\

Tegningen er sett på en kontordør på en sosialbøgskole i Oslo.
Tegneren er ukjent.
A. "Den entusjastiske fase": Pågangs·
mot, kreativitet, idealisme og "det nytterholdning" ertypisk! Personen kaster seg
mer eller mindre ukritisk over alle typer
saker, bare det lukter "miljøvern". Det er
like viktig å redde en stor eik i nærmiljøet
som regnskogen iAmazonas samt ozonlaget.
Alder, varierende, men ~ år kan
antydes!
B. "Stagnasjonsfasen": Idealismen og
kampsakene fra ungdomstiden er fort satt mye av motiveringen, men resultatoppnåelsen er i perioder laber i forhold til
innsats og iver. "Det går opp og ned her
i livet", og i miljøvernarbeidet. Et relevant

spørsmål melder seg for miljøverneren:
"Nytter det?" Iherdig innsats spores fortsatt.
En del hevder atdet ikke finnes idealister
over 40 år. Aldersgruppen 30-50 eller
inn i denne
"midtveis i livet" passer
''fasen''.

c. "Frllstrasjonsfasen" : Kontakten med
ens tidligere idealisme og pågangsmot
kan nå bare spores gjennom gamle avisutklipp, falmete fargebilder og feItnotater. Kampen på barrikadene begynner å
merkes ! Til tross for kampiver, erfaring
og innsats, blir arrene flere mens de
konkrete oppnådde resultater ikke øker!
Et viktig spørsmål: Bruker en sin tid og

31

krefter på en riktig måte, eller går utviklin- om et rent miljø og en "bærekraftig utvikgen sin skjeve gang helt uavhengig av ling" er ikke lenger til stede, mens "ungens innsats?
dommens" iver (jfr. fase A) derimot betraktes og beundres. Ens egne barn , la
Et kritisk tiår, fra omkring 50 til 60 år.
oss i alle fall håpe ett av dem , arbeider
kanskje iherdig i fase A-B. "Så har da
livet båret frukter: En ny rniljøvern-ideaD. "Den apatiske fase": Også kalt "det list er blitt voksen!"
nytter ikke-fasen". Alderen er nå passert
60 (noen kan nå denne fasen tidligere!) ,
G.Hardeng
en slags "livsstatus" gjøres opp. Håpet

AVFALL/GJENVINNING
:ti..1/ f!:k
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Mossemodellen
GODE ERFARINGER MED KILDESORTERING AV AVFALL

Hele Moss omfattes av kildesortering for husholdningsavfall
innen 1995. Erfaringene etter et prøveår med "Mossemodellen"
førte straks til vedtak om videre utbygging. Så er da også den
vesentlige konklusjon at kildesortering faller rimeligere enn
ordinær renovasjon.

"Kast meg
ikke i
søpla !"

BAITERIER

PAPIR

GLASS

Batterier kan ~de miljøet

Bruk returordningen
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l

B A K GRU N N

. - Deltakerne i et prøveprosjekt
var meget positive til kildesortering av sitt avfall.
I 1988 startet el forsøksprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall for 500 husstander j Moss. Initiativtager var Mossebedriften
NOR-SEKK AfS. Renovasjonsordningen tok
form som et samarbeidsprosjekt mellom dette
firmaet, en stativprodusent, et renovatørsel-

skap. Fylkesmannens mifjøvernavdeling og

Hovedmålet er, og vil være, at den totale avfallsmengde til fyllplass skal reduseres, I det
perspektivet ses resultatet etter prøveåret:
21% av husholdningenes avfall ble på denne
måten skilt ul og gjenvunnet. Papir utgjorde
115 kg (17%), glass 27 kg (4%) , og batter;er
1,4 kg pr. husstand. Det sorterte avfallet viste
seg å være svært renl. Det betød gode returpriser og stabil omsetning. Økonomien i prøveprosjektet var brukbar. Innsamlingskostnadene økte med mindre enn 10%. Besparelse i
behandlingsavgift var 21%. Salg av returvare
ga dekningsbirag på kr. 36 pr. husstand.

Moss Kommune . Etter søknad ble prosjektet
støttet med kr. 300 000 av SFT. Kommunens
økonomiske bidrag begrenset seg til å kjøpe
sø ppelstativer til ordinær pris.

Småbatterier, klart glass, farget glass og papir ble utsortert. Hver husstand fikk eget kildesorteringsstativ, og avfallet ble hentet med
spesialbil. Både søppelsekk og returavlall ble
hentet samtidig.

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse
so m viste al ingen var negative til denne formen for renovasjonsordning. Publikum setter
pris på at returfraksjonene hentes på egen eiendom. Arbeidet med sortering ble sett på
som ubetydelig. En meget stor andel av brukerne kunne også tenke seg å sortere ut flere
fraksjoner, spesielt plast og matavfall.
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Resultat av spørreundersøkelse om kildesortering i Moss:
•

99 % stilte seg po::;itive til kildesortering

•
•

58 % vil utvide ordningen med plastfraksjon
34 % vil utvide også med matavfallsfraksjon

•

52 %

•
•

sa klart fra at de ville akseptere 10 % økt avgift
96 % var fornøyd med tømmehyppig heten
15 % ønsket sorteringsutstyr inne på kjøkkenet

•
•

97 % mente stativene var en kle å betjene og solide nok
12 % svarte al papireske eller glasseske var for liten.

Gru nnlag: SOO husstande r, svarprose nt: 75 .

I NIT I AT I V

I

Finan siering ordnet ved låne. oppt ak og økning av ren ova, sjonsavgifte n.

små. På den måten kan alle eksisterende stativer benyttes. De nye stative ne kan og så innpasses i nye system med flere utsorterte frak-

Prøveprosjektet ble evaluert november 1989.
Det ble vedtatt å gjøre ordningen fast for de
500 husstandene, og straks bygge ut videre.

Februar 1990 : Finansierinngsplan og framdriftsplan for utbygging av ordningen ble ved-

tatt. 2500 nye husstander skal delta i kildeso rtering i 1990. Deretter skal resterende utvidelse av ordningen skje med en tredel av befolkningen hvert år fram til 1995. Finansieri ng en
ordnes med låneopptak på kr. 800 000 i 1990,
og kr. 200000 i 1991. Dessuten økes den årl ige avgiften med kr. 65 pr. husstand. Etter dette opplegget vil alle investeringer være nedbetalt innen 1996. Senere er det mulig å senke avgiften, medmindre nye avfallstiltak fordrer nye investeringer.
Etter forsøksprosjektet ble enkelte elementer i
ordningen forbedret: Nytt sorteringsstativ til
hver husstand ble for dyrt på kort sikt. Det ble
utviklet et eget sorteringsstativ som seltes
ved siden av stativet .husstandene har fra før.
Det nye stativet har plass til to sett esker for
glass og papir. Det kan bru kes til en , to eller
tre husstander, eller fler, hvis husstandene er

TILT AK

I

Papir, to glassfraksjoner og
. b a tte rie r sorteres ut .
Matavfa ll står også fo r t ur.

Det er besluttet at det foreløpig skal tas ut papir (aviser og tidsskrifter), lo glassfraksjoner
og batterier. Utvidet til å omfatte hele byen vil
det redusere mengden av husholdningsavfall
med 1.200 tonn årlig. I den videre utvikling vil
Moss sannsynligvis først legge vekt på å frasortere matavfall i husholdningene. Allerede i
dag finnes slike ordninger for blokkleiligheter
og storkjøkken. Det gir en årsmengde på ca.
500 tonn, som prepareres til grisefor. I første
omgang overveies en utvidelse av ordningen
for alle rekkehusleiligheter.
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Effekt oppnådd ved kildesortering i Moss,
Papir
Glass
Batterier

Sum

Containere
10,6 kg
11,5kg
0,3 kg

Kildesortering
115,1 kg
29.1 kg
1,5 kg

22,4 kg

Forho ld
1 .10 .8
: 2,5
:5

145,7 kg

: 6,5

Driftskostader ( i kr. p r. h ustand pr. å r)
Oppsamling
Innsamling
Behandling
Sum drift

Ordin ær renova sjon
100
330
280

Kildesortering
110
360
225

710

Fra I.jan uar 1991 fraktes
alt husholdni~gsavfarr til søppelforbrenningsanlegget i Fredrikstad (FOA). Her er kostnaden kr. 320 pr. tonn , og transportkostnader- kr.
55 pr. tonn. På den annen side: Med en
salgspris på utsortert materiale på ca. kr. 200
pr. tonn , vil hvert tonn som sorteres ut ha en
"verdi" på kr. 600. DeUe er mer enn hva kostnadssiden vil øke med, og betyr at kilde-sorteringen faller rimeligere enn ordinær renovasjon .

695

Forventet driftsresult at
(husstand p r. å r) :
Merutgifter drift
Mindreutgifter behandling
Inntekt sarg

40,'

55,35,-

Resultat - besparelse

90 ,'
50,'

KONTAKT
. Moss Kommune
Miljøvernsjef Ola Vahl
Avd. ing. Thore Aas

I

- - - -IFYLKESMANNEN I ØSTFOLD - MIWOVERNAVDELINGEN
Postboks 325, 1501 Moss - Telefon : 09 - 25 41 00 - Lab. 09 - 25 1680
Miljøvernavdelingen i Østfold har en stab på 20 personer j Moss fordelt på kontoret i
Dronningensgl. 1 og på fylkeslaboraloriel, Solgaard Skog 4. Foruten å være et forvaltningsorgan
for miljøvernsaker driver miljøvernavdelingen med planlegging, tilrettelegging, veiledning og
informasjon innen mi ljøvernområdet og påser at miljøvernaspektet blir ivaretan ved
disposisjoner og tiltak. Miljøverna'XIelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver.
Overvåking av forurensningssituasjonen i fylket og kontroll med forurensning stilførslene
Vern og forvaltning av naturmiljø og landskap
Forvaltning av vassdragene
Vern og forvaltning av vilt- og fiskeressursene
Sikre befolkningens adgang lil friluftsliv og naturopplevelse
• Drift av fylkeslaboratoriet for vann- og miljøanalyser
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Østfold fylkeskommune:
Høringsutkast til fylkesplan
Det
er
megel
POSitiVI
al
fylkeskommunens politikere engasjerer seg i miljøvernspØrsmål.
"MONA" står da også for MiljØ Oppvekst - Næring - Aldring.
Men: MONA-planens innhold er ikke
særlig konkret eller noe operativt
plandokument.

Det savnes konkrete tiltak for å nå
målene.
Vi finner ingen tidsplan. Hva skal
gjøres og når, ingen ansvarsfordeling.
Er det kommunene, de statlige
etatene på fylkesplan, eller fylkeskommunen som har ansvaret for å
realisere strategiene/målene? Og det
er lite å finne om hvilke virkemidler
som skal settes inn for å realisere det
som
ønskes,
f.eks.
juridiske,
økonomiske og administrative virkemidler.
Kostnader og konsekvenser av tiltak
HØ'IlNG';IJIl(IS['nL~rUæsP.!;.N.ori'Øin:01D l?92.199S
og mål er ikke behandlet. Derfor er '-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ikke planen operativ. Fylkeskomhovedoverskrift: "Østfold skal ha el
munen burde ha vektlagt de forhold
godt livsmiljø". I næringsdelen står
del tilsvarende at vi skal ha
som den selv kon rå over.
"økonom isk vekst."
Istedet blir planen en samling gode
Men årsaken til miljøproblemene er
Ønsker uten forpliktende karakter. De
mange
"bør" -fonnuJeringene
og
jo nettopp at den økonomiske veksten
har vært for stor på bekostning av
anbefalingene understreker dette
inntrykket.
miljøet! Og vi løser ikke et problem
ved
å øke årsakene til problemet.
Det er dessuten tydelige konflikter
I næringsdelen er det et delmål å
mellom gode ønsker for miljøet på
den ene siden, og næringsdelen på
"gjenskape" Østfolds status som
landets ledende industrifylke" , mens
den andre. Det blir en "vekst og
vern-filosofi", som sier at det er fint
det i miljødelen er et mål at
"forurensningen må bringes ned på el
med godl miljø, men utviklingen må
nivå som ikke skader natunniljøel
ikke stanses.
eller befolkningens helse og trivsel".
Altså: Klare målkonflikter uten valg
Eksempel: I miljødelen sies det i en
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av mål eller beregning av Mstnoder,
f.eks. vedrørende ny renseteknologi.
En får inntrykk av at man vil ha med
seg alle goder som forårsaket
problemene, men
likevel skal
problemene lØses. I hovedavsnittet
"Samhandlingsprosjekter" , prosjektet:
"Østfold i fokus", vil man søke å "øke
kunnskapen
om
kulturelle
og
miljømessige særtrekk i Østfold .... ".
- Det er ikke kunnskapsbrist som er
årsaken til miljøproblemene i Østfold.
Vi vet nok.
Det avgjørende er
verdivalg: MiljØ contra vekst, og
politisk vilje til å ville handle.

Dokumentet er et
utgangspunkt
for en mer konkret og målrettet
oppfølging.
Kommer
ikke
dette,
ligger
dokumentets største verdi i forsiden,
en fin barnetegning i farger!

~

MILJØVERN - ET
HOVEDSATSNINGSOMRÅDE FOR

ØSTFOLO
FYLKESKOMMUNE

En interessant annonse sett i "Natur og
Mjljø Bulletin" fra Norges Naturvernforbund.
Det gleder rniljøvernfolk at miljøvern
faktisk kjøres frem som et "h2YllQsatsningsområde" for fylkeskommunen .
så gjenstår det å se om det blir noe mer
enn prat, papir, møter og handlingsprogrammer......
Tiltak med effekt ute i miljøet avventes
med spenning.

De siste Østfold-fosser i rør
Lekumfossen i miljøkommunen Eidsberg og Mjølnerødfossen i det
nordiske vernevassdraget Enningdalselva i miljøkommunen HaIden, i
faresonen.
Naturvernforbundets merke "Vern
våre siste vassdrag", passer dårlig for
Østfolds vedkommende, for her er det
bare ett større, ikke utbygd,
Igjen,
nemlig
hovedvassdrag
Enningdalsvassdragel. Under mottoet
"Fjern vårt siste vassdrag" etc., går
Verneplan IV-utvalget inn for "varig
vern", med unntak for det eneste
utnyttbare
fossefallet
i
Enningdalsvassdraget,
Mjølnerødfossen.
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Som kjent er for lengst fossene i
Glomma,
Haldenvassdraget
og
Mossefossen
i
Vansjø-/Hobølelvvassdraget temmet på kilowattens
aller. Nærmest som et "hån" mot
fylkets vassdragsnatur, ble Haldenvassdraget og
Vansjø-vassdraget
vernet mot videre vassdragsutbygging
av . Stortinget, som objekter i
Verneplan l for vassdrag (St.prp. nr.
4, 1972-73 "Om verneplan for
vassdrag", objekt 1 og 2). Det er ikke
så vanskelig å verne utbygde vassdrag
mot utbygging! Det var i 1973. Mye
vann har gått gjennom turbinene
siden den gang.
Verre er det at det samme gjentar seg
1991,
etter
"Våtmarksåret"
(kampanjen) i 1976, Brundtlandkommisjonen med norsk oppfølging i
egen stortingsmelding (st.meld. nr.
46, 1988-89), stortingsmelding om
miljøvern i kommunene (st.meld. nr.
34, 1990-91), programmet "Miljøvern
i kommunene" (1988-91) osv. - Så er
vi vel ikke nådd så mye lenger nesten
20 år senere i vassdragsvernet, når
sakene blir konkrete nok. Vi har også
fått Verneplan Il, III og IV for
vassdrag.
Lekumfossen
nederst
i
Hæravassdraget, like før utløpet i Glomma
i den vakre Lekumevja (sidearm av
Glomma) skal i rør, og det i tider med
"Handlingsplan for Glomma" og i
selveste miljøkommunen Eidsberg
(deltar i programmet "Miljøvern i
kommunene",
såkalt MIK-kommune). Et lite "bondekraftverk" med
noen få GWh, som attpåtil skal få
;, sysselsettingsmidler.' Indre Østfolds
siste gjenværende fine fossefall står
for fall!

Mjølnerødfossen i Enningdalselva i
Halden kan også tenkes å gå samme
vei, selv om vassdraget i 1990 ble
med i en oversikt fra Nordisk
over
de
viktigste
ministeråd
vernevassdragene i Norden. Objektet
Kynne
ålv/Enningdalselva
i
Sverige/Norge, har sine kilder i
BoksjØ-området i Idd (se omtale av
vassdraget i Natur i Østfold nr. 2
1989, s. 115-120).

Enningdalselva i "Verneplan
IV for vassdrag"
I "Verneplan IV for vassdrag" (NOU
1991: 12A, s. 74) foreslår Verneplanutvalget
varig
vern
mot
vassdragsutbygging, men har ikke noe
imot at et småkrajtverk evntuelt
realiseres i MjØlnerØdfossen. Vel og
merke ser utvalget det som viktig at
laksen fortsatt kan sikres oppgang
elva forbi fossen.

Statens naturforvaltningsrdd (tidligere Statens naturvernråd og Statens
friluftsråd) oppnevnt av regjeringen i
1990, sier i sin uttalelse til Verneplan
IV flg. om Enningdalselva:

"Rådet viser til at kraftprosjektet vil
utnytte det eneste aktuelle fallet på
norsk side, og at varig vern etter
utbygging derfor er meningsløst.
Rådet mener kraftressursen vurdert i .
større sammenheng er hell ubetydelig
(3 GWh), og understreker at
vassdraget er et grensevassdrag med
store verneverdier, og det eneste ikke
utbygde og minimalt påvirkede større
vassdrag til havnivå i fylkene som
grenser til Oslofjorden. Rådet går inn
for varig vern, uten adgang til
kraftverk, under henvisning til at
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Til slutt blir det bare små bekkefall igjen i Østfold, i alle fall
flomtidene.
Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden

l
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vassdraget også er verneverdig
nordisk sam menh,~ng."
Det bør også nevnes at en på svensk
side har planer om umytting av det
samme vassdraget, nemlig fallet i
Kynne lUv, mellom Kornsjøene og
innsjøen Bullaren, som Enningdalselva renner nordover Ul fra, før den
m unner Ul ved Berby innerst
Iddefjorden.
En sideelv til
Enningdalselva,
grenseelva Lysee/va, danner i fallet
ned mot Enningdalen ved Holtet, en
ca. 20 m høy foss, Østfolds siste
gjenværende frie og høyeste fossefall.
Se godt på fossen til våren under
vårflommen, for ingen vet hvor
kilowattene blir temmet neste gangl

Geir Hardeng

Nedenfor gjengis omtalen i NOU
1991
nr. 12A, s. 74, om
Enningdalselva:
Objektet har utløp i Iddefjorden SØT for Halden,
og drenerer områder bAde på norsk og svensk
side. Elvas vekslende karakter, fra stryk og fosser via meandre til stilleflytende partier og kulper er med og preger landskapet. Elgåfossen på
riksgrensa har et fritt fall på 20 m og er fylkets
største uregulerte foss , og er dessuten el fint
landskapselement. Området fra Iddefjoroen til
riksgrensa har flere ganger vært foreslått som
landskapsvernområde. Denne delen har marine
avsetninger med skjellsandbanker, noe som
motvirker forsuringen. Munningsområdet er
fysisk intakt slik at prosessene går uforst:yrret.
Nedbørfeltet ligger i SøI'østr'e Norges og sørvestre Sveriges kuperte bar- og lauvskogslandskap, og vegetasjonen domineres av barblandingsskog med innslag av lauvskog. l indre Iddefjord fins to forekomster med svartorstranskog som er foreslått vernet som edellauvskogreservat. Ellers er vegetasjonen i området verdifull med større strandsumpbelter og slrandenger.

Ornitologisk rommer vassdraget alle regionens arter knyttet til rennende vann, særlig bør
den meget sjeldne arten isfugl nevnes. Nedre
partier og særlig utIøpsområdet er raste-, furasjerings- og overvintringssted for fugl knyttet
til våtmark. Dette området er vurdert i verneplan for våtmarker.
Vassdraget har en reproduserende oterbestand, den eneste stabile i fylket. Beverkolonier
fins også. Innen ferskvannsøkologi er området
gitt høyeste verneverdi. Insektlivet et spesielt
med flere sørlige arter, og bestanden av elveperlemusling er god. Elva er lakseførende og har
gode oppvektsbetingelser for smolt, noe som
både skyldes stor insekt produksjon og strø fra
svartorskogen langs elva. LaksestammeD. er en
av Øst-Norges få opprinnelige. Kulturlandskapet i nedre del er interessant. Her ligger Berby
gård med gammel bebyggelse i et helhetlig miljø. Området har også funn av graVTøyser og
steinalderboplasser.
Områdene på svensk side er med i en plan
over verneverdige nordiske vassdrag. På Kynnefjall ligger naturreservatet Bredmossan. øst
for Boksjon forberedes opprettelsen av Tresticklans nasjonalpark. På norsk side ble Boksjøområdet, som omfatter "vre deler av vassdraget, foreslått vernet midt i 70-åra.
Halden kommune er opptatt av å ta vare på
verneveniiene, og i forslag til hovedplan (arealdelen) er det lagt opp til byggeforbud i et belte
langs elva. I kommuneplanen er også området
fra utløp til Mjølnerødfoss foreslått som landskapsvernområde. Et småkraftvetk i Mjølnerødfossen kan gi 3 GWh midJereårsproduksjon.
Utvalget viser til de store natur- og kulturfaglige· verdiene knyttet til vassdraget, og at
arealene på svensk side er høyt prioritert av
myndighetene. Utvalget foreslår vern av objektet, men har ikke noe imot at småkraftverket
eventuelt realiseres. Utvalget ser det imidlertid
som viktig at laksen kan sikres fortsatt oppgang
forbi Mjølnerødfoss.
Med disse premisser foresldr utvalget at ob;ektet tas med i verneplanen.

Enøk er god økonomi i Østfold
Miljøvern er definitivt ikke lenger de t eneste argumentet fo r energiøkonomise ring e tter at Stiftelsen
Vekst har a nalysert enøk-pOIcnsialc l i kommunale bygg i Ø stfold. Kommunene kan spare 23.5
millioner kroner i året. og det er et argume nt lok<l lpol itikere med trange budsjetter ikke kan se bort
fr a.

NATUR OG MILJØ BULLETIN

fold føre til reduksjoner i utslippene av C02 (6583 tonn),
S02 (9176 k;lo) og N02 (5485
kilo), fordi e n stor del av enøkgevinsten, omlag 32 prosent ,
I al t kan de kommunale og fylhentes ut i form av redusert
keskommunale bygningene j
Østfold spare nær 60 gigawatli- . bruk av fyringsolje. I till egg vil
man oppnå betydelige redukmer (60 millioner KWh) i åre!.
sjoner av tungmetaller og andeller drøye 27 prose nt av det
re helseskadelige stoffer.
nåværende
energiforbruket.
Det totale investeringsbehoTilsvare nde analyser for privavet for å realisere enøkpotensite yrkesbygg er ikke gjort
alet i Østfold-bygningene li ge nnå, men det er ktart at det
ger i størrelsesorde n 76 til 119
også kan komme opp i et formillion er krone r . og det er anmidabelt enøk-pote nsiale.
- Tro lig vil potensia let være. tatt at man i løpet av fem år vil
kunne ha tjent investeringene
enda større i mange andre fylinn igjen . Deretter regne r man
ker. sier Kai Hollstedt i Stiftel man med at den økonomiske
sen Vekst. Går alt etter planen
vi l Stiftelsen Vekst gjennomføbesparelsen blir omlag 23.5
millione r i året.
re tilsvarende enøk-analyser i
Sogn og Fjordane. Vest-Agder
Ingen faginstanse r vil begi
og Finnmark i tiden som komseg ut på gje tninger om hva
Ø stfold-analysen kan bety i namer.
sjonal målestokk. En høyst
ukvalifisert oppblåsning av talUtslippsreduksjon
I tillegg til redusert energiforlene indikerer imidlertid at alle
landets kommuna le og fylkesbruk vil en enøksatsing i østGUNNAR BOLSTAD

V. nnk,.,,; energien som
kornmor Igjen og Igjen og
Igjen •...

nE
ØSTFOLD
ENERG IVERK AlS
•

kommunale bygninger vil ku nne stå for el enøk-potensiale på
omlag ti terrawaltimer.

I lur og orden
- Vi er innstilt på å lage en
enøkplan for den nye storkommunen sli k at vi kan realisere
gevinsten. Men vi må nok ta
investeringene i tur og orden.
og begyn ne der gevinstene er
størst. sie r ordfører Thorvald
Gressum i den nåværende
Sarpsborg kommune.
Det nye storkommunen ,
som i tillegg til Sarpsborg vil
bestå av Tune. Varteig og Skjeberg. vil få status som en pilotkommune i enøkarbeidet. Det
ligger an til at Stor-Sarpsborg
kan spare fem millioner kroner
i året gjennom energiøkonomise ring.
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"Sommerrugler i Østfold" nr.3

Svalestjerten: Utryddes den i Østfold?
Thor Jan Olsen
En av de aller største dagsommerfuglene våre er SVALESTJERT (Papilio maQlli!Qn). Den som har sett denne imponerende flyveren sveve over landskapet, vil
lett forstå vår interesse for at insekter
skal tas med i naturvernarbeidet.
Svalestjerten starter sitt liv når egget
klekker til larve på en av de større skjermplantene våre (~, 1iYann, melkeret
o.a.).
Til å begynne med er den svart og hvit og
minner nærmest om en fuglelort, og det
beskytter den de første ukene. Senere
får den finere farger - tverrstriper i grønt
og svart, med røde spetter. Dessuten får
den nå et "osmaterium", to horn bak
hodet som kommer frem når den vil
skremme! Både fargene og "hornene"
varsle-rom en giftig smak. Dermed erdet
en del larver som når "konfirmasjonsalder" - de forvandler seg til en beltepuppe.
Denne er grønn hvis underlaget erfriskt;
grå og svart hvis underlaget er dødt.
Puppen overvintrer som regel en eller to
ganger, men kan også, dersom den er
tidlig ute, klekke på sensommeren.
Svalestjerten kan man treffe på i svært
forskjellige stadier til samme tid; nyklekkede larver kan finnes sammen med allerede forpuppede individer. Men flyvetiden for arten er som regel i mai - juni.

lert med mye tråkk på alle sider. Skjermene var dekorative og fine å brekke løs
og ta med seg, og etterhvert var det intet
som hindret tråkk på området.
Naturlig nok er det vanskelig for en larve
eller puppe å overleve under slike forhold, for larven må ha matre, puppen må
få henge i fred en hel vinter.
Eksempelet viser at menneskene i sin
uforstand kan være med på å utrydde
svalestjerten (og andre virvelløse dyr).
For eksempelet er ikke enestående: Vi
bor i et fylke der snart hver eneste meter
strand blir "brukt", enten til bading eller
brygger, fyllplasser eller aniegg av ymse
slag. Det er på tide også å beskytte våre
truede insektarter!

r=:..;..===-------,
/

1

Svalestjertens "problem" er at den liker
seg på planter som vi vanligvis finner ved
kysten. Larvene lever av skjermplanter,
og svært ofte finner vi disse i områder
som er utsatt for stor slitasje fra båtfolk ":-A-rt::-ik7"ke"'l-n-r-.1"'-st:-o"'i-:N';':i:::Ø-n-r-. "':'1':'98::-7::-,-s-.-::3-::'6
og badende. Jeg fant en sommeren stor (liten ringsommerfugl), artikkel nr. 2 i
kolomlarver på el badestrand på Grlm- hefte 21988, s. 115 (spinnerenG. diluta).
søy i Skjeberg. Plantene sto nokså ISO':'"1
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AKTIVE BARN I MILJØVERNARBEIDET
Norges Naturvernforbund har lansert sin
egen barneforening, "Blekkulf", med blad
og tilbud for barn. Mange små "miljø detektiver" i hjemmene passer på opphavets forbruk og kjøpevaner: Hvor blir det
av brukte batterier, de gamle avisene
(returparpir). glass og flasker. Er papiret
på do og andre steder ubleket? - Ingen
bør føle seg trygge for disse "Blekkulfene".

kroner, sier jentene stolt.
- Hva skal dere gjøre med pengene?
- Vi skal sende dem til Sting-fondet , vel.
Har sett på Super Channel at man tar
imot penger til dette formålet.
- Rocke-sangeren Sting har jo også
vært i Norge sammen med en indianerhøvding og talt varmt om regnskogene
, som verdens lunger, sier de tre miljøbevisste ientene.
Fredriksstad blad, 04.12.89

Barn som har samlet inn penger til et
godt formål, er intet sjeldent syn
Det er vi glade for. Men søstrene Karianne (seks år) og Ingunn Glomvik Heltvedt (ti) har valgt seg et formål
uten om det vanlige: De 860 kroner som
de har fått gjennom sitt eget lotteri, skal
gå til Fredrikstad og Omegn Naturvern
(FOON) .
- Jeg har vært kasserer i FOON en del
år, men kan ikke huske å ha mottatt en
slik gave tidligere, sierWenche Hardeng.
Fredriksstad Blad 1990

Vi vil bidra til å bevare Regnskogen: Den
er viktig for jorda vår, sier fra venstre ..
Stine Johnsen, Ingrid Fr. Andersen og '
Helene Høgseth Hansen.
~----------------------H AL D E N :

Hvem har sagt at miljøvbevisste mennesker enten er ungdom eller godt voksne? Redaksjonen har hatt besøk av tre
jenter som er levende opptatt av vår
klodes ve og vel.
Nettopp derfor hadde de også tatt initiativ til en noe uvanlig basar.
- Vi har hø rt og lest om nedhuggingen
av regnskogen i Sør-Amerika. Dette er
skumle greier som vi vil være med på å
forhindre gjennom penge-gaver. Derfor
har vi holdt basar og samlet inn 1;402

Klasse 8 b ved Stupe ungdomsskole har startet et noe
uvanlig prosjekt, nemlig å
kjøpe OPP ' deler av regnskogen for å bevare den. Til nå
har de samlet inn penger
som tilsvarer ca. 200 mål
regnskog.
Under et kort kl assebesøk på
Strupe un gdomss kol e fikk vi vite
at beløpet å nesten 9.000 kroner
var samlet inn bare der
len. ( 199 O )

pa sko-
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Bekker og våtmark naturens vannrenseanlegg truet i Østfold
Torodd Hauger

Våtmarkene utgjorde tidligere en
stor andel av arealet. l våre bestrebelser for å øke jordbruksproduksjonen, er det nedlagt stor innsats i å
grøfte ut vannet og dyrke opp disse
arealene. l dag er våtmarker en
sjeldenhet i kulturlandskapet. Videre har mekaniseringen og stadig
større effekt ivitet. tvunget frem behov for store og mest mulig sammenhengende jordbruksarealer. Dette
har man bLa. oppnådd ved å legge
bekker og grøfter i rør. Med statlig
støtte er det baæ i Østfold lukket mer
enn 150 mil med bekker siden 1960.

Våtmarker og bekker er naturens
mest effektive renseanlegg. Her
bunnfeller partikler av ulike slag,
fosfor tas opp og bindes i den frodige
vege tasjonen, og organiske stoffer
brytes ned av et rikt organismeliv.
Gjennom biologiske prosesser vil en
god del nitrogen overføres til luften

(~enitrifikasjonJ . Ved tørrlegging av
va tmarker og lukking av bekker har
vi i stor grad satt disse prosessene ut
av spill. Vi kan nå fastslå at slike
inngrep har svekket naturens egen
evne til å ta hånd om og uskadeliggJøre mange av de forurensninger
som vi mennesker i dag tilfører
naturmiljøet.
Undersøkelser av vannkvaliteten i
våre vassdrag dokumenterer en dramatisk forverring i løpet av 70- og 80årene - til tross for at det meste av
kloakken fra større tettstede r i innlandet er blitt tilkoplet renseanlegg i
denne perioden. Også Ytre Oslofjord
og Skagerrak viser nå tydelige tegn
på betydelige forurensningsvirkninger. Den vesentligste årsaken til
denne utviklingen ligger i den omlegging og intensivering som har funnet
sted i jordbruket. Jordbruket gir nå

støræ avrenning m ed jord og plante-

Tegninger: Gunnar johnsen
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næringsstoffer (fosfor og nitrogen)
enn noen gang tidligere.

Samtidig har bekkelukkinger og
tørrleggingstiltak redusert naturens
selvrensingsevne. Nok en gang må vi
dessverre erkjenne at manglende
økologisk innsikt og fors tåelse blant
våre ressursforvaltere har påført
naturmiljøet skader .
I henhold til Nordsjøavtalen fra
1988 har Norge forpliktet seg til å
redusere utslippene av fosfor og
nitrogen med 50%innen 1995. Denne
målsettingen vil en neppe kunne nå
uten en viss omlegging av jordbruket
i våre områder. Større allsidighet og
mer ekstensiv produksjon er allerede
sentrale temaer i debatten om en
mer miljøvennlig jordbrukspolitikk .
l våre naboland blir det dessuten for
tiden vurdert seriøst å reetablere
våtmarker og bekker i jordbruksom·
rådene som et tiltak i denne sammen·
heng.

0'00'- - - -- - - - - - -- - , Vassdragsforvalter Torodd Hauger (til
1

venstre) er glad for hvert bekkeløp i
Østfold som ikke er lagt i rør. Her sam·

__

0 00

l,o-. - - -- - -O

- - - --""....---1 men med bonde Hans Kr. Otterstad i

l,, 0 - - - - - - --

Rygge som har beholdt det frodige vegetasjonsbeltet mot Kureåa-bekken.

- ----1 - - . : . . - - - - - - - - - - Et Hnt hefte, «Bekken- naturens renseanlegg»

(M, 12 5.]. kan fås ved henvendelse til:
11166

1960

1906

'910

1916

lQ80

'986

1990

:iguren viser tap av bekker og grøfter på
tvalgte gårder i Rygge i perioden 19577. I iøpet av 30 år forsvant mer enn 40
oav gjenværende åpne bekker og grøf-

n.
ilde : NINA (Økoforsk) 1988, fra Aall , C.
ed.) 1988 : Miljøårboka 1988 (Samlaet, 167 sl, fig . 59 s. 153 .

Miljøvernavdelingen , Boles 325. 1501 Moss. (09·
254100.)
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Salamandere - trusler og vern
Dag Dolmen
Her til lands er vi vel bare såvidt
kommet i siget m.h. t. forvaltningen
av amfibier og reptiler. Da den nye
viltloven trådte i kraft i 1982, var med
ett alle slike dyr fredet. Dette inne·
bærer også et vern avartens yngle 10kaliteter og oppvekstområder m.m.,
men foreløpig fungerer dette stort
sett bare på papiret.
I Norge er stor salamander truet,
men liten salamander synes å være
sårhar. Stor salamander er nå truet
eller sårbar i verdenssammenheng.
For de to salamanderartene er det
foreta tt en del feltundersøkelser,
bl.a. innen deler av Trøndelag, østlandet og Vestlandet. Undersøkelsene viser, nedstemmende nok, at
22% av alle kjente lokaliteter (ca 50)
for stor salamander i Midt-Norge i
løpet av de siste 10·20 åra er blitt
ødelagt, oftest ved gjenfylling av
ynglelokalitetene. Ytterligere 12% av
lokalitetene er i dag truet. Tilsvarende situasjon er funnet på østlandet. på Vestlandet er tilbakegangen
50%, og bare få lokaliteter er igjen!
Ettersom stor salamander ikke tåler predasjonstrykket fra fisk, fins
den stort sett bare i mindre og
dermed fisketomme tjern og dammer. Disse lokalitetene er også de
som er sterkest i faresonen når det
gjelder drenering, gjenfylling og
forurensning m.m.
Forøvrig vises til Ni0 1/88:20, 51,56
Tidligere omtaler av salamandere i Østfold:
Ni0 3/ 83 , 128·131,2/ 85 , 60·66 og 1/87 , 39·43.
Red.

Gårdsdammer kan være de siste
tilholdssteder for salamandere i ellers ofte gjennomkultiverte og veldrenerte korndistrikter. Slike dammer må bevares p.g. a. sine kulturelle
verdier (før som vanningsdam, sted
for isskjæring, hrannreservoar), og
som tilholdssted for sårbare planteog dyrearter. Dessuten heriker de
landskapet. -Foto: G. Hardeng.

Den største trusselen
Den stadige. forandringen av det
gamle kulturlandskapet er vurdert
som den viktigste trussel mot amfibiebestandene i dag. Mest utsatt er
salamanderartene, ettersom de vanligvis lever i mindre dammer som lett
lar seg drenere eller fylle igjen.
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Gamle dammer i forbindelse med
historiske bygninger o.a. kan imidlertid fungere som overlevelsesområder for amfibieartene, siden slike
dammer gjerne er tatt vare på og
skjøttes godt. Disse dammene har
riktignok ofte fis k [karuss), men disse
kan det være mulig, og i visse tilfeller
riktig, å kvitte seg med. Til dette
formålet har en anbefalt bruk av
rotenon, som normalt utrydder fisk
uten at andre dyr blir tilsvarende
påvirket.
Gårds- og hagedammer kan ellers
lett anlegges ved en bekk eller i en
fu ktig del av eiendommen . Nordsiden kan gjerne beplantes med busker
eller trær, mens sørsiden [solsiden)
bør være åpen. Sammen med de små
lundene, alleene og blomsterengene
vil dammene representere perlene i
kulturlandskapet.

Smertudammen, Kråkerøy
Direktoratet for Naturforvalning har

i fiere situasjoner nå sagt «nei» til

fiskeutsetting der det linnes eller kan
finnes verneverdige dyrearter som er
utsatt for predasjon fra fisk. Dette
gjelder både høyere og laverestående
dyr, som fisken kan tenke seg å
desimere utover et visst lavt nivå og
til og med utryddde. på Kråkerøy
ønsket den lokale jeger- og fiskeforening å sette ut regnbueaure i Smertudammen, et mindre tjern der alle
fem norske amfibiearter va r registrert. Det er svært uvanlig å finne
alle disse artene innen samme lokalitet. Da regnbueaure er kjent som en
effektiv predator på amfibielarver,
ga en ikke tillatelse til utsetting av
fisk der.
Dette var forsåvidt en konfliksituasjon, da en av Direktoratets målsettinger jo er å legge t il rette for bedre
fiskemuligheter for allmenheten. [
dette tilfellet var det imidlertid viktigere å søke å bevare en god lokalitet
fo r amfibiene enn il forbedre fisket.
En foreslo imidlertid overfor jeger- og
fiskeforeningen at dersom amfibiene
kunne sikres alternative overlevel·
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sesmuligheter i Kråkerøy/Fredrikstadområdet, kunne en tenke seg å
rev urdere standpunktet.

Onsøy, Råde og Rygge
De undersøkte lokalitetene befinner
seg i et typisk jordbruksområde_ Av
de omlag 30 dammene som ble
studert, er de fleste blitt gravd ut de
siste 20-100 år for å tjene som van nreservoar for vanning av husdyr og
grønnsaker. Halvparten av dem er
forts att i bruk, Andre dammer er
res ter etter gamle vollgraver rundt
historiske bygninger,
Resultatene aven spørreundersøkelse blant grunneierne, viste at 2/3
av dammene nok kan regnes som
sikret i de nærmeste ti-år, men tallet
er trolig for høyt til å være representativt for jordbruksstrøk ,generelt,
Omkring 1/3 av dammene er imidlertid truet, En av de svært få lokalitetene for stor salamander,ved Sønsterød i Råde, ble fylt igjen mens

undersøkelsene pågikk i 1985-86 ,
Mange andre dammer i området var
allerede blitt dre nert på et tidligere
tidspunkt.
Av amfibier finnes alle fem norske
arter i området: Liten salamander,
stor salamander, vanlig frosk, spissnutet frosk og padde, Stor salamander og padde er imidlertid sjeldne,
[alt 11 av dammene hadde e n bestand
av karpefisk, førs t og fre mst av
karuss, Ved disse lokalitetene var
amfibiefaun aen svært fattig, så også
mengden av mindre, virvelløse dyr.
Spesielt liten salamander så ut til å
væ re sterkt påvirket av byttefangst
fra karpefisk, froskearten e var noe
mindre utsatt for fisk,
Artikkelen er et utdrag fra «NaturnYft ..
(Direktoratet for naturlorvallni ng) nr. 2/ 1986
og nr. 2/ 1987. Resullalene fra undersøkelsene i

Onsøy, Råde og Rygge vil bli publisert i regi av
Norsk inst. for naturforskning(NINA, tidligere
ØkofofSkj.

Sommeren 1985 og -86 ble det foretatt Figur A: Reduksjon i antall gårdsdammer
systematiske undersøkelser av dammer innen et større undersøkelsesområde i
i Rygge, Råde og Onsøy ,
Rygge i perioden 1945-86, Antall dammer
er nærmere halvert på 40 år, Kilde :
Reduksjon i antall gårdsdammer i Rygge Økoforsk 1987, fra Aall , C. (red .) 1988 :
fremkommer tydelig av figuren
Miljøårboka 1988 (Samlaget, 167 s, ). fig,
60 s, 153,
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Avstand mellom gårdsdammer

B
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Figur B: Økning i avstand (m) mellom
gårdsdammer i Rygg e 1945-85 . Den
gjennoms nittlige avstanden mellom
dammene i prøveo mrådet har økt mer
enn 100 m pa 40 år. Kilde: Gareth Fry,
NINA (Økoforsk), fra Vår Fuglefauna1 2:162 .
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til å redde dyra er der,
men virkningen av
slike tiltak er heller
tvilsom, dessverre.

NSB satser på Kornsjø-trase
GUNNAR BOLSTAD

NSB·bevilgningen over statsbudsjettet er stor nok til å dekke
investeringsbehovet til utbyggingen av Østfold banen til Sverige i 1992.
Men det trengs kraftige økninger de kommende årene, hvis Østfoldbanen
skal stå ferdig i 2001, slik det er planlagt.

NSB-meldingen om
høyhastighets prosjektet
mellom Oslo og Kornsjø
er for tiden ute på
høring. Hittil er det lite
som tyder på at den vil
møte noen særlig
motbør. NSBs
hovedkontor har derimot
hatt stor pågang fra
interesserte som ønsker å
få vite mer om planene.

Høyhastighet
NATUR OG MILJØ
BULLETIN

ø
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Etter nøye vurdering har NSB
bestemt seg for å satse på en
Sverige-forbindelse som før ,via
Kornsjø, i stedet for å velge en
kortere trase gjennom Bohuslan til Gøteborg. Årsaken henger sammen med svenskenes
egne planer om å styrke forbindelsen mellom Gøteborg og
Karlstad. Da er det naturlig for
NSB å bygge over Kornsjø
retning Mellerud.
NSB har sendt ut en ·
melding etter Plan- og bygningsloven om høyhastighetsprosjektet Oslo-Kornsjø til Gøteborg. NSB ønsker å utrede
tre alternativer: Høyhastighet
via alle Østfoldbyene , høyhastighet med færre stopp i østfold og et eksklusivt Europarettet høyhastighetstog tvers
gjennom Østfold uten andre
stopp enn et sted i Nedre
Glomma-regionen.

De to første løsningene baserer
seg på en toppfart på 200 kilometer i timen, mens det tredje
tar spranget til 300 kilometer i
timen. Dette siste alternativet
vil ikke kunne stå ferdig til
2001, slik de to første kan.

Østfolds behov
Alt tyder på at en hyperhurtig
Europaforbindelse til Gøteborg uten vektlegging på østfoldregionens behov er politisk
dØd i utgangspunktet. I dag ligger hovedtyngden av trafikkgrunnlaget på strekningen
Oslo-Fredrikstad.
- Hvis vi ikke utreder en topphastighet på 300 km/t , vil vi få
spørsmål om hvorfor vi ikke
gjorde det. Personlig har jeg
ingen tro på at det vil bli bygget en slik forbindelse. Vi er
nØdt til å legge avgjørende vekt
på Østfoldbyenes behov, sier

,-,-"'D OG SAMÆRDSELSPOUTIKKEN

utviklingsdirektør Yngve Pedersen i NSB.
Et konsept med 200 kilometers
toppfart vil kunne gi reisetider
på snaue to timer til Gøteborg,
fire timer og 15 minutter til København og sju timer og femten minutter til Hamburg.
Kostnadene ved en høyhastighetsutbygging er foreløpig
svært usikre. Foreløpig kalkulerer NSB med en kostnad på
infrastrukturen på 12-15 milliarder til Gøteborg, hvorav
halvparten faller på norsk side .
r tillegg kommer utgifter til
materiell.
- Med dagens investeringsrammer vil det ta 30 år før denne
strekningen står ferdig med
materiell.

- Forbedring

og lover at utredningene skal
være ferdig i god tid til framleggingen av den nye jernbaneplanen som skal presenteres
for Stortinget i 1993.
- Vi skal behandle NSB-meldingen i våre hovedutvalg sier
nærings- og ressurssjef Harald
Home i Østfold fylkeskommune, som ikke ønsker å gi noen
detaljerte kommen tarer før politikerne har sagt sitt.
- For Østfold er det i utgangspunktet snakk om et
både-og, og ikke et enten-eller. Vi ønsker å sikre interessene til fylkets omlag 16.000
pendlere , samtidig som vår beliggenhet som transittfylke gjør
at vi ønsker at mest mulig Sverige-trafikk skal gå på bane ,
sier Home , som gjør det klart
at et tog med topphastighet på
300 kmlt som bare stopper et
sted i R åde , er utilstrekkelig
for Østfold.
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Kristian Rambjør, toppsjefen i
NSB , var imidlertid ganske fornøyd da han fikk vite budsjettets innhold:
=7-:-,----=....,
- Vi har kommet godt i gang r-.,...,-----==
'TE4 .... FO~...c,·
NSB
med oppbygging av plankapa_
~
siteten og er nå i stand til å ta i
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ninger , si er Rambjør. Han me\
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hadde planer for hvordan man
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- Nå utreder vi utbygging i
...- / '
både Østfold og Vestfold og
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Truete, sårbare og sjeldne plantearter i Halden,
Aremark og Marker
Marit Fosby og Geir Hardeng
Ulike naturinngrep medfører at et
stadig økende antall plantearter får
problemer med å overleve i natur- og
kulturlandskapet.
Oppdyrking,
drenering, regulering av vann,
kanalisering, bekkelukking, intensiv
skogsdrift,
anlegg
av
veier,
husbygging, utfylling og planering er
tiltak som bidrar til at floraen
forringes.

(Iversen 1987). I samme periode ble
det utarbeidet en forvaltningsplan for
de nasjonalt truete anene med
forekomst i Østfold (Halvorsen
Økland, R. og Økland, T. 1988). I
1988-89 har en botaniker (M. Fosby)
vært engasjert hos fylkesmannen for å
utarbeide en forvaltningsplan , hvor
arter med regional interesse også er
tatt med.

En del aner var tidligere vanlige i det
mer opprinnelige kulturlandskapet der
slått og beiting var utbredt; i dag er
de sjeldne og sårbare.
Skogen
benyttes ikke lenger til beitemark, og
tidligere innmarksbeiter og enger blir
ofte tilplantet med gran eller benyttet
til kom. Mange av de truete og
sjeldne anene stiller spesielle krav til
voksested, og de er ofte knyttet til
naturtyper som i seg selv er truet, eks.
edellØvskog og rikrnyrer (kalkrnyrer).

Av 140 vurderte truete/sårbare/
sjeldne aner i Østfold, er 55 anført fra
de 3 vassdragskommunene: 32 aner i
Halden, 26 i Marker og 18 i Aremark.
Østfold huser trolig vel 1000 naturlig
forekommende
høyerestående
planteaner. Det finnes ingen oversikt
over antall aner i de enkelte
vassdragskommunene.

I Miljøverndepartementets (MD) regi
ble det foretatt en registrering av
nasjonalt truete og sårbare plantearter
i
Sør-Norge
i
1978-79.
Registreringen viste at Østfold er det
fylket der det ble observert høyest
antall truete og sårbare planteaner i
Sør-Norge, totalt 22 av 51 vurderte
aner. MD ba i 1981 fylkesmannen
om å gi arbeidet med ' å sikre akutt
truete aner hØY prioritet. I 1985-87
ble et omfattende materiale innsamlet
og bearbeidet om truete og sårbare
Østfold,
hvor
plantearter
litteraturdata,
herbariekollekter,
personlige meddelelser osv. er med

KlokkesØte
Vi har satt opp en oversikt over anene
som vurderes som truete eller
sårbare/sjeldne fra Halden, Aremark
og Marker. Truethetskategoriene (04) referer seg til anens status i
Østfold, etter Iversen (1987):
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O:

Forsvunnet/utdødd

I:

Svært sjeldne og sårbare aner
Disse er kjent fra svært få
intakte lokaliteter. Artene er
oftest sterkt utsatte, status kan
være uviss, eller anen antas å
være i markert tilbakegang. I
tillegg er det for disse anene
relativt langt til nærmeste
lokalitet utenfor fylket.

3:

Sjeldne aner
Status for disse kan være uviss,
men de er trolig i tilbakegang.

4 ·; Anta tt feilbestem t e , kulturspredte

2:

Andre
kan
ha svært få
lokaliteter, men antas å være i
en viss framgang. Mange av
anene har relativt kort avstand
til lokaliteter utenfor fylket.

Hensynskrevende arter
Omfatter uvanlige aner som i
nærliggende områder kan være
mer vanlige. Plantegeografisk
interessante aner som i Østfold
har sine marginale utposter,
hører i mange tilfeller hit.
e l ler tvilsomme angive lser,

~

Antall aner innen ulike truethetskategorier i Halden (H), Aremark (A) og
Marker (M), og samlet for hele fylket:

O

I

2

3

4

Sum

H
A
M

O
O

12
9
14

14
7
9

I

32

I

5
2
2

O
O

26

HAM

I

8

25

20

Østfold

10

38

47

29

Kategori

18

55
16

140

Artene er i det flg. fordelt etter
truethetskategorier og kommuner.
Aret anen sist ble sett er angitt i
parentes. Artene merket • er bare
kjent fra vassdragskommunene
Østfold i vår tid.
Kat~ gQri

Q;

fylket.

e

Marker:
. Froskebitt (1963)

Forsvunnet

fra
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Kategori l'
Svært sjeldne arter i
Østfold påvist i I41den, Aremark og
Marker.

- Nøkkesiv (1970)
- St.vklokke (1935)

- Stor andemat (1988, ødelagt
1989)

- VassteJg (usikker)

Halden:

Aremark:

· Biuergrønn (1991)
- Dverglin (1953)

- Bakk!!søte (1991)
· Be'gpe,ikurn (1991)

- Kjempesoleie (1935)
- Sma1 timotei (1871)

- Bunkestarr (1970)
- Huld,.nøkkel (1962)

Aremark:

- Høsunarinøkkel (1962)
- ·Nubbestarr (1955)

- BrAtestorkenebb (1930)

- Sm!myrull (1955)

· -Nebbstarr (1970)

- Stavklokke (1991)

Marker:

- Stjemetistel (1955)

- BrA.testorkenebb (1930)
- -Huldreblomst (1963)

- Bakkesøte (1952)

- Vassveronika (1938)

Marker:
· B.,gperikwn (1986)

Kategori 2'
Sjeldne
arter
i
Østfold påvist i Halden, Aremark og
Marker.

- BinerblMjær (1991)
- Bittersøte (1975)
- Bly,tarr (1971)
- Bunke'tarr (1977)
· Fjell-Iodnebregne (199 1)

Halden:

- Kranstllsenblad (1963)

- Bakkesøte (1953)

· 'Nubbestarr (1977)

- B"gpe,ikurn (1991)

- Smalmarihand (1976)

- Brokkurt (usikker)

· Sm!myrull (1952)

- Stavklokke (1991)

- Brun1cløv., (1935)
- ·Gulsymre (gutveis, 1991)

- Vasstelg (usikker)
- ·Veikstarr (1978)

- KnoJlsoleie (1935)
· Legesleinf,ø (1872)
- My,ke (1934)

Kategori 3'
Hensynskrevende
arter i Østfold med forekomster
Halden, Aremark og Marker.
Halden:
- Bergflette (ca. 1920)

Myske

Bergflette
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· Bjøonkarn (1935)

- BIAmunke

~

- Brudespore

Engstorkenebb (1990)

· Fjellmuik!pe (1935)

- *K.lokkesøte (1991)
• Knollmjødurt (1934)

_ Kraulodnegras (1991)
- Murburkne (1989)
• Myrfrytle (1926)
· Myrtelg (1974)
• Skj_lIrot (199 1)
- Skogsvingel (949)
_ Storrapp (1989). ødelagt i 1990

-

Dvergsivaks
Fjærehøymol
Gaffelullurt
Griseblad
Gullkrage

- Jordbærldøver

- Kalmusrot

- Korallrot

- Kraulodnegras ( 1991)

-

- Skjellrot (usikker)

- SmArørkvein

· Sveltull (1970)
· Tysbast (1990)

-

_ Trefmgresildre (1934)

Aremark:
· Kalkgrønnaks (1930)
• 'Kantløk (1978)

- "'KJokkesøte (1991)

Marker:
• Kalkgrønnaks (1986)
• Knollmjødurt (1926)

- *Klubbestarr (1977)
• Krattlodnegras (1983)
· Myrfrytle (1926)
· Myrtelg (1986)
- Nordlandsstarr (I 986)
• Sveltull (1977)
• Tysbast (1978)

Andre arter
Interessante, mindre vanlige arter som
er
funnet
i
de
3
vassdragskommunene, som
ikke
tilhører trueihetskategoriene 1·3 over:
- BallblomSl
- Barlind

Lappvier
Lodnestarr
LundslalT
Moslcusurt
Myrstjemeblom
Mørkmjølke
Nattfiol
Pilblac:t

SmAtveblad
Stortveblad

StrandkAl
Svarterteknapp
Svartmispel
Sørlandsvikke
Strandrødtopp
Stivsvingel
Svensk asal
Tusengy Ilen

Litteratur:
Truete og
Halvorsen, R. 1980.
sårbare plantearter i Sør-Norge
Del IL Spesiell deL Oslo.
Halvorsen Økland, R. og
Økland, T. 1988. Foryalblings·
plan for truete plantearter
Østfold fylke.
Økoforsk 1988: I-54.
Iversen, JJ. 1987. Sjeldne og sårbare
phintearter i Østfold fylke.
Rapport til miljøvernavdelingen,
fylkesmannen
i
Østfold.
(Forkortet, supplert utgave blir
publisert i miljøvernavdelingens
rapport·serie i 1992).
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Mannen i blomsterenga - Øivind Johansen
Halvor Torgersen

Han skulle hjelpe kona å lage herbarium III lærerskolen. EI par hundreplanler. Men da hun var ferdig, fortsatte
han. Og fortsatte I 30 år, fram lil dagens grovllippel15.000 ark med langl
merenn 2000 forskjeiligearter. - Målel
er alle planler I Nordens flora, sier
Onsøy-læreren Øivind Johansen
Ut å plukke blomster?
Det er noe over 2500 arter i Norden. Det
er også målet for Øivind Johansen: Her·
bariet som favn er Nordens flora.
Det blir liksom kronbladene på verket...
. Hvorfor ikke hele verden? - Jeg hadde
i hvert fall ambisjonen om Europas flora.
Men del blir ikke tid. Delerså mye annet
som konkurrerermed plantene, viktigere
ting.

Ordensmannen Johansen lister opp det
som er viktigere :
2. Han er
1. Han har fem barn,
aktiv i pinsemenigheten. 3. Han har ellers latt høre fra seg i lokalpolilikken og
andre samfunnssysler. 4. Livet er mer
enn en hobby.
Livet er også hans virksomhet som
"fritidspredikant". La oss forresten ikke
glemme hans misjonsreiserlil Afrika. Har
han kanskje ikke 500-600 planter derfra ... ?
Landels størsle?
Tid til hobby har det likevel blitt. Johan-

Foto: Hal vor Torgersen
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sens herbarium teller ca. 15.000 ar1< eller
deromkring! Og alle fotografiene .... Totalopplevelsen av Johansens samling blir
saktens litt aven blomstereng! - Jeg har
kanskje 98 prosent av det som vokser i
Sverige og Norge. Det mangler neppe
mer enn 10 planter fra Finland. Noe
mangt er enda fra Danmar1<.
- Har du landets største private samling?
- Aner ikke, sier Johansen likegyldig. Før i tiden ble det fra tid til annen gitt
sammenligninger til museene - på både
10.000 og 20.000 planter. Men det skjer
ikke så ofte lenger.
Plantesamling av sjeldne, kanskje til og
med truete arter har med rette en dårlig
klang i dag , men Johansen har bl.a.
hatt
tilgang på flere gamle herbarier, der
han har kunnet pl ukke ut flere sj eldne
botaniske "god-biter" .- Han hører med
til gruppen botanikere som i dobbelt
forstand bruker hodet når han samler
ute,
Detektiven
Det var ikke plantenes skjønnhet som
tente Øivind Johansen. Som han sier: Noen planter er vakre - andre ikke.-Utsang et bærer ikke bud om estetisk henført rus. Det synes som om han har mer
til felles med ekornet:
- Trangen til å samle. Etter hvert opplevet jeg også spenningen som svært stimulerende. Jeg er en detektiv: Søker i
litteraturen, leter, oppsøker åstedet,
bruker lupen ...
Floraene er ikke fyldige nok - det er
nødvendig å bruke fler på en gang. Og
igjen sammenholde med egne iakttageIseLHan samler også på botanisk
litteratur, - og flere hyllemeter er det
blitt etter hvert.
Livets sentrum
- Jeg liker å forske, sier Johansen. Men

legger til at en spesialisert hobby ingenlunde utelukker seg fra livet forøvrig .
- Jeg treffer likesinnede, amatører eller
fagfolk. Og se bare på hvordan botanikken vokser seg inn i de aller fleste v~en
skaper. Folketradisjon, hele kunurhistorien! Ja, plantene vokser seg vir1<elig inn
i selve livet - de er jo også grunnlaget for
alt liv ...
Enestående
Spenning: Detektiven søker
gjennom plantenes verden, bevæpnet med
utbredelseskart. Kan han tøye grensene
med nye funn?
- Det er ikke lett å komme med noe nytt
i botanikken, men på en holme fant jeg
landets østligste forekomst av dverg sm yle et lite grass. Jeg har dessuten
funnet Norges eneste vokstested for
kantmjølke (Etter langvarige studier av
museumsfolk ble den for øvng ombestemt til gråmjølke . Aldri funnet før i
Norge).
Det lille strå
Det sier seg selv:
Øivind Johansen kikker alltid etter planter.
- Selv når jeg kjører bil. Biltur med meg
eren rykkvis opplevelse. Nåvel, jeg plukker naturligvis ikke alt selv. Mange gode
kontakter og venner bidrar.
- Yndlingsplanten er kanskje stokkroser. ... ?
-Jeg er fascinert av strå. Vi harover 100
halvgras og noenlunde tilsvarende antall gras. Folk flest tror gjerne at det er
"gras" an sammen. Jeg er særlig begeistret for slekten Carex. Halvgras :
Meget utfordrende. En amatør kan likevel studere seg igjennom materialet og
bli noenlunde fortrolig med stoffet.
Sier Øivind Johansen oppmuntrende til
deg,som av en eller annen grunn har nølt
med å perfeksjonere deg på eksempelviS et par hundre grassarter ...

"Kommune-herbar ium " i Onsøy
"Kommunalt" herbarium med ca. 900
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forskjellig e planter fra Onsøy kommune.
Sannsynligvis landets første i sitt slag.
Tilbudet kommer fra adjunkt Øivind Johansen, og skolestyret har kvittert med å
gi ham fritid til prosjektet, mens kulturstyret også har bevilget penger.

(Artikkelen har stått i Nationens distriktsmagasin for Østfold 17.06.88 , s. 9,

og er over noe ajourført av red. )

Det meste av Onsøy-herbariet foreligger forsåvidt allerede - som dubletter i
Johansens private samling. Men alt må
tilrettelegges før det kommer til nytte

som referansemateriale for dem som vil
granske Onsøy-floraen. Ved siden av å
være en fjøri hatten - eller blomst i vasen
- for Onsøy kommune.
Øivind Johansen ga ut en egen flora for
Onsøy i 1981, med alle karplanter, bregner og gras . Tilsammen ca. 850 arter.

I dag er ansantallet
passert 900
(jf.Natur i Østfold nr. I 1987 og
foreliggene nr:)
Onsøy-floraen, plUSS hans egen enorme plantesamling, foranlediget ideen om
et kommunalt herbarium. Johansen har
mange dubletter i samlingen og antar at
det meste kan tas derfra.
- For så vidt er arbeidet overkommelig,
men materialet må ordnes i riktig rekkefølge. Jeg skulle tro at et slikt herbarium

må være et artig eie foren kommune - en
anskueliggjø reise av kommunens plantesjel, så å si . Forøvrig får det praktisk
nytte for dem som vil sammenlikne med
egne planter. Materialet børfå betydning
for skolene.
Johansen slår et slag for fotografering
av plant er, fremfor å plukke til herbarium.
- Naturvernmessig er foto å foretrekke,
og jeg bygger selv om en slik samling.
Men på et mer avansert plan, og fremfor
alt som referanse - og forskningsmateriale kan ikke fotografier erstatte det klas-

siske herbarium, sier Øivind Johansen.

Botanikk er langt mer enn turer i
skog og mark med flora og lupe!
- Her gjennomgår Øivind Johansen Bertel Lundes store lav- og
sopp-samling, et arbeid som har
gått over flere år. (Lunde er
omtalt i Natur i Østfold nr. I
1989).
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Artikler
Red. har sammenstilt en 'oversikt over
botaniske artikler ved
Øivind
Johansen, det aller meste fra "kystØstfold" , særlig Onsøy :
-Diverse artikler/innlegg i Fredrikstad Blad:
Mærrapanoa-omrAdet (Onsøy) 10.3.73, ~

17.4.73, ~ 9.4.74, misteltein 21-22.12.74,
bllmunke
14.4.75,
Oyeblomst
2.8.75,
eseltistellstrandtistel 13. + 22.5, 11.4.75,
~ 17.7.75, 2Iki<!.rn (supp!.) U,.7 .75,
~
29.7.76, nanfiol/orkideer 13.9.79,
Åleljemet (Onsøy) 8.10.79. sk jærglrd sOoraen
4.6.81 (bilag), ~ 27.3 + 6.5.81,
Ramseklov (Onsøy) 13.6.87, Spjærøv kpl.:
B.iilik vokser i muren 18.9.87, Ballast-flora
~ 12.9.87, vasskjeks 26.11.87.
-$trandmalurten på Asmaløy til motgift og
brennvin.
Land skapsvern sept. 1974: 9·11
(Fr. stad Blad 23.9.74).
· "Glimt fra Kragerøs flora", Serie på 25 artikler
(arter) høsten 1974 til 22.7.75 i Kragerøs Rlad.
-"Plantevandringe r i Onsøy". 1I1s. 50 artikler
om ulike arter, Serie i Fredrikstad Blad i tiden
17,7-1.10.79 og 29.5-17.7.80 (Oversikt i
Østfold-Natur nr. 11 1981: 84-86).
-Onsøys flora. Natur j Østfold nr.ll. 101 s. 1981.
-Gl imt fra Hvalers flora. Hjembygda Hvaler 3
~ 9-39 (Artikkel-saml ing fra Fredrikstad

Blad 1975-76). 1981.
-plantenavn
(Forklaringer til gamle latinske
navn, utarbe idet med bi stand fra Ove Arbo

Høeg), S. 73-85, i: Fleischer, D.S. 1745:
Beskrivehe over Det Smaalehnsche Amt.
Østfold historielag (skriftserie nr. 8). 1985.
-Ny østgrense for dvergsmyle (Aira praecox) i
Norge. lllY!!i! nr. l. 1986.
-Eseltistelene pA Hvaler prestegArd.
Hvaler
meningshetsblad nr. l, 1986.
-Kantmjølke æpilobium telraonum) i Østfold:
.B.b:1li.!nr. 2.. 1987.
-Et supplement til Onsøy-floraen.
!fM!!Lj
Østfold nr, L 1987.
-Elling 1. Ryan (1849- 1905) - en aktiv og
allsidig ordfører, Varden (Onsøy hi storielag).

1987.
-Amatørbotanike ren Elling Ryan (1849- 1905),
Natur i Østfold nr, l. 1987.
-Rome - Jens Bjelkes blomst. Varden (Onsøy
historielag): 17-18. 1988.
-Sjeldne planter forsvinner i Østfold - kan noe
gjøres med det .B..!x!!i.! nr. 3 1988. Natur i 0st!oJQ nr. 1 1989.
-Amatørbotanikeren Bertel Lunde (1883- 1976).
Natur i Østfold nr, l, 1989.
-Amatørbotanikeren Ni ls Hauge (1912-56).
Natur i ØsLfold nr, 2. 1989.
-Orkideen nattfiol som fylkesblomst for
Østfold? NalU r i Østfold nr. 2, 1989 . CHald.en
Arbeiderblad 11 .3,1989).
-Nye bidrag ti l Onsøys flo ra . Natur i Østfold
supp!. l. 1991 (foreliggende hefte)
-Amatørbotanikeren Kristian Andreassen (18981973).
Natur i Østfold supp!. 1. 1991
(foreliggende heftet

Nye bidrag til Onsøys flora
Øivind Johansen

I 1981 ble det utgitt en Onsøy-flora
hvor jeg presenterte den viten som til
da var samlet om karplamenes
utbredelse i kommunen (8).
Et
supplement ble ·utgilt i 1987 (9). I det
følgende er opplysninger om Onsøyfloraen de siste fem år.

en
i
spredning, som først ble oppdaget her
tillands i Østfold. Tegning: Miranda Bødker.

Seutelva
Seutelva ble i 1985-86 renset opp og
ble igjen åpen i hele sin lengde.
Forurensning er fortsatt en stor fare,
pga jorderosjon som følge av
hØstpløying.Dette fører til betydelige
endringer for livet i vannet, og kan
påny føre til igjen groing. Det arbeides derfor med enklte tiltak for å
redusere jorderosjonen. Et vegetasjonsbelte langs elva vil være til
stor hjelp; likeså grøntbelter langs
bekkene for å unngå pløying helt til
vannkanten.
Etter oppmudringen har store deler av
elva fått en glattere bunn. Det er visse tegn til bunnvegetasjon igjen, men
det er ennå for tidlig å si noe om
floraen i den "nye" Seutelva.

Forsvunne arter
En av Norges store sjeldenheter,
vasskjeks . forsvant fra Onsøy i 1987.
Grøfta i Hellekilen, hvor planten
vokste, ble lagt i rØr og tørrlagt, og
dermed forsvant voksebetingelsene.
Vasskjeks ble observert årlig fram til
1986.
Kanlmjølke i Ramseklov fant jeg fram
til 1988, men i stadig mindre antall.
Også her er biotopen ødelagt, etter at
området for biler og båter ble utvidet
i 1987. Jeg ser ikke bort fra at enkelte
eksemplarer fortsatt kan dukke opp
sporadisk . Men den fuktige grunnen
som planten trenger, er uttørket, og
dermed vil nok kantmjølka forsvinne
fra Onsøy.

Truele arter
Alle planter med status "akutt truet"
er nå borte fra Onsøy. HeslekjØrvei
forsvant sammen med Aletjemet for
mange år siden. DvergmarinØkkel på

Honningsblomsl , en sårbar/truet
orkide, som ikke lenger er kjent fra
Onsøy. På Hvaler finnes noen få
voksesteder fortsatt.
Tegning: Miranda Bødker.
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Gjetøya - Mærrapanna er ikke sett
etter 1966, og så til sist vasskjeks,
som er omtalt over.
Under kategorien "sårbare planter"
ser det heldigvis lysere ut:
Skjermplanten slrandlorn (strandtistel, Kostertistel) trives ennå i
Vestbygda, takket være en påpasselig
hytteeier. Gul hornvalmue vokser
fortsatt på noen av øyene.
To arter i denne gruppen opptrer
faktisk rikelig, nemlig kammarimjelle
og kjempehøymol. Sistnevnte vil
komme i faresonen dersom det blir en
veiutvidelse, eller bekken den vokser
i, blir fylt igjen. Kammarimjelle
vokser i et område med hytter og
bolighus rundt. Men om det ikke
tillates mer bygging, skulle bestanden
være trygg. Det arbeides også med å
få fredet dette området som

forøvrig) enn foreIdreartene. "Ren"
skjørpil er faktisk vanskelig å finne.

naturreservat.

Det er gru nn til å tro at orkideen
honningblom, som ble oppdaget av
Elling Ryan på Slevik i 1881,
forlengst er forsvunnet. - Det er uvisst
om
barskogplanten
billergrønn
finnes. Den ble sist sett I km øst for
Engelsviken i 1957, og det er grunn
til å frykte
den er borte.
Boligbygging og moderne skogsdrift
gjør det ofte vanskelig for billergrønn .

Honnin gkarse. en nykomling i
Onsøy-floraen som ble funnet ved
0rebckk i 1987.

Ombestemte arter

Tegning: Miranda Bødker.

"KulelisleI" i Vikane viser seg å være
den langt sjeldnere balkan-kulelislel
(6). Det er nok lite trolig at begge
artene finnes her. -Herbariemateriale
som før ble tatt for å være skjØrpil, er
ombestemt til hybriden kvi/pil x
skjørpil.Etter granskning er jeg
kommet til at krysningen er langt
vanligere i Onsøy (og i distriktet

Rettelser
I Trondheimherbariet ligger bl.a. flg.
to
funn
av
Elling
Ryan:
Veivor/emjølk 1898 og småvor/emjØlk

1876. På begge etiketter står det
Onsøy:
"Røds ballastkai".
Ved
nærmere undersøkelse viser det seg
at Ryan ikke har skrevet selve
kommunenavnet på original-etiket-
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tene. På en nyere etikett har det så
b).itt skrevet "Onsøy", i stedet for
Kråkerøy, der Rød ballastplass
fantes .Også i Onsøy finnes stedsnavnet Rød.For å gjøre forvirringen
enda litt større: Også Rød i Halden
var en fast ballastplass .
l lokalpressen sommeren 1990 kunne
vi lese at "kamilleblom" vokser på
Flateskjær. Dette viser seg å være en
feil for balderbrå.

Nye plantefunn
Listen omfatter funn registrert etter
1986. Når ingen kilde er angitt, er
funnet gjort av forfatter.
Enkelte
forvillede hageplanter er ikke tatt
med. Når det gjelder smalmarihånd,
har man diskutert om det er foretatt
en etikett-forveksling, da planten tidligere ikke har vært kjent fra Østfold.
Etter 1975 er imidlertid arten funnet
flere ganger på myrer i fylket, med
nærmeste lokalitet I Fredrikstadmarka.Ryans funn ka n derfor godt
være det første i fylkeL.
- K . . itpiI x skjørpil (Sa/ix alba x S.jragilis)
0rebekk. Møklegård, 0yenkilcn, Mærrapanna

1988.
- Venusvogn (Aconitum napellus)
Midlbygda , ved Slottet 1987. En ganske stor
bes tand.
- Honningkarse (Ca rdiJritJ draba)
0rcbckk 1987 . Årli g på stedet senere.
- Balkan-kuletistcl(Echinops exa /la/us )
Vik ene 1966 (0.1., 6). Har funnet den så sent
som 1986.
- Kj empegullris (Sol idag o gigantea)
Onsøy (5).
Tettegras (P inguicula \Julgaris)

o

Borgemyra pA Tvete. nær Kjenne, ca. 1960
"Melka ble seig av beiting de r" (I).

- Fjellrapp (Poa a/pina)
Sand 1952, Ralph Tambs Lyche (7).
- Strandkvcke x kveke (Elytrigia juncea x E.
reprens)

Slevikjuli 1882, Elling Ryan (1).
- Smalmarihånd (Da ctylorhiza traunstemeri)
Slev ik 1903 , E. Ryan (1).

Nye voksesteder
En del arter er oppgitt fra nye
10kaliteter.Dette gjelder Leks. den
fredete misteltein, som nå er
forsvunnet fra Risholmen og kanskje
også fra Rauer.
Både Bertel Lundes og egne funn er
kontrollert på Botanisk Museum,
Oslo. Navnene er ordnet alfabetisk.
Bakketimian - Flateskjæ r 1989 (1)
Begerhagelom - Ramseklov 1979
Bekkekarse - Ek, Onsøy 1990 (1)
Bekkeveronika - Hankø 1986 ( l )
Biuergrønn - Ved Engelsviken 1957 (2)
Blank slorkcnebb - Lyngholmen 1989 (I)
Biankveronika - Gressvik 1987
BIAbringebær - Uteng-Mærrapanna 1970 (3)
Bueminneblom - Hankø 1979
Buestarr - Mærrapanna 1986
ByvortemjøJk - Gressvik 1987
Dronningstarr - Slevik 1904 , E. Ryan (7)
Engminneblom - S.Miss ingen I 934,Hauge

1935(4)
Grannljønnaks - Nedre Seutelva 1978-80 (2)
Grei nmjøJ ke - Mærrapanna 1986
Grønnsta rr - Uteng- Mærrapanna 1970 (3)
Honn ingknoppurt - Ulvedalen 1987
HundepcrsilJe - Viker 1988
Kalkkarse - Ved Strømtangen 1988 (l)
Kalmusrot - Dam ved Elingård 1990 (1)
Kanarigras - Brekke, Hurrød 1987
Klinte - Vike r 1900, E. Ryan (7)
Kjempepiggknopp - Elingård 1988
Klok kelyng - Ulvedalen 1987
Korsandmat - Seutelva 1978-80 (2)
Kraufiol - Vteng Ramseklov 1970 (3)
Kru sfrø - Dalebekken i 1960-årene, Åle 1988
Kvitbladtistel - Tronda1en-Sprinklct 1987
Kystfrøsljeme - Ved Strømtangen 1973 (1)
Lodnepcrikum - Søster 1985 (2)
Loppestarr - Hauge, Onsøy 1934 (4)
Lundkarse - 0 yenk ilen og Strømtangen 1989
Marinøkke1- S . Missingen 1939 (4)
Markkarse - Hurrød 1989
Marehalm- Ved Gres sv ik 1881,E.Ryan(7)
Marsfj ol - Ved Strømtan gen 1989
Misteltein - Foten 1989 (I)

Muserumpe . Lyngholmen 1989 (1),
S . Missingen 1934 (4)
Musestarr . Risholmen 1934 (4)
Myrstjem eblom - Kjenne 1986
Nattfiol (Platanlhera sp.) - Ytterstad ca. 1945,
nær Onsøy prestegArd 1987, Helleki l-omrAdet 1987 (I) Gjetøya 1968
Neslesny ltetråd - Foten 1989
Nonsblom - Foten 1989
Nubbestarr . Torgauten 1882, E. Ryan (7)
Olavstake . Hellekilen 1953 , OksrødkiJen,
Dammyr, Hankø (I)
Rødflangre - Ved St rømtangen 1989
Rome· Ulvedalen 1987
Rugfaks - Onsøy 1880, Gressvik 1888, Ryan (7)
Saltsoleie . Mærrapanna 1987, Hankø 1986 (l)
Skogbingel - Foten 1877, Rauer 1888 og 1903,

Gradvis mindre utslipp
fra treforedling i Østfold
Bruk av klor i trefored li ngsind ustrien
her til lands er sterkt avtagende, men
klorblektet papir er fortsatt et viktig
nisjeprodukt. Alternati ver til bruk av
klor fi nnes (hydrogenperoksyd/vannperoksyd,oksygen.)

E.Ry,n \Il
Småslirekne - Seutelva ved Strand 1987
Sodaurt . Risholmen 1934 (4)
Spirea - Gressvik 19S6
Stiv svi ngel - Ved Strømtangen 1989
Storarve - Gressv ik 1991
Strandsvingel - Uteng-Mærrapanna 1970 (3)
Tettstau- Gressvik 1986
Trefingersild re - Dypeklo 1949, Ralph Tambs

Lyche (7)
Tvebostarr - Uteng-Mærrapanna 1970 (3)
Valurt- Slevik 1989
Vanlig lerkespore - Åle] 900 (7), UtengMærrapanna 1970 (3)
Vanlig tjønnaks - S. Søster 1988
VArerteknapp . Øyenki len 1989

Kilder
l)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Diverse muntlige og skriftlige opplysninger
som anses pAlitelige.
Jan Ingar Iversen BAtvik:
Sjeldne og
sArbare planter i Østfold fylke Miljøverni
Østfold
1987.(En
avdelingen
ajour/forkortet utgave publiseres i 1992.
Kryssliste Marker/Wjschmann 28.5.1970.
Bene! Lundes herbarium, oppbevares pA
Torsnes skole.
Per Sunding: Naturaliserte ~-arter.
Blyttja nr l 1989.
Thomas Karlsson: Tre arter av ~.
Svensk botanisk tidsskrift nr. 80 1986.
Trondhejmsherbariet
ifølge Jan Ingar
Iversen BAtvik.
Øivind Johansen: Onsøys flora. ~
natur nr. Il 1981.
Øivind Johansen: Et supplement til Onsøyfloraen. Natur i Østfold nr l 1987.

Pr.j uni 199 1 var det 5 norske
treforedlingsbedrifter med klorbleking i
drift:
l.Borregaard Industr ier
2,Greaker Industr ier
3.Saugbrugsforeningen
4.Hunsfos Fabrikker
S.Tofte Industrier
Nr. 3 og 5 tilhører Nors ke Skog,
Meget betenkelig er det at 3 av de 5 er
lokalisert til Østfold . -Sommeren 1991
stanset imidlertid "Cell ulosen" pfi
Saugbrugs i Halden pga manglende
oppgjør for eksporterte produkter til
Sovjetunionen . kombinert med rense-

krav og det faktum at bedriften var
"gammel og nedslitt". Dermed opphØrte
også klorutslippene ved Halden.
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Hvor maski nene nå Lar veien er pr.
desemberl991 ikke endelig avklart,
men eksport av utstyret til Brasil er ett
av !lere altemativeLEukalyptus-plantasjer på tidligere regnskogsområder er
det som kjent nok av der , og rensekravene har ikke "norsk standard" Dvs.:
Mulig eksport av skitten industri til
den 3.verden.
Saugbrugs har nå en ny stor papirmaskinfabrikk (PM 6) under oppføring
på area ler nederst i selve Tistada len ,
der betydelige area ler med til dels
nasjonalt verneverdig edel lØv-skog
har måttet vike for gigant-prosjektet.
Borregaa rd er pålagt å legge frem en
utredning innen I.juli 1992 om hvordan
produksjonen kan skje uten klor-bruk
Utslippe t av klor-orga niske forbindelser skal være redusert til l kg pr
tonn masse innen 1.1.95.

Tillatt utslipp av løst organisk stoff
skal reduseres til 8 1 tonn pL dØgn
innen 1.1.1 994. Bedriften er også
pålagt å utrede hvordan disse
utslippene kan reduseres ytterligere, til
65 tonn / døgn , og 50 tonn / dØgn fra
1.1.94.
Målsettingen på lengre sikt er ytterligere utslippsreduksjoneLDe endlige
utslippskrav til klor-organiske forbindelser og løst organisk sto fr, vil bli
endelig fastsatt på bakgrunn av de
utredninger Borregaard er pålagt å
utføre.
Utslippskonsesjoner for Borregaard
. '930-' ,~ n. "
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Kilder: Pressemeldinger fra Miljøverndept.
8.5.90,5.6.91, Verdens Gang 29 .11.91 og
anm. ved red.

Utsnitt av Saugbrugs i Halden: Et eks. på en lokal hjørestensbedrift
tilhørende Norske "svin på Skogen"?

Klimagasser : Aktuelt som aldri før !
Atmosfæren inneholder naturlig
bare 0,03 % karbondioksyd
(før kalt kulldioksyd = kullsyre)
eller C02 ' som er gassens
kjemiske formel. Gassen er
livsviktig for plantenes vekst,
den
såkalte
fotosyntesen
(kullsyre-assimilasjonen), der
planter ved hjelp av sollys
binder
C02 og vann - til
plantemateriale, mens oksygen
(surstoff)
frigjøres.
Ved
forbrenning
("ånding") går
denne prosessen motsatt vel,
slik at næringsstoffer og
oksygen (surstoff) forbrenner
til energi / varme, vann og C02.
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Melkekartongen
i naturens
kretsløp

Derfor:Uten C02,heller intet
høyerestående liv på Jorda.
Problem: For mye utslipp av
C02 fører til at temperaturen
øker, på samme måte som mer
varme slippes inn gjennom en
sol-oppvarmet glass -flate , enn
ut av den samme flaten,jf.drivhuset.Temperaturen øker nå
med ca 0,3 grader pr. 10. år pga
utslipp av ulike klima-gasser.
Flere klima-gasser forårsaker
nedbrytning av atmosfærens
tynne lag med ozon(03),som
beskytter Jordas liv fra skadelig
VV -stråling.

Trær kan bli til cellulose. Cellulose kan
omdannes til kartong. Belegges kartongen
med et tynt skikt med polyethylen plast,
kan den bli til en melkekartong som
denne.
Melken er effektivt beskyttet, og du har en
praktisk emballasje. Etter bruk kan
kartongen brennes. Den blir til ren aske.
vanndamp og kullsyre (COz). Kullsyre er
nedvendig næring for planter og trær.
Brennes kartongen, går den således Inn I
naturens kretsløp. Dessuten frigjøres
energi som du kan dra nytte av f.eks. til
oppvarming.

Vi skal ikke gå så mange år
tilbake i tid, da informasjon
som
dette
prydet
melkekartongene!
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C02

Sollys - vann og C02
de stille knytter bånd på Jord,
og blir til skog!
Gir varme, bål fra stokkers indre,
lys som travle sinn kan lindre.

For uten denne C02 ,
liv kan ei mer på Jorden gro.
For lite - for mye
gir ikke oss mat.
Kropper ei spiser av oljefat!

I motorstøy og eksplosjon,
fortidsplanter . fordums skog;
Fri gjø r C 02 !
Tre og kull; ja olje med,
de brenner fra den sam m e ved!

Mer vekst - mer velstand
m å vi få,
vi rike på vår klode!
V i lærer aldri av de feil ,
som først begås i hode!

Til Jordens luft, - det siver gass.
Ved, eksos og mold i dass ;
Frigjør C02!
De mange molekyler små,
de endrer himmel hvelving blå.

G. Hardeng

Den samme gass ,
ja flere med,
de truer Jordens kappe.
Ei kroppens pust og bålets ved,
men pi pers mange hatte' .

NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT l!

ØSTFOLD-ISOPOR UTEN BRUK AV
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KFK-GASSER
Tegn ingen e. en skjematisk framstill ing av hVOf

klorl luork a.boner (KFKl f orekomme. om kring
OU . Ikke all bru k fore. til d irek t e ut slipp.
Fra mange mate rialer kan det la flere lIiI. fil'
kl orfluo. ka rbo nene slipp er ut og gjør skade

på
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Oppb''''r\ll •• myk
.k ~ mp la " vod
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Alternativertil ozon-nedbrytende produkter
hilses velkommen. KFK slår for
karbon-fluor-klor-forbindelser, som inngår ved produksjon av isolasjon og som
f.eks. varmetransport middel i kjøleskap/
varmepumper og kuldeanlegg.
Land som har tiltrådt Montreal-avtalen
sept. 1989 forplikter seg til å redusere
sine utslipp av ozon-nedbrytende stoffer
med 50 % innen år 2000. Dette gjelder
bl.a. Norge.

Gressvik-bedriften Jackon, som har
utviklet et miljøvennlig Isolasjonsmateriale, etablerer salgskontor I
Sverige.
Østfold naturvern ved
Birger
Jackon NS har tidligere mottatt! en pris Braadland (til v.) overrekker en påskjønfra Østfold Naturvern for sitt engasje- nelse til Øystein Aksel sen, Jackon NS.
ment med overgang til mer miljøvennlige for bedriftens mer miljøvennlige isolasjonsprodukter. Foto : Fredriksstad Blad .
produkter.
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Jacon har allerede etablert seg "inne i"
EF, idet et datterselskap er opprettet i
tyske Steinhagen, og planene er klare
for en fabrikk i det gamle DDR.
Det var ikke lett å få innpass på det
tyske markedet, selv for en bedrift som
produserer mer miljøvennlig isolasjon
og som etter hvert har flere uttnerkelser
med i "baggasjen".

JICKOFO

Ved anlegg av nytt planfritt veikryss ved
Løkkeberg (avkjøring fra E6 mot Halden)
før Svinesund i 1989, ble det' bygget
framføring
og brukar i isopor. Dette
vakte reaksjoner lokalt. Imidlertid ble det
anvendt såkalt "miljøvennlig isopor" fra
Isolitt fabrikker ved Ski.
Også Fredrikstad-bedriften Noritas unngår KFK i sine produkter (korkisolasjon) .

Litteratur: - Natur i Østfold nr. 1/1988: 35
(Jatkon NS)
il!
(W
- SFT 1989: Infohefte om
~ N-1800 FREIlRI<STAD mAY
ozon-nedbrytende produkter
Isolasjonsprodukter fra Jackon NS blir og alternativer. 12 s . (Bestilles gratis fra
produsert uten bruk av ozon-nedbryten- SFT, boks 8100
Dep, 0032
de forbindelser.
Oslo 1. Ref.nr. på heftet: TA-681 /1989)

Sikring av naturarven :
Nye naturvernområder forberedes i Østfold
Naturvernforbundet sentralt har igjen
begynt å engasjere seg i klassisk
naturvern , idet natur-arven er satt på
dagsorden. Til og med i statsbudsjettet
for 1992 finner vi positive trekk, med
"styrket innsats for natur- og
kulturarven " , slik det heter i en
presse-melding fra Miljøverndepartementet ,da budsjettet ble lagt frem
4.10.9I.Således økes midlene til tiltak
innen natur - og kulturminnearven med

20 % for 1992 iflg. presse-medlingen.
I "Grønn bok 1992 . Miljøtiltak i
statsbudsjettet" heter det bl.a.: " Vern
etler naturvernloven er idag det
beste virkemidlet vi har for sikring
av biologisk mangfold i sitt naturlige
miljø."

Fredning av områder med plante - og

dyreliv står også sentralt i forhold til
oppfølgingen
av
Verdenskommisjonen for miljø- og utvikling ("Grokommisjonen") , der vern avarter og
Økosystemer er et sentralt tema for å
sikre det biologiske mangfoldet . I sin
miljøpolitiske redegjørelse i Stortinget
21.3.91 sa miljøvernministeren bl.a. at
"områdevern og artsforvalming er er
viktige virkemidler for å ta vare på
biologisk mangfold."
Det er idag en selvfølge at f.eks. våre
stavkirker er fredet , men det har ikke
alltid vært slik. Mange slike kirker er
gjennom tidene blitt revet,svidd av ;
tømmerert
ble benyttet til andre
formål, ja til og med solgt utenlands !
Det er idag selvfølgelig at også
Østfolds siste gjenværende
hvite
stenkirker fra middelalderen er fredet.
Dette er vår kulturarv.
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Hunnfeltet i Borge:Tilrettelagt og fredet oldtidspark med gravrøyser og
steinringer (bildet) fra eldre og yngre jernalder i den østre delen av det
to-delte fredete området. En del av vår kulturarv!
Foto: Forf.
Dessverre er det ikke like selvfølgelig
å sikre rester av vår naturarv for
ettertiden , f.eks. de siste rester av
urskog og naturskog med gran og furu i
et skogfylke som Østfold. - For Østfold
er nemlig et skogfylke: Intet fylke i
Norge bar en større prosent-andel
produktiv barskog enn Østfold. Men
korte lransport . avstander til fylkets
treforedlingsbedrifter gjør ikke akkurat
barskogsvemet mindre konfliktfylt!

Vernesaker
i Østfold
konkret behandling
(nr. - se kartskisse):

til

l. Lerdalen
barskogsreservat
på
Vesterøy.(Senere: Ble fredet 13.12.1991)

2 - 21 .Våtmarksreservatplanen : 20
naturreservater på tilsammen ca 20
km 2 , herav ca 6 km 2 landareal
Se Natur i Østfold nr. nr. 2
1986,s.71-74.)
2. Rambergbukta; Moss
3. Vestre Vansjø; Rygge, Moss
4. Moskjæra - Danskebukta;
Råde
5. Kråkstadfjorden; Råde
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Beliggenheten av områder i Østfold der det pr. des. 1991 går konkrete
vernesaker etter naturvernloven. For omtale: Se teksten. Fra før er ca 40
områder vernet etter naturvern-loven i fylket.
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6. Skinnerflo; Råde, Rolvsøy,
Onsøy, Fredrikstad
7. Kjennetjern; Onsøy
.
8. Skårakilen; Onsøy, Frednkstad
9. Goenvad; Kråkerøy
10. Fuglevikbukta; Kråkerøy
Il. Torsøma;Borge
12. Skjebergkilen, Skjeberg
13. Hansemakerkilen; Skjeberg
14. VestvannetS; Tune
15. Storesand; Skiptvet
16. Lysakermoa; Eidsberg
17. Gjølsjøen;Marker
18. Bleiken; Rømskog
19. Hølvatn-Finnemosen; Rømskog
<
20. Kallaksjø-Skottasjø
(Hæra); Trøgstad
21. Kallakmosen; Trøgstad,
Aurskog-Høland (Akershus)
22.Rokke-raet landskapsvernområde
Halden
23.EldøyalSletterøyene
Iandskapsvernomde med plantelivsfredning
Rygge/ Råde
2~ -26. Taralden,Lille Revlingen og
Gullholmen sjøfuglreservater i Rygge/
Moss
27.. Telemarkslunden / deler av
Gunnarshybekken naturminne
Rygge.

. Del blei S<1 mye hår og sl<.jegg
og kiAAerter nocfi her, at jeg
tenkle der hasta med a ta
drenen ul sumpen før der bJfJi
nafIJrreservall
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Alle de 27 områdene er til
sluttbehandling i Direktoratet for naturfovaltning/Miljøverndepartementet.
Flg. 10 barskogsreservat - forslag er
til behandling på fylkesnivå , som en
del av Landsplan barskog i Verneplan
for Øst-Norge:
28.Hvaler prestegårdsskog, kystfuruskog på KirkØY ,Hvaler
29.Vardåsen gran- og furuskog
Rygge
30.Munken kystfuru- / granskog
Borge
31.Bratlåsbrenna bjørk - og furuskog
ved Femsjøen i Halden
32.Prestebakkefjella karrig furuskog /
myrer i Idd, Halden
33.Lundsneset / deler av S.BoksjØ ,
furu - og noe granskog , i Aremark /
Halden ,som grenser til et ca 30 km 2
stort svensk verneområde , Tresticklan
(nasjonalpark-forslag). Se neste side.
34.TjøstØI rik granskog mot Store Le
i Aremark
3S.Berg rik gran - og edellØvskog i i
raviner (leirbakker) i Eidsberg
36.Enghaugber get
kalkfurskog
(skjellsand) i Onsøy
37.Mærrapanna barlind-forekomst
Onsøy
G.Hardeng
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Bård E. Andersen og Roger Olsson

På den sørlige delen av den Skandinaviske halvøya fins nå svært lite
urørt skog igjen. Det dreier seg om noen få tusendeler av det totale
skogarealet. Det er små områder som sjelden er større enn et par
kvadratkilometer. Men det fins et unntak: Lundsneset-Tresticklan
- et rundt 50 kvadratkilometer stort, lite påvirka skogområde på
grensa mellom Sverige og Norge. Her fins vår siste mulighet til å ta
vare på et skogområde på denne størrelsen i de sørlige delene av
Skandinavia - en enestående sjanse for nordisk naturvern.

Lu ndsneset - Tresticklan ligger ved Søndre Boksjø, på grensa mellom
Norge og Sverige. Området ligger ca. to mil øst for Halden og to mil
nord for Dals Ed . Det er ca. 1 mil langt fra nord til sør og har en størrelse
rundt 50 kvadratkilometer, hvorav 30 ligger i Sverige. Den norske delen
av Lundsneset ligger i kommunene Halden og Aremark i Østfold fylke.
Den svenske delen ligger i Dals Eds kommune i Alvsborg Hi.n .
Følgende organisasj-oner ste ller tan ken om et felles
norsk-svensk naturreservat i Tresticklan - Lundsneset
med de grenser som er angitt i den norske vemeregisteringa for barskog og de grenser som er foreslå tt for TrestickJan naturreservat:
Ho/den Na/uf- og Mil;lWC7I, labil/ag av NorgtS NaIIlT~'''forbllrld

Østfold Nat urwrrr, fylk~51ag all Norges Naturvenforbund
Østfold Botaniskt Forming
Øs/fold Ornitologiske Fortning
Tis/eda/en Friluf/slag.
reni/lg
FOSSlka/len

medl~m IIti

Dtn Narskt Turis/fo-

S~jdtrgrup~

Fortllingen Nordtn, Hil/dm

Eds/mklfns Nalurskyddsfomring. loksIlllvdefning liV NII114 rskyddsforfmngen

SkogS/lllls Nalurskyddsforening. lokaillvdelning av NaI urskyrldslormingell

NUlurskyddsfOwtinSM Norra AltJSborg, liinsforbulrd øv
Nal urskyddsforeningen
Do/sl/Uld5 Bol/mista Forening
E"5lmklms

FQTlIn/inn~

- och Hemf1ygdsfOrming

Fnlrjflsfriimjandcl, avd. Ed

50,"51:a Turi51[Drtnin8tJ1, Ji løsbllrgs løns k" lsforbwnd

Grenseaksjonen for Lundsn eset- Trestieklan
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BRATTETJERNRESERVATET
I 1969 ble ca. 0,6 kvadratkilmoeter rundt Brattetjemet avsatt som s kogreservat. Reservatet er freda mot aUe inngrep og er det mest urskogsnære området på Lundsne-sel. Her har det neppe vært drevet skogsdrift av noe
omfang i dette århundret.

BUDALSVIKA
Budalsvika , lengst nordøst i Boks jøen, har
alltid vært en sentra l plass i omrldel. Her har
d el vært bosetling p å begge side r av gre nsa i
flere hundre år.
I 1980 gav S taten s Skoger bruksre tt til den
gamle og noe forfalne skogstua i Buda lsvika
til Tis tedal Friluftslag. Siden det har fore.
ningen arbeid et med å selle i s tand hytta til el
fast overna ttingssted for lurenlusi aster,Hylia
framSlår i dag som ei praktisk, se lvbetjent
DNT-Iurh ytte med 10 faste sengep lasser. I de
åra den har vært i bruk ha r hundrevis av lurgåere fra både Sverige, Norge og andre land
vært innom den velbrukte turhytla . Del h ar
også b litt merka løyper i området. Ei fotløy'
pe og lo skiløyper forer til hytta fra nors k

side. Ei fotloype kommer også inn fra svens k
om rå d e.

Hvitryggspetten, er en truet art,
tilknyttet gammelskog og urskog,
spesielt der innslaget av løvtrær er
rikt. Arten er kjent hekkende på
Lundsneset.
Tegning: Yngvar Nilsen
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Landskapet i Lundsneset-Tresticklanområdet preges av langstrakte, nesten
bare åsrygger med glissen furuskog.
Ryggene løper i nord-sør-retning. De
er ofte flere kilometer lange og opp
mot 50 meter høye. I daler og søkk fins
myrer, vann og tjern.
Mest utartet er dette særegne landskapet meUom Store Trestieklan og Søndre Boksjø, samt ute på Lundsneset.
Lengre nord på Lundsneset og vest for
Boksjøen er terrenget roligere.
Skogen i området er for en stor del
gammel naturskog med liten grad av
kulturpåvirkning. Skognaturen er
overraskende variert, og det fins også
innslag av rikere granskog og sumpskoger. I vestvendte, solvarme åslier
på Lundsneset fins ofte noe ek.
I den svenske delen av området er det
nesten ikke spor etter moderne skogbruk. På norsk side fins noen mindre
hogstflater og ungskogsfelter, men
også her er skogbildet dominert av
gammel naturskog. Skogen er oftest
meUom 100 og 150 år, men det fins
furuer som er over 250 år.

Her fins
gammelskogens
dyr og planter
Arter som foretrekker gammel naturskog trives på Lundsneset. Det gjelder
blant annet hulerugende og huleboende fugler, som finner rikelig med reirplasser og hvilesteder i aUe de innhule
trærne vi har her. Derfor kan vi treffe
fem ganger så mange hulerugerarter
på Lundsneset som i kulturskogene
rundt. Så mye bedre er livsbetingelsene i naturskogen.

Gammelskogsfugler som trives og er
særlig taUrike på Lundsneset er bl a
meiser, fluesnappere, rødstjert, trekryper, spetter, ugler og storfugl.
Naturskogen har også større innslag
av gamle trær, både løvtrær og bartrær,
enn det som er vanlig i kulturskogen,
og i naturskogen får de bli gamle og dø
av seg sjøl. Det gir livsgrunnlag for et
utaUig mangfold av livsformer (moser,
lav, sopp, insekter m.m.), mange
knyttet til nedbryting av ved og annet
organisk materiale. Disse livsformene
gir grunnlag for et variert og spesialisert dyreliv.
Gammelskogen på Lundsneset gir
også liv til planter vi sjelden finner i
kulturskogene. Noen eksempler er
knerot, småtveblad, lungenever og
skjegglaver. Mange av plantene som
fins på Lundsneset har helt spesieUe
krav tillys-, fuktighets- og næringsforhold, og de er derfor sjeldne eUer
mangler i vanlig skog.
Et interessant trekk ved vegetasjonen i
området er et tydelig innslag av planter knyttet til kystnære områder, f.eks.
klokkelyng og romeo Det skiller
Lundsneset fra områder lengre nord
ved Oslofjorden.

Nordlige arter som bl a dvergbjørk,
bjørkefink og grønnstilk, og sørlige arter som trelerke, natteravn og kystmyrklegg gir spennvidde i plante- og
dyrelivet.
Et fredfuUt og avsides sted som
Lundsneset - Trestieklan gir Hvsrom
for flere ødemarksarter. Storlom, trane, gråspett, fiskeørn, kongeørn (vinterstid) og hubro er noen slike arter
som er sky og foretrekker bortgjemte
områder der menneskelig ferdsel er
sparsom.
Forskerne regner med at det kan være
fire ganger så mange arter i naturskogen som i kulturskogen. Fordi natur-
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skogene nå minsker drastisk i antall og
størrelse, er livsgrunnlaget til mange
naturskogarter truet. Lundsneset Trestieklan kan i framtiden bli et fristed for slike arter i vårt distrikt.

Utnyttet av
mennesker i
årtusener
Trestieklaområdet har vært utnyttet av
mennesker i lange tider.
Ved Boksjøen er det funnet flint etter
stenalderrnennesker.
På 1700-tallet ble det brutt jernmalm
noen steder vest for Trestieklan.

Under siste krig var Budalsvika en viktig plass i flyktningtrafikken over til
Sverige, og kurer-ruter for norske etterretningsfolk gikk også over denne
grenseovergangen. Halleveien kom
dermed igjen i bruk.
Torpet på svensk side av grensebekken i Budalsvika ble fraflyttet for
mange tiår siden. Bare en overgrodd
grunnmur forteller om bosetting. På
norsk side har det vært mer virksomhet. Etter at plassen ble fraflyttet, ble
Budalsvika brukt som skogshusvære
for hoggere helt fram til krigen.

~
Ikke urørt, men

Tresticklan og Boksjøen var lenge ettertraktete fiskeplasser. Her fantes bl a
røye, i Boksjøen også ørret.

heller ikke ødelagt

Gården Oltjarnsbråtarna nedenfor
Orshøjden var den eneste faste bosetting inne i den delen vi nå kaller Trestiekla-området . Plassen var bebodd
allerede på 1730-tallet og ble fraflyttet
først i 1904. Fortsatt fins åpen innmark
og gamle frukttrær ved det overgitte
torpet. I bekkene ut av Byrhustjern,
Mardøgat og Heråtjern fins ennå restene av gamle bekkekverner. Rester av
slåttebuer kan vi også finne.

Historien viser at Lundsneset - Tresticklan er langt fra urskog i ordets absolutte forstand. All skog i Norden har
blitt utnyttet og påvirka av menneskene. Det tydeligste inngrepet i området
er veien til Budalsvika og reguleringen
av Store Trestieklan. Veien til "Vika"
er ikke åpen for allmennheten. Den er
dessuten bygd slik at sårene er små.
Reguleringen av Stora Trestieklan vil
opphøre når Trestiekla-området blir
endelig freda.

Halleveien (veien til Halden) krysser
riksgrensen ved Budalsvika, som var
og er et møtested for ferdselen i området. J vår tid har plassen og navnet et
historisk sus over seg. Her gikk TomteElias og Mode-Johannes over grensa
når de i ISSO-åra drev sine plyndringer
i traktene, og det ble for hett på den ene
ener den andre siden av grensa. Grotta
som Tomte- Elias gjemte seg i mellom
røvertoktene, kan vi se i den steile fjellveggen under Korstjern.

På Lundsneset har noen områder blitt
hogd etter at veien ble bygd og det er
også hogd flere andre steder i området. Inngrepa er allikevel begrensete
og sårene kommer til å leges.
Tross disse sporene er landskapet i
biologisk mening et sammenhengende og helhetlig skogområde. Karakteren av villmarksnatur har ikke gått
tapt.

-

Fra Søndre Boksjø, som delvis inngår i det foreslåtte
Lundsneset/Tresticklan, der forslaget på norsk side behandles i
Landsplan barskog. Foto: Jørn B. Olsen
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Høyeste verneverdi i Norge og
Sverige

av de freda barskogsområdene i Norge

For tiden pågår i Norge arbeidet med
en landsplan for vern av barskogområder. I februar 1990 ble det lagt fram en

hvorav det aller meste er fjellnær skog
i Nord-Sverige. I Sør- og Midt-Sverige
utgjør de gjenværende urskogene bare
noen få tusendeler av hele barskogs-

oversikt over de registrerte vernever-

dige områdene i Øst-Norge. En verneplan består av et utvalg av disse.
Norsk Institutt for Naturforskning har
prioritert de registrerte områdene etter
verneverdi. Lundsneset tilhører grup-

pen av høyest prioriterte-områder.

er så stort som et felles norsk-svensk
reservat i Lundsneset-Tresticklan vil

bli når det gjelder produktivt skogareaL

I Sverige fins drøye 7000 kvadratkilometer verneverdige barskogsområder,

arealet. Her er de verneverdige areal-

ene fordelt på over 300 områder, de
fleste små. Trestickla-området er et av
de tre største av de gjenværende områdene. 2 - 3 prosent av barskogsarealet i Sverige er freda i nasjonalparker
og naturreservat.

Lundsneset er klassifisert som såkalt

typeområde. Typeområder skal representere et "typiskt" utsnitt aven regions barskogsnatu r. Det er derfor ik-

ke sjeldne eller spesielle forhold som
er utgangspunkt.
Av Tresticklan-området har omlag
halvparten blitt klassifisert som urskogsområde med høyeste verneverdi
i Naturvårdsverkets landsomfattende
urskogsinventering. I Naturvårdsver-

kets nationalparkplan, fremlagt 1989,
har hele området - 30 kvadratkilometer - blitt foreslått som nasjonalpark.

Barskogsvern
i Norge
og Sverige
I Norge fins ca 90 freda barskogsområder. Sammenlagt omfatter de ca. 200
kvadratkilometer. Det betyr at ca. 0,3
prosent av den produktive skogen i
Norge er unntatt fra skogbruk. Ingen

Hvordan skal
området fredes?
Fredning av skogsmark innebærer
alvorlige inngrep i grunneierens rettigheter fordi alt skogbruk må opphøre om
fredningen skal ha mening. Naturvernlovgivningen i Norge og Sverige gir
mulighet til fredning også på privat
grunn. I Sverige fredes oftest skog ved at
staten kjøper området.
Mesteparten av Trestickla-området er
alt kjøpt inn til naturvernformål. I Norge
fins ikke den muligheten, og grunneieren
får isteden erstatning for de inntekter
som går tapt når skogeieren ikke lenger
får drive skogbruk. Det beste hadde selvsagt vært om skogeieren kunne få annen
likeverdig skogsmark i bytte for den
mark som fredes. Mulighetene for slike
løsninger er dessverre svært begrensete.
Selv om skogeieren ikke lider noe økonomisk tap, vil det selvsagt være en stor
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oppofring å målte avstå bruksretten til
skog som kanskje har vært i familiens eie
i genetasjoner. Dette er en vanskelig konflikt. Vi mener allikevel at samfunnsinteressene i slike naturvernsaker må gå f0-

Nå er det
Opp til oss

ran den enkeltes interesser. Hvis ikke vår
generasjon tar vare på de siste urørte og
lite påvirka skogområdene, så er det hjel-

peløst for sent.-Ca 10 Jcin2 er statsskog.
Fredning a v skogområder betyr selvsagt
ikke at allmennheten stenges ute. Retten
til fri ferdsel til fots eller på ski i områdene
beholdes, det samme gjelder f.eks. retten
til å plukke bær og matsopp. Mulighetene for å tilrettelegge områdene for friluftsliv - f.eks. gjennom preparering og
merking av løyper, beholdes.
I Norge er det vanlig praksis at grunneieren beholder sin jaktrett i freda skogområder.

Når avgjørelsen om fredning i områdene
Boksjøen/Lundsneset skal fattes, må det
legges vekt på at vår generasjon er den
siste som har mulighet til å oppleve den
lite påvirka naturskogen Disse skogene
forsvinner nå i rask takt. Kulturskogene
overtar. Naturskogene representerer
andre verdier enn kulturskogene. Disse
verdiene kan vi ta med oss inn i framtida
- til de som kommer etter oss. Det er opp
til 055 å avgjøre det - nå!

Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

Scenar ium i Østfold-skogene
Bård E. Andersen
Et "scenarium" vil si en beskrivelse av en fremtidig situasjon, et "fremtidsbilde" .
"Scenen" i artikkelen er Matholhøyda, et vel 10 km 2 stort skogområde mellom
riksrøys 14 og 18 helt øst i Aremark.
Området ble gitt høyeste verneverdi i fagregistreringene i "Verneplan f or barskog"
(Norsk inst. for naturforskning, NINA-utredning 1991:25), men ble bokstavelig talt
rasert vernemessig vinteren/våren 1990, etter at verneverdiene ble kjent for
grunneierne (Halden Natur og Miljøvern " I Ulvetider" 1990 4(2): 4-5).
Artikkelen nedenfor er tatt fra samme hefte (s. 12-16), og er gjengitt med forfatters
tillatelse.
Sl ik var det : Et veiløst skogområde
dQ~inert

tre

av gammelskog . Særlig et par -

kvadratkilometer stort kjerne-

område

mellom Kollerøddyvelen og

vi kan skissere et scenarium , et tenkt
hendelsesforløp, i skogen rundt Kippingtjern , et idyll iSk , lite skogstjern
som ligger midt i det nevnte kjerne-

Skråhøyda hadde enestående naturver-

området. Scenariet er basert på erfar-

igang , og om'
dier . Ødeleggelsene er
et par tiår er også dette et opplevel , trivielt skogområde .

sultater vi kan erfare overal t f r a de

inger fra det moderne skogbruket , renye kulturskogene.
En snau kilometer ny skogsbil vei har

nådd midt inn i garrrne l skogen rundt
Veien fyller de senKippingtjern .
este

kra~a

til skogsveistandard med

4-5m veibredde og med dype, ofte flere
meter brede grøfter på hver side .
Utenfor g.røftene okkuperer stubbene og
sprengst.ein ytter ligere et par meter .
Veien

end~r

i en gigantisk snuplass ,

stor som' et par villabomter. Langs
hele veitraseen er det skrapt løsmasser , mange steder inntil 15m fra veibanen. Snaurenset fjell griner rot deg .
Det er sprengt skjæringer for veien
mange steder . Det er store fyllinger
over søkk og drag . Skogsbilveien nedlegger i snitt et par mål skogsmark for

Tegning: Ole A. Krognes. Tatt fra
"Friluftsliv.
En utredning fra
Miljøverndepartementet".
1985,

s. I06.

hver hW1dremeter den l øper . Alle myrer
og sumper langs veien er grøftet tørre .
Ut av veibanen stikker her og der fiberduk. fram. Rester av sprengtråd finner

du langs hele veitraseen, lett for fugl

'"

- For tiur'n også , sies det , men hvem

og smådyr å vikle seg inn i. Veien er

har sett en tiur beite i ei engan osp

mildt sagt stygg, et banesår i land-

ute på ei hogstflate?

skapet , bygd med kl ekkelig statsbidrag.

ene (? ), sies det også , men e r det noe

- For småfugl-

småfuglene skyr, så er det enSCXffne

Hogsten begynner ut på høsten, før fros -

trær ute på åpne felt, her ute er de

ten har satt seg. Den er satt bort til

virkelig utrygge. Heller ikke tørrtr,ærne gj ør noen nytte . Hadde de vært

en entrepenør. Den først'7 flata er midd-

els stor , ca

20 mål . Prosessoren går

dobbel t så gr ove og vi hadde befunnet

pent fram og etter later seg lite spor .

oss lenger nord og øst i Norden , kunne

Sj å føren ,

slagugl a bygd sitt reir i toppen .

setter igjen et par børr-

trær og to levende osper ute på flata.

Antagelig er dette så kalte flerbruks-

Lassbæreren overtar etter prosessoren .

hensyn. Men trærne er neppe til nytte

Den omgjør feltet til en sl agmark,

for noen.

selv om sjåføren sikkert gjør så godt

- For s vartspetten , sies det,
men~gertruds f uglen"velger heller bo-

han kan , tidspresset tatt i betrakt -

plass i ei frisk furu i kanten av flata.

ning. Markskadene er fonnidable. Tørre

Opprettelse av barskogreservater får ofte en del av skylden for problemer med
sysselsetting i jord- og skogbrukskommuner. Årsaken til færre årsverk i
primærnæringene ligger bl.a. i skogbrukets egen mekanisering. En prosessor
(hogsunaskin) i Østfold-skogene gjør jobben til ca. 20 personer med motorsag!
Foto: Jon DaIsegg
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rabber blir s krellet for vegetasjon

barkebillene svermer. Hvis ikke blir

som har brukt årtusener på å danne

det giftsprøyting i ve l tene.

seg. Våte partier får meterdype sp:>r ,
natur l ige vannve i er blokkeres .

Hogstentrepenøren har også fått arb-

Ved snuplassen ligger nå s t ore tømmer-

eidet med tørrlegging av våte partier
på hogstfeltet . Det har faktisk gått

velter. En egen velte for grov hul osp forteller oss at det er gammel skog som har falt . vi kan telle flere
hundre hul-osper , fulle av spettehull .

slik praksis. De våte
automatikk i
surrpene og myrene her i Matholh<lX]da
var

enestående . Sjeldne pl anter som

Mange har brystmå l på over 50 cm . I en

stor myrfiol, ~~_t~eblad og finnmarkspors fantes her. Sumpene og fukt-

egen vel te ligger tørr- furuer. Andre
døde trær er felt , men lagt ig jen på

skogen var oppvekstområder for et
rrangfold av liv, helt opp til

feltet, verdiløse for industrien .
en
tredje velte ligger fri skt løvvirke i

storfuglen . A tørrlegge disse fuktige
områdene er å ta l iv , ta hjem og mat

store mengder ; bjørk , osp og svartor,

fra et utall l ivsformer .

noe rogn og selje . Nok et tegn på rrangfoldet i gamme lskogen. Før hogsten representerte disse trærne , både de døde
og de friSke , livsnerven i gammelskogen : Reirplasser , skjul og mat for
et utall fugler og dyr , livsgrunnlag
for et ufattelig antall livsformer; fra
de minste mikroorganismer til lav,
moser , urter , små og større virvelløse

Ute på feltet ser vi flere kjempestore
maurtuer. Nå er de forlatte . Hver tue
brakte i snitt 4 millioner
virvelløse dyr til tua hver sesong .
Mange var såkalte skadeinsekter. på
feltet dør nå store mengder skyggeog fuJt.t.Kr~vendt:! drter av planter og

lavere dyr.

dyr og høyere fauna . Alle var de vikt ige brikker i et stabilt økosystem .
Bare ett eksempel : Et hulerugende
kjøttmeispar i gammelskogen dreper i
løpet av hekkesesongen ca

70 kg in-

Neste vår plantes det på feltet i
Matholhøyda . Planteskolegraner fonrert
fra noen få roorplanter . En dag kan
f.eks. sykdom som normalt bare hadde

sekter, biller m. m, mange av disse

berørt et fåtall trær i en naturlig

kiloene er såkalte skadeinsekter .

bestand , kUTUle ramme hele den planta

på velteplassen ligger også tettvokst

kulturbestanden her vest for Kippingtjern. Et stort sjansespill er satt i

skurlast av gran og furu. Skurlastandelen er nok lav i forhold til det vi

gang.

finner i veldrevet kul turskog , men mye

Etter npen år fyller løvkratt feltet .
Løv forbedrer jordsroonneb, men løv-

av t.ørmeret er

drørrrrevirke

for snekkere og tømrere.

tr,ær skygger for granplantene . De
fjernes ved giftsprøyting eller ryd-

Tømmeret hentes forhåpentligvis før

ding , denne gangen velges det siste .

0'

Mekaniseringen har kommet i Østfold-skogene. Moderne skogbmk med såkalt
f1erbmk, der grunneiere på frivillig basis kan ta naturvernhensyn, er ikke
tilstrekkelig for å sikre verneverdig barskog for ettertiden. - Bildet viser
kjØreskader etter tungt maskinelt utstyr, der det ikke er tatt hensyn til markas
bæreevne.

Foto: Jørn Bøhmer Olsen
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Effektivt blir ået siste av løvet
tatt bort. O:3'så ved senere tynninger
blir løv fjernet. Al t liv som forutsetter løvtrær, forsvinner fra
rådet. Blant dette liv er mange

0m-

har rullert , står vi igjen med en
opplevelsesfattig skog uten spenn-

ings- og stemningsmangfold. Gamle
hevdbundne stier er erstattet av dype
lassbærerspor. Veier

arter som stabiliserer ·skog-økosystemet. Vi sitter igjen med ens-

bryter i stykker landskapet. Langs

artede bestander både når det gjelder treslag, alder og arveanlegg. En

re nye skogsbil veier sprengt inn i
vannkanten. Sprengstein danner

skiør skogåker ,

strandlinje. Ei grell plast jolle

langt fra natur-

lig skog.

Arter

har forsVUTUlet fra ~

på jakt etter nye hjem som
rådet
skal tilfredsstille krav formet gjennom årtusener av langsom evolusjon.

Naturskogen fins i virkeligheten ikke mer, tilbake er
fragmenter i milevis innbyrdes avstand. I et langsiktig perspe.ktiv er de for små og spredte som
livskraftige levesteder . Vi er i
virkeligheten vitne til en gigantisk
dødskamp I der
arter knyttet
til skog på sikt ikke har livets
rett . Vi er tilskuere til et storstilt
II drap"på arter.
Når en hel driftsplan i Matholhøyda

nordkanten av Rødsvann er en av fle-

ligger bundet til en sprengsteioL
Veikanter er giftsprøytet mot løvkratt. Hogstflat~r, plantefelt og
nytynnet unqskog vokser langs skogsveinettet. Det frister ikke å forlate veien. Traktorveiene er "pyntet"
med plastbånd i .grelle farger. Ved
velteplassene ligger søppel; et par
flatklemte smøreoljebeholdere, et
tomt hydraulikkojlespann, noen
kjettingstumper, et par bæreposer og
noen oljestinne papirfiller. l grusen er det
store flekker etter
oljelekkasje • Ved en veiende står en
"fargeglad" skogsbrakke i oransje
glassfiber. på utsiden ligger en flat
colaboks. l skogen er det merkelig
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