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Lederen har ordet

Naturvern er menneskevern

Naturvernforbundet har ofte blitt
beskyllt for å målbære en
sektorinteresse.og omtalt som vi er,
ute etter "å mele vår egen kake."
Uansett hva våre motstandere måtte
mene om det, er det nok de
vekstskåte areal-ned-byggeme som
er målbærere for særinteresser og
sektortenkning.
Ett av Naturvernforbundets problem
er at vi ikke har formulert et enstydig
mål eller budskap om en vil, som er
gjennomgripende
for
all
vår
virksomhet. - Her jobber enkelte av
oss på all vår ledig fritid med
naturvernproblematikk. Vi tenker
kanskje som så at jeg får ikke rast
eller ro før den kloden vi lever på
skal være minst like levelig for mine
etterkommere når jeg selv er blitt
støv. - Kanskje ligger det langt inne i
arvestoffet, denne selvoppholdelses.
driften, dette at vi skal sørge for
slekters gang.

=

Naturvern Menneskevern
Naturvernere mener det er galt at en
liten gruppe mennesker skal tjene
seg kortsiktig rike på å selge en vare
som bruker opp den siste olje eller
den siste mineralforekomst.
Ingen kan fraskrive seg ansvaret for
at den rike del av verden i praksis
driver rovdrift på den fattige jorda i

Afrika og Sør-Amerika. Vi kjøper
peanutter og hamburgere osv. odlet
på mark som skulle gi de fattige
menneskene i denne del av verden
egen matroduksjon.
Naturvernerne påstår ikke at vi
snarest burde vende tilbake til
steinalderen. - Det kan imidlertid bli
resultatet
av
de
vekstkåte
politikernes streben etter kortsiktig

prof1tt.
Naturen slår nemlg tlbake...
Vekstkurver som peker opp til
himmels har en ubehagelig tendens
til å falle loddrett til jorda før eller
siden,- når vi minst ønsker det.
l den vestlige verden lever mange i
den villfarelsen at man kan ijeme
alle bånd til naturlovene, og tror de
kan ture fram som vi vil ....!
Forskere som studerer naturmenneskene, de få som er igjen,
mener vi har mye å lære av urskogsindianeren i Brasil og masaiene i det
tørkerammede Afrika.
l pakt med naturen?
Norge ønsker ofte å gi det inntrykk
utad at nordmenn fortsatt er i pakt
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med naturen, -særlig nå henimot
vinter-OL på Lillehammer.
Norske sære standpunkter i EFdebatten,- kanskje sett med det
øvrige Europas øyne, - er vel et
resultat av vår nærkontakt med mye
vill natur, mye slit for føda og at
avstandene har vært store og vi har
bodd isolert i dette langstrakte
landet.
Mange vil nok standhaftig hevde at
det "sorte gull" kun har vært til gavn
for landet. Veksten og grådigheten
kuliminerte seint i 80-åra. Idag har
de multinasjonale selskapene "lett
match", nå når svært mange av våre
egne foretak faller i grus.

Nøysomhet i høysetet igjen?
Veibygginga her i landet er et
eksempel på "kjekt å ha"mentaliteten som ikke har fått merke
konjunktursvikten. LO/NHO sier
Tegning : Geir A. Skomsøy

riktignok om lønnsomheten i alle
seriøse veiprosjekter, at de må ha
en nyttefkostfaktor på 2,4-3. Dvs at
vi må få et par kroner igjen for hver
krone som investeres i prosjektet.
Veiprosjektene i Østfold overstiger
for det meste ikke 1,O og er altså
ikke lønnsomme.
l tillegg er miljøwrderingene fra
Veikontoret i Østfold alt for snevre.
For perioden 1994-97 mener vi at de
store veiprosjektene må gjennomgå
en
skikkelig
miljøkonsekvensanalyse.
Naturvernforbundet mener også at
politkemes målsetting om reduksjon
av trafikken fram mot år 2005 må
etterteves av veimyndighetene. De
samme fylkespolitikere ønsker seg
også 25% reduksjon i trafikkulykkene. Vår konklusjon er da
•trygg trafikk = mincke trafikk•
Tore Hoell
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STRAKS
BØR GJØRES
Veibyggingen stanses på Rolvsøyvelen. Videre
lremdrift avgjøres på bakgrunn av det nedenstående.
Sykkel-aksjon planlegges for Østfold. En plan som
beskriver potensialet for sykkelbruk. mål og aktiviteter
utarbeides snarest.
Kollektivsatsing. En plan som beskriver behov og
potensialet utarbeides. Østfoldkortet innføres. Videre
innføres over-gangskort til Oslo Sporveier.
Det utarbeides et konsept og handlingsprogram for
grønn turisme i Østfold.
NSBs planer for Østfoldbanen konkretiseres med en
markedsgarantl. Denne skal synliggjøre hvilke
markesandeler NSB har som ambisjon å erobre hvert

år frem til2005. Både når det gjelder gods og passasjerer.
Veiplanen for Østfold forkastes. Kriseplan utarbeides
med nye prognoser som bygger på NSBs
markedsgaranti og potensialet for økt sykkel- og
kollektivtransport. Man må også ta hensyn til virkningene
av nye trender og at de "Modne frukter" høstes. De nye
prognosene skal således minst tilfredsstille politiske
mål om trafikknedgang samt reduksjon av antall ulykker
med 25% i fylket.
Faglig opprusting av Miljøverndepartementel.
Fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunenes
miljøansvarlige innen samferdsel. Samferdsel må bli
nytt satsingsområde. Miljøvernavdelingen skal sørge
for at Vegkontoret hard en nødvendige miljøkompetanse
og at miljømålene følges.

Tunnelselskapet for Hvalertunnelen refinansieres. Kr
30 mill bevilges fra Veibudsjettet. Bommen flyttes. Parallett
satses det på økt bruk av sykkel og buss.
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MILJØ·
ALTERNATIV

Fylkestinget har i forbindelse med Transporlplanene
satt seg som mål at veitrafikken l Nedre Glomma skal
reduseres frem til år 2005. Da Nedre Glomma utgjør
50% av Østfold, bør ambisjonen kunne gjelde for hele
Østfold.

Østfold fylke utgjør 1 .2 % av Norges areal. 1,9% av
stamvelene ligger i dette fylket. Østfold har 5.6% av
innbyggerne. derav 50% i Nedre Glomma.

På tvers av Fylkestingets ambisjoner. baserer Vegplanen
for Østfold seg på en vekst på 0.7% per år i perioden
1991-2000ogO,B% per år etter2000. Dette tilsvarer en
vekst l perioden fra 1991 til 2005 på 11%.

Østfold er således et tett befolket fylke. Velegnet for
kollektivtrafikk. Potensialet er stort. men idag dårlig
utnyttet.

De siste tallene vi har fått fra Vegkontoret i Moss,gir
følgende trafikkprognoser:

Østfold har dessuten Norges kanskje beste
]ernbanedeknlng. Anslagsvis 80% av Østfoldingene
bor mindre enn 5 km fra en jernbanestasjon.
Østfold har en enkel topografi. bra klima og korte
avstander. Østfold burde derfor være Norges
sykkel paradis. l stedet blir foreldre idag betalt av det
offentlige for å kjøre barn på skolen p.g.a utrygg skolevei.
t Østfold og ellers i den vestlige verden er tungindustrien
på retur. Den tungindustrien som fonsatt lever ligger
imidlerlid nær havn og jernbane. Ny Industri kommer.
Den "intelligente" industrien. Den er lett å transponere.

l Østfold bruker man bil til jobben
Her er noen tall som viser hvor mange som bare bruker
bil til jobben. ( l tillegg kommer de som bruker
kombinasjonen bil/ tog etc. )
Moss:
Halden:
Askim:
Eidsberg:
Onsøy:
Kråkerøy:

51%
71%
58%
76%
72%
62%

Fredrikstad:
Sarpsborg:
Rakkestad:
Skjeberg:
Rygge:
Oslo:

60%
76%
72%
71%
40%

.a

. ..
•6

1987

1988

1989

1990

Vegkontorets tall tilsvarer en vekst l veitrafikken l
perioden fra 1991 Ill 2005 på hele 22%.

To ulykker per dag
Hver trafikkulykke med personskade
koster l gjennomsnitt samfunnet minst kr 1 million.
Ulykkene i Østfold koster samfunnet således kr 700 mill
per år. Det må være lønnsomt å redusere årsakene til
de høye kostnadene som bilbruken påfører oss.
Når det satses på trafikksikkerhet, satses det kanskje
feil. Veikontoret ønsker å bygge vei. uansett. Hadde
man tatt trafikksikkerheten på alvor ville man ha satset
annerledes.

Mindre trafikk= trygg trafikk

51%

Veitrafikken i Østfold steg kraMig i '87 og '88 og er senere
redusert med 8- 9 %.

.8

O% per år
1,9% per år
1,0% per år

91-92:
92-2000:
2000-2005:

1991

1992

Pr.

Jl o1

Hva kan man så gjøre for å redusere ulykkene?

A redusere trafikken- gir umiddelbar virkning.
Antall bilulykker med personskade/ drepte per år har
de siste årene ligget på ca 730. Dette utgjør 6,2% av
trafikkulykkene l Norge. Fylkestinget har vedtar. en
ambisjon om at antall ulykker skal reduseres med 25%
i Nedre Glomma i perioden frem til 2005. Vegplanen for
Østfold legger derimot gjennom sin satsing opp til en
økning i antall ulykker. Man opererer med et mål på
hele 785 ulykker/ drepte i 1998.

Det er lønnsomt å være miljøbevisst!
God tur, Østfold!
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VI krever:

Hvaler konkurs

AJ. følgende veiprosjekter gjennomgår en skikkelig
miljøkonsekvensanalyse:
E6
lekevold - Åsgård
EG
Svinesund
E18 Ørje - Melleby
Sarpebrua

Hvaler tunnelselskap lå per august 1992 30% etter
budsjett. Trafikken har i 1992 faiH med ytterligere 12%.
Selv om Kirkøyfolk får offentlig støtte for å bruke
privatbilen på jobb i Fredrikstad. Og selv om busstilbudet
holdes (bevisst?) på et lavt nivå. "Noe må skje med
Hvalertunnelen, raskt". sier styreformannen
Tunnelselskapet. Det har han rett l.

VI vil videre ha nye lønnsomhetstall for ulike løsninger
på veiprosjekter der første byggetrinn er ferdig:
Rolvsøyvelen og E-18Ørje-Melleby (et1erSjøgllmtu1bedrlng.)
Utifra våre miljøbegreper er for eksempel alle
aHernativene. bortsett fra alternativ 1 iil ny E 18 ØrjeMelleby, tvilsomme. De raserer et servituttbelagt
naturområde. Her kunne Miljøvernavdelingen vært
tøffere. For eksempel ved å kreve utredet mod~iserte
løsninger av alternativ !.Ikke bare jobbe på vegkontorets
premisser.
E18 blir påbegynt der det er minst trafikk og problemer.
Flest mulig prosjekter blir påbegynt i planperioden for
å sikre egen sysselsetting og egen frihet inn i neste
årtusen. De som taler Vegkontoret imot. kommer bakerst
i køen. lokal bygdekrangel utnyttes. Som alle andre
selgere jobber man selvsagt for at kunden skal kjøpe
det dyreste og fineste produkt. Når kunden selv ikke
skal betale av egen lomme. er spillet enkelt.

Noen må ta ansvar
Vi må bare innrømme at Hvalertunnelen og dets
bomselskap ble en økonomisk fiasko. Noen må nå ta
ansvar. Noen må betale regningen.Vi mener at
Samferdsels-sektoren selv må ta ansvar. Selv om
Statens Vegvesen stod for prognosene kan ikke de
sentrale myndigheter betale regningen til fortrengsel
for andre formål. Den eneste løsningen må være at
gjelden blir sanert med kr 30 mill mot veibudsjettet for
1994- 97. Før man satser på neste bro eller tunnel i
Østfold må man nemlig gjøre opp for seg. Dog må også
lokalbefolkningen være med å betale. Her må alle yde
noe! Bommen kan flyttes i følge vegloven paragraf 27.
l tillegg bør det samtidig satses mer på kollektivtrafikk
og mer på sykkelveier.

Respekten for miljøet både globalt og lokalt er ikke
stor. Servituttavtaler ogvedtekterforTrømborgfjella blir
ikke tatt hensyn til. Kravet om miljørevisjon fra
Vegdirektoratet er ikke fulgt opp av Vegkontoret.

~HVALER

PA TILBUD
• Et tilbud til deg med bl/
• Et tilbud du Ikke kan sl ne/ t il
• Kom til Kirkøy lørdag og søndag

(l

~\ IHALV PR.f>
TLINNELEN

()~~·

Bonus: Gol~ Pizza Napoli fil bOtna
Fri pc>Jic&l'lnQ
rr-dd6t\. lO% robon p6
vomjel. MoiO<CIO>S
l(jøll1olal kl. lJ 0J p61Øndog.
Ale l(on VCBfe med.
k 16 mye epler som au or1c:er.

p6æ·

BOBILER GRATIS
TUNNEL VED OPPHOLD
l OVER EN UKE
Sponsor: Østfold vegkontor

T~RIST

PA VEl
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Grønn turisme festner seg som begrep. Grønn turisme
blir tema på en stor konferanse på Ullehammer OL
Østfold. på sin side. satser på fri flyt av turister mot nord.
Her skal tyskere l høy hastighet få se at vi er minst like
flinke til å lage motorvei som de selv er.....
Når skal Østfold Innse at tyskerne ikke kommer for
veienes skyld? Italienerne kommer heller ikke for å
spise pizza. Når skal vi tilby Norge. et grønt og rent land.
Et land som tar vare på natur og ku~ur.
He~ borte er vi da ikke i Østfold. Natursti
i Rygge og
Glommastien" kan være første skritt. Opplegg for
sykkehurister på Kirkøy et neste. Og sykkelmuligheter
på skogsbilveiene. Haldenvassdraget.... Østfold kan
Utby meget...hvis vi vii......Ait dette også som atternativer
til en norsk opplevelsestur til Strømstad!

o

LØNNSOMT A
SAMARBEIDE
l NORDEN
Hver dag i 1988 rullet 8800 biler over Svinesundbroa.
Dvs drøye halvparten av trafikken på Rolvsøyveien. l
1989 steg trafikken til 9000 biler. l 1990 var tallet
redusert til7600. 11991 sank tallet til6900 kjøretøy. Og
11992 har tallet steget til 7400. Trafikken 11992. året
med den store grensehandelen. ligger anså hele 16%
under toppåret 1989. l 1991 lå trafikken hele 23%
under!

Norge er tom. Med andre ord, norsk eksport over
Svlnesund kan teoretisk øke med
33% uten at
man trenger 6 øke antalllastebiler.l

Over Svinesund er det ikke behov for
noen ny motorvei-bro.
Om hastigheten over grensen må reduseres til 60 eller
70 km/t er dette naturlig. Det er tross alt en riksgrense.
Svenskenes krisepakke med økte bensinpriser i
september 1992 medfører at grensehandelen blir mindre
Interessant for Østfoldingene. Veksten i trafikken i 1992
vil derfor sannsynligvis flate ut.
Å tilstrebe harmonisering av priser og avgifter i Norge
og Sverige må være en lønnsom måte å samarbeide på.
Faktisk mer lønnsomt enn å bygge felles gigantiske
motorveier. motorveier som ville vært unodvendige
dersom man harmoniserte avgiftene. Kan det kalles
nordisk samarbeid at svenskene skal kjøre til Norge for
å kjøpe sukker. brød og margarin. Og vi reiser d1t for å
kjøpe brennevin. bensin og sigaretter. Tid er penger sier
Vegvesenet!
Vi trenger dog ikke være lik svenskene på alle områder.
Ta en titt på veibyggingen deres på E 18 innenfor Ørje!
En vanvittig rasering av naturen. Vi har da ikke lenger
noe svenskekompleks. Vi trenger ikke å bruke våre
ressurser på den måten.

Hvem kjører så over Svinesund. Her er tall som angir
trafikk pr døgn (ÅDl) over Svinesund:
Lokattrafikk. kommunen:
Regional trafikk. resten av fylket:
Annen norsk trafikk:
Internasjonal trafikk/utenlandske kjøretøy:

1000*
1700*
2000*
2200*

Totatt

6900*

( • Derav 12 % tungtrafikk. juni t 991)
Østfoldingene står altså for hele 40% av trafikken over
Svinesund. 1 1992 er sikkert tallet noe høyere.
Vegkontoret regner med at trafikken i 2005 vil utgjøre
6500 ÅDT. dvs 5% lavere enn i 1969.
Av tallene finner vi ut at det i 1991 gikk 830 tyngre
kjøretøyer over Svinesund pr døgn. Dvs 17 lastebiler i
timen hver vei. Det kan med dette ikke sies å være
trafikkproblemer på Svinesund. Ansatte ved tollstasjonen bekrefter da også dette.
Hver 3. lastebil i retning Sverige er tom. Hver 1O. bil mot

Vi transporterer informasjon ikke mennesker

BRUK TELEFONMØTE

Tele~
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Uten en hvit flekk på kartet.
Veiene har oppstykket det lille fylket Østfold. Nye
motorveier med nye avlastningsveier. samt noen nye
jernbanetraseer. vil stykke opp fylket enda mer. Dette
har store negative konsekvenser for natur en og
jordbruket. Et kart som skraverer alt areal i Østfold nær
ulike bilveier. har n esten ikke hvite flekker. dvs. "uberørt"
natur. En av de få er (Trømborg-) Fjella. Den hvite
flekken ønsker man nå lokalt at E1 8 skal skjære 20% av.
Oppstykkingen h ar dessuten en økonomisk
konsekvens: All asfalten skal vedlikeholdes!!

EN MOTORVEI
TIL ASTMA
OG ALLERGI
Høsten 1992 har Østfolds befolkning engasjert seg i
sykehusdeb<:tten. Mange mennesker har slåss for
millionene innen helsesektoren. 20 millioner skal
lylkeskummunen spare inn på hvertavde3 sykehusene
i Askim. Halden og Sarpsborg.
Høsten 1992 bindes milliarder l nye veiprosjekter i
Østfold. Milliarder som staten betaler. Da er det få som
sier noe. Få reagerer på bygging av motorveier til kr 20
mill. per km.

Vårt bilbaserte samfunn sørger for fortsatt høyt
sykefravær. og store helsekostnader. Norge har et høyt
sykefravær. Østfold ligger høyt på listen.Østfold er "ille
dårlig" sier fylkeslegen.
Sykefravær koster offentlig virksomhet og bedriftene
store summer pr år. Bedriftene i Østfold betaler ut ca.
600 mill. i sykelønn pr år. l tillegg betaler Folketrygden.
som delfinansieres av arbeidsgiverne. ut et tilsvarende
beløp.

Ifølge SFT mener 89% av de spurte i Nedre Glomma at
det er behov for å redusere luftforurensing og
veitrafikkstøy. 64% er positive til å dempe veksten i
biltrafikken inn mot sentrum gjennom diverse tiltak.

TRAFIKK·
MASKINEN
ØSTFOLD
Hva veibyggerne vil.
Haddeveifolkene fått bestemme hadde det blitt bygget
motorvei gjennom Frognerparken og Slottsparken i
Oslo i 60 årene og vei gjennom Kulåsparken i Sarpsborg
i 70 årene. Heldigvis ble disse og mange tilsvarende
planer stanset.
Forskning viser at mer veibygging fører tlf mer
biltrafikk. som igjen krever mer veibygging. Uten bevisst
politikk ender man opp som amerikanske byer.
Vegkontorets fremtidsbilde av Østfold er dramatisk i
forhold til barn. sikkerhet. helse. miljø og økonomi.
Ønskelisten til Vegkontoret og Transportplan- utvalget
er lang. Selv om befolkningen synker og trafikken skal
reduseres vil man bygge veier og broer forflere milliarder
kroner!
LO og NHO ønsker motorvei på E6 og E18. For envher
pris. Helst 4 felts. At det kun passerer 3000 biler ved Ørje
per døgn er for dem uinteressant. En stamvei er en
stamvei for dem. Vi mener at det er forskjell på stamveier.
/hvert fall trenger man ikke å begynne veibyggingen i
den enden som har minst trafikk!
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Scanllnkprosjektet og grensekomneen.
Deres transportvisjoner for Skandinavia kan vi
kalle "Langangen 2". Her skal det satses på 4-felts
motorvei og høyhastighetsbane. Att sammen basert på
meget optimistiske vekstprognos~r. Har man kanskje
glemt at vi er kun 4 mill nordmenn? Eller ønsker man på
denne måten å markedsføre Norge overfor Europas
300 millioner potensielle bobilturister?
Transportnæringen i Østfold hevder at det ikke finnes
trafikkproblemer i Østfold. Det er god flyt.Kanskje er det
noe kø på Rolvsøyveien. i Askim og på Sarpebrua i
rushen. Der står stort sett matpakkebilistene i sin fritid
tiV fra jobb. Næringslivet har hen andre problemer.
1dagens system blir politikerne presset til å handle på
etatenes premisser. Det skulle jo vært omvendt. Ikke
nok med det: Deres valg binder dem for mer enn en
planperiode. Planene er lagt opp slik at det meste av
neste planperiode også blir bundet opp.

Fergene øker mest
Sandefjord-Strømstad fergen er ennå ingen stor
virksomhet, likevel. 200 vogntog i uken bidrar til å
redusere trafikken på veiene i Østfold. Fergestrekningen
er interessant for industriområdene i Grenland. Mer
gods vil bli overført etter hvert som fergekapasiteten
økes. Og etterhvert som hviletidsbestemmelsene blir
tatt mer seriøst i lastebilnæringen.
Fergene øker stadig sin markedsandel og vil kunne ta
over en mengde gods fra lastebilene. l Europa satser
man nemlig på kombinasjoner av jernbane og
sjøtransport. Det er en god kombinasjon. Containere
fra hele verden samles i de store havnene for deretter
å bli spredt med små feederbåter til havner som Moss.
Borg. Gøteborg etc.

Et a-prosjektet Ørje-Melleby illusterer dette. 20% av
prosjektet er foreslått bevilget nå. de resterende 21 Omill
blir dermed automatisk bundet opp l planen frem til
2001. På den måten går verden sin gang.

SETT
SAMFE{4DSEL
PA
AGENDAEN
VOLUMSYKEN
Prognosene for noen år siden sa at venrafikken i
Østfold ville øke med ca. 50% i perioden 1990-2000.
1forrige veiplanperiode var an-slaget redusert til 35%.
1 kommende Vegplan opererer man med 8% for 90
årene.Så langt i 90 årene hartrafikken sunket med 8%!!

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er Miljøverndepartementets forlengede arm i Østfold. Det forventes
at avdelingen taler miljøets sak. Også innen samferdsel.
Når det gjelder E18 Ørje-Melleby har miljøvernavdelingen avgitt en Innsigelse på alternativ 3.
Alternativet som avskjærer20% avTrømborgfjella. Godt
jobbet. Og vi tror Miljøvernavdelingen står fast på sin
innsigelse. Det er bra.
1følge retningslinjene til Norsk Vegplan 1994-97. skal
alle veiplaner mlljørevlderes av det lokale vegkontor i
nært samarbeid med miljøvernavdelingen. Ingen av
Østfolds veiplaner er blitt revidert. Hvor er så miljøvernavdelingen?

Volumsyken kjenner Ingen grenser.

Vegplanen for Østfold er sendt til miljøvernavdelingen.
Den er tatt til etterretning. Hvor er avdelingens uttalelser?
Denne plan har jo meg~t store konsekvenser for
Østfolds miljø. Vi savner oHensivitet og konsentrert
innsasts fra Miljøvernavdelingen.

lO
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Nå kommer Østfoldkortet!
Også i Østfold kan man med enkle midler tinrekke seg
flere kunder. Hva med et Østfoldkort? Et månedskort
for hele Østfold, evt. også varianter for deler av fylket.For
personer og bedrifter/ etater. Hva med en prøveordning
for ungdom først? Kan vi håpe på et initiativ fra Trygg
Trafikk.
Og hva med et integrert kort for buss-tog-buss/trikk
mot Oslo? Det er jo vanvittig at man må ha flere
månedskort til full pris for å komme på skole eller jobb
i Oslo.

Uten oppfølging blir resunatet et ufullstendig system.
På E 18 mellom Mysen og Spydeberg mangler det for
eksempel bare 3 km sykkelvei på smusletta for at
sykkelveien er komplett. På toppen av det hele er dette
en ulykkesbelastet strekning. der foreldrene "må" kjøre
barna til skolen. Med økonomisk støtte fra det offentlige!
Har vi råd til å la være å satse?

MAKT·
ARROGANSE
BILLIGST
OG BEST

Rolvsøyvelen og Sarpebrua.
Nå er sykkelvei er, rundkjøringer og underganger i ferd
med å bli bygget på Rolvsøyveien. Busstilbudet mellom
Sarpsborg og Fredrikstad er noe forbedret. Istedet for
å satse nesten kr 100 mill på å fullføre byggingen av en
4 lens vei som ender i en trakt i Fredrikstad. kunne man
ha brukt pengene annerledes. Man kunne satset på økt
sykkelbruk. Man kunne bedret kollektivtilbudet
ytterligere. lønnsomheten av en slik satsing etter første
byggetrinn bør settes opp mot anernativet bare å satse
på 4 ten. Hvis Østfold selv skulle betale regningen
hadde man ihvertfall tenkt seg om to ganger.
Potensialet er stort for kollektivtrafikk. Spesielt i byene.
men også i indre Østfold. Storsatsingen på jernbanen.
gir den øvrige kollektivtrafikken i Østfold en unik sjanse.

HVEM ER
UTE OG
SYKLER
l forhold til det forblåste Jylland har Østfold et langt
bedre klima for sykling. Nesten hele året. Nedre
Glomma. Moss. Halden. Askim og skolesenteret Mysen
peker seg ut som gode satsingsområder.
Etter vår vurdering av Vegkontorets normer er det
behov for ca 400 km sykkelvei langs fylkets riksveier og
ca 240 km langs fylkesveiene. Vegplanen for de neste
4 år omfatter bygging av bare 32 km gang- og
sykkelveier. Her må det satses vesentlig mer.

MINIBUSSEN
l

SENTRUM

•••••

RUTEBILENE
l ØSTFOLD

VERDEN,
NORGE OG
ØSTFOLD ..
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Samferdselsdebatt
Thorleif Sagbakken
vegsjef i Østfold
I forbindelse med lanseringen av
bygge på uvitenhet om saksgangen i samferdselssektoren.
sitt dokument betegnet «AlterVeg- og transportsektoren er en
nativ samferdselsplan for Østfold», har Naturvernforbundet tilav de sterkest politisk styrte sektorer i landet. De overordnede
lagt vegkontoret en utbygmålseninger fastlegges av Storgingsiver som nok ikke er ment
som ros av etatens virksomhet.
tinget. Det er også Stortinget som
Nå vil den som leser dokumentet,
foretar de sluttlige prio~teringer
snart oppdage at dokumentet ikke
og som bevilger penger til de ener tale om en plan, og mer korrekt
kelte prosjekter. Vegkontoret er
det redskap politikerne bruker for
er tale om et debatthefte. Dokumentet er egnet til å forvirre, og
å oppfylle de overordnede samferdselspolitiske
målsetninger.
forbundet har tildelt vegkontoret
Norsk veg- og Vegtrafikkplan
en rolle det ikke har. Derfor er det
(NVVP) er en fireårig rammeplan
nødvendig med en oppklaring på
for vegvesenets virksomhet. Utenkelte vesentlige områder.
arbeidelsen er skjedd på grunnlag
av rammer trukket opp av sentrae
Den politiske styring
myndigheter, blant annet på bakNaturvernforbundets antydninger
grunn
av sikre signaler fra Storom «vegkontorets utbyggingtinget. Når Stortingsmelding nr.
siver», at vegbyggingen skjer
32 slår fast at E6 mellom Svinenærmest fordi ivrige vegbyggere
sund og Lillehammer skal ha
kjemper for jobbene sine, må

12

motorvegstandard før utgangen
av 1997, er dette en forutsetning
for vegkontorets planarbeide. Andre pålagte forutsetninger er
(bl.a.) at våre tiltak skal redusere
antall personer som blir skadd i
trafikken med 30 pr. år i planperioden, og at antall personer
som er plaget av trafikkstøy skal
reduseres med l O prosent innen
1998.

Foto: ]oppe Næss Christensen

Naturvernforbundet etterlyser
en målsetting fra vegkontoret om
reduksjon i trafikken eller i hvert
fall en stagnasjon. Noen slik målsetting kan vi ikke ha, idet en
målsetting ikke sees atskilt fra
virkemidlene. Virkemidlene er
det Stortinget som sitter med,
f.eks. myndighet til å øke bensinprisen dramatisk.
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Trafikkprognoser
Det hevdes at planarbeidet er basert på urealistiske vekstprognoser, på tvers av realismen i
trafikkgrunnlaget og i norsk økonomi. Forholdet er at prognosene
er meddelt oss fra Samferdselsdepartementet, som forutsetninger for planarbeidet.
Naturvernforbundet henviser
til at trafikken går ned. Hittil i år
er det registrert en trafikkvekst på
0.9 prosent i Østfold, sammenlignet med samme periode i 1991. I
vegkontorets trafikkprognoser er
det beregnet at biltrafikken vil
øke med tilsammen 12 prosent i
løpet av de neste 15 årene. Det er
da tatt hensyn til de siste års nedgang i trafikken. Den sterkeste
drivkraften bak trafikkøkningen
er den økende kjøpekraft hos
befolkningen. Den setter - flere
istand til å kjøpe bil og reise
mere. Men i beretningen er det
også lagt inn den trafikkdempende effekt av en forventet rimelig
bensinprosøkning kombinert med
en styrket kollektivsatsing.
Naturvernforbundet krever at
det skal utarbeides nye trafikk-

prognoser som skal vise nullvekst
eller direkte nedgang i trafikken.
En slik prognose vil være mer et
behagelig ønske enn en realistisk
prognose. Det er kjent at hvis
man skal oppnå nullvekst i trafikken, så er det ikke nok bare å bygge ut kollektivtrafikken. For å få
folk til å reise mindre, og å velge
buss eller tog fremfor privatbilen
når de reiser, må bensinprisen
økes til 12-15 kroner pr. liter. Vi
har ingen signaler fra ansvarlig
sentralt hold om at slike prisøkninger er aktuelle.
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Det er trafikken
som forurenser
Naturvernforbundet hevder at
vegbygging fører til dårlig helse
for befolkningen. Dette er galt.
Vegbygingen fører først og
fremst til en smidig trafikkavvikling og til god trafikksikkerhet
for den biltrafikken som allerede
er ute på vegene. Mange veganlegg har dessuten en klar miljøeffekt ved at trafikken føres utenom
ømfintlige boområder. Dette er
ikke vegen i seg selv som forurenser, men biltrafikken. Og man
reduserer ikke biltrafikken ved å
la være å bygge veg. Det mest effektive virkemiddel for å redusere
biltrafikken vil være å legge enda
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sterkere avgifter på bensin og på
bilkjøring.
I sin kamp mot forurensning
fra trafikken burde derfor Naturvernforbundet i større grad rette
sin oppmerksomhet mot avgiftstiltak som kan redusere trafikken
istedet for å bare være negativ til
all vegbygging. Alle vet at nye
avgifter vil være upopulært. Men
de fleste vet også at det er det
eneste virkelig virkningsfulle tiltaket hvis man ønsker mindre trafikk.

.

. .'

•.

ging. Sentrale myndigheter har
sagt at det er en rikspolitisk målsetning å bygge ut E6.
Det er alminnelig enighet om
at jernbanen har en viktig rolle å
fylle i transportbildet. Men man
må også være klar over jernbanens begrensninger. Idag skjer
nærmere 90 prosent av persontrafikkarbeidet i Norge på veg,
mens 5 prosent skjer på jernbane.
Et l 00 prosents økning av jernbanetrafikken vil generelt gi 5

.

,,>·~K:r

E6-utbyggingen og
jernbanens rolle
Naturvernforbundet krever at E6utbyggingen skal stanses, og at de
strekninger som i dag ikke har
motorveg-standard, heller ikke
skal få det. Dette er neppe noe
fremsynt standpunkt når man tar i
betraktning denne vegens viktighet. E6 er Norges vikigste vegforbindelse til kontinentet. De faglige vurderinger går ut på at vegen
er så viktig og har så stor trafikk
at den bør ha motorvegstandard
gjennom hele Østfold. Næringslivet har krevd en snarlig utbyg-

prosents nedgang i vegtrafikken.
Behovet for vegkapasitet blir altså ikke vesentlig redusert. Naturvernforbundets forslag om at
jenbanen skal overta 20 prosent
av. all biltrafikk i Østfold, høres
mer ut som et hyggelig ønske enn
som en gjennomtenkt realistisk
strategi.
Stortinget skal behandle Norsk
Veg- og Vegtrafikkplan samt
Norsk Jernbaneplan våren 1993,
med kort tids mellomrom, og vil
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sikkert se de to planene i sammeheng. Skulle Stortinget f. eks.
komme til at jernbanen helt eller
delvis skal overta vegtrafikken i
Østfold, vil de nok gi klart uttrykk for det. Herunder vil de
også ta stilling til den tidligere
målsettingen om E6 som motorveg gjennom fylket innen 1997.

Vegvesenet også en miljøetat
Vegkontoret legger økende vekt
på å fremstå som en miljøetat i
tillegg til at vi er en veg- og trafikketat. I økende grad bygger vi
gang-/sykkelveger og støyskjermingstiltak. Vi bygger omkjøringsveger som fører trafikken
utenom tettbefolkede strøk. Det
legges vekt på vegers og broers
tilpasning til landskap, terreng og
vegetasjon. Miljøtilpassede løsninger bygges i tettsteder. Store
anlegg
konsekvensanalyseres,
også når det gjelder miljø. Landskapsarkitekter involveres i planleggingen. Det stilles strengere
krav til bilparken når det gjelder
støy og utslipp.
I årene som kommer skal vegkontoret satse sterkere på tiltak
som bedrer miljøet. Fylkeskommunen skal satse sterkere på en
styrking av kollektivtrafikken.
Men det er behov for å bygge endel større veg- og bruanlegg.

l

Mange av disse har.vært diskutert
og planlagt i årevis, men har ikke
kunnet bygges fordi riksvegbevilgningene har vært for uttilstrekkelige. Det er stor faglig
og politisk enighet om beh')vet
for de fleste av disse anleggene,
og det er dokumentert at de vil ha
en god effekt på trafikkavvikling,
trafikksikkerhet og miljø.

Østfold - bakerst i køen
Østfold er det fylke i landet som
gjennom mange år har stilt bakerst i køen når det gjelder å få
tildelt riksvegbevilgninger fra
Stortinget. Det har derfor vært
bred enighet i fylket om å gjøre
fremstøt overfor departement og
Storting for å kreve vår rettmessige andel av bevilgningene. I
denne situasjonen er det beklagelig om Naturvernforbundets arbeid skulle føre til at Østfold fortsatt blir stående bakerst i køen.

KAN JEG IKKE
VENTE LITT?

~------------------J
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Høyhastighetstog

Oslo - Gøteborg

NSB har lagt frem hovedrapporten
for det nye høyhastighetstoget fra
Oslo til Gøteborg på et møte i
Fredrikstad 23. okt. 1992, hvor
alle kommuner og statsetater var
inivitert. Høringsfristen for å
uttale seg er l. feb. 1993. Sammen
med hovdeutredningen følger også
en konsekvensvurdering som
belyser prosjektets virkninger for
miljø-, naturressuser og samfunn.
Konklusjonen i rapporten er at
banen for høyhastighetstoget bør
bygges langs samme korridor som
dagens Østfold-bane. Det betyr at
det skal legges dobbeltspor fra
Oslo og i første omgang til Halden
og ett spor videre sørover. Det er
lagt opp til at alle byene i Ø::tfold
skal betjens av Intercity - tog,
mens nye lokaltog er forutsatt til
Fredrikstad med stopp i Rygge og
Råde. Reisetidene vil reduseres
betydelig som følge av det nye
høyhastighetstoget Maks hast ihet
for toget vil være 200 km/t.
Fra Oslo til:
Reisetid i t : min

1991 2001
Moss
Fredrikstad
Sarpsborg
Halden
Gøteborg
Hamburg

:54
1:23
1:40
2:04
4:42
15:56

:23
:36
:44
:55
2:16
8:00

Tidsmessig vil altså Halden i 2001
bli "flyttet" til Moss med dagens
tog l bane.
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Kostnadene ved prosjektet er
beregnet til ca. 8 mrd. 1992-kr og
investerings-takten for perioden
1994 - 97 i størrelsesorden 500 900 mill. kr pr. år, som må økes til
1050 - 1200 mill.kr. pr. år. i
perioden
1998
2001.
Dobbeltsporet mellom Moss er
Ski er da holdt utenfor.
Som følge av bedret fleksibilitet,
Økt kapasitet og kortere reisetid,
regner NSB med en trafikkøkning
frem til år 2001 på ca. 140 %, fra
ca. 1.6 mill. reisende i 1991 til i
underkant av 4 mill. reisende i år
2001. Med en utvikling som
forventet,
viser
en
bedriftsøkonomisk beregning god
lønnsomhet for NSB , med en netto
nå-verdi for persontrafikk på 1,2
mrd. 1992- kr. i 2001. Selv om
den
bedriftsøkonomiske
lønnsomheten er god, viser
sammfunnsøkonomiske
beregninger at gevinsten er lav, med
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et nytte - l kostnadsfold på 0,65.
Det vil si at kostnadene ved
prosjeketet er høyere enn den
samfunnsmessige nytten. NSB
arbdeier derfor med å øke dette
forholdstallet slik at en kommer
nærmere l ,0.
I tillegg til det foreslåtte hoved alternativ har NSB også utredet
flere andre traseer, spesielt i
Nedre Glommaregionen.
Et alt. går i en rett linje fra RAde
til Sarpsborg, altså utenom
Fredrikstad.
Et annet alt. skjærer i rett linje
gjennom Fredrikstadmarka (dels i
tunnell) til Skjeberg, altså utenom
Sarpsborg l Fredrikstad.
Ytterligere alt. går gjennom
Fredrikstad, men skjærer direkte
over til Borge - Skjeberg, altså
utenom Sarpsborg.
Disse alternativer er ikke anbefalt
av NSB, da de ikke gir samme
muligheten
for
felles
traseutnyttelse både for Intercitytog og for utenlandstog (EC). Det
må i så fall også bygges en trase
for 160 km l t Intercity-tog.
Valg av endelig trase vil av NSB
bli foretatt på bakgrunn av
innkomne uttalelser.
Erland Røsten

STOPP HØY·
HASTIGHETS·
TOGET

(Utdrag av "Alternativ samferdsels-plan
for Østfold", Se s. 4 foran).
Beklager NSB. Østfold har allerede valgt å satse på mer
biltrafikk og økt veibygging. Gigantisk veiutbygging
etter Vegplanen 1994-97 er allerede behandlet i
Fylkestinget i juni. Synd at det skulle gå så tregt med
utredningene av høyhastighetsbanen. Synd at ikke
Fylkestinget hadde tid til å vente på NSBs store
utbyggingsprosjekt til kr 3 milliarder. Alle med sans for
økonomi skjønner at det blir for dyrt å satse på både
vel og bane side om side. Dessu1en kan det av andre
fylker betraktes som dypt urettferdig at Østfold skal få i
både pose og sekk.
Når Vegplanen således blir behandlet uavhengig av
jernbaneplanen. blir jo NSBs argument for sin store
satsing. nemlig at det blir mindre behov for investeringer
i annen samferdsel. bare humbug. Er dette avtalt spill?
Eller er politikerne så dumme at de lar seg lure av
etatenes grådighet?

Lønnsomheten for samfunnet blir alt for lav ved å satse
stort på både bil og bane. Vi er fortsatt bare 4 mill
innbyggere i Norge. l Østfold er det 238.000. Tallet er
synkende. Skal man bygge høyhastighetsbane i Østfold
fordi " det er kjekt Aha" ? Eller gjør man det fordi det
~~----------'i det minste er samfunnsøkonomisk lønnsomt ? Det bør
i såfall være en foru1setning at NSB minst har en
ambisjon om å ta~ 5-20% av markedet for persontrafikk.
Og en betydelig andel av godstrafikken.
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1992

2001
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Det vi vet om Østfoldbanen er imidlertid at trafikken
etter mange års nedgang, igjen viser vekst.l1991 steg
trafikken med 7%. det samme så langt i 1992. 11991
reiste 1 .5 mill mennesker med InterCitytog og
utenlandstog på Østfoldbanen. 5 km syd for Oslo S
passerer 30.000 passasjerer daglig !

En kraftig økning er realistisk. ikke bare utifra økt
hastighet. men også utifra den store kapasijetsøkning
2 spors jernbane gir. 2jernbanespor tilsvarer en 24felts motorvei for bilerli
Potensialet for jernbanen blir enda større dersom man
satser på jernbanelinje til havnen på Øra. En slik linje vil
avlaste veiene og broene og er således et prosjekt som
burde kunne finansieres av Vegbudsjettet. Ved bruk av
Østre linje kan NSB forøvrig allerede nå ta markedsandeler.

Nye rapporter fra fylkesmannens
miljøvernavdeling
Oversikt over utkomne i rapporter
1985-91 finnes i Natur i Østfold,
supplement nr. l 1991, s.28
(Årsskrift for Naturvernforbundet
i Østfold) Enkelt-rapporter kan
bestilles gratis fra : Fylkesmann·
en i Østfold, miljøvernavd., boks
325, 1501 Moss (tlf.09-254100).
Nye nr. i 1992:
1/92 Bekker i kulturlandskapet en registrering (kommunevis).
2192 Forvaltningsplan
for
Ågårdselva
naturreservat
og
Val brekke landskapsvernområde
(i Tune).
3/92 MiljØplan Østfold. Utfordringer, mål og strategier mot år

2000.
4/92

Heiabekken

1990. Over-

våking av et landbrukspåvirka
vassdrag (Råde).
5/92 Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold. Årsrapport
for 1991.
6/92 Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold
(med utbredelseskart).
7/92 Kontroll av slamkvalitet,
tungmetaller og næringssalter.
Års rapport 1991.
8/92 Naturfaglige forhold i
Gjølsjøen naturreservat i Marker.
9/92
Forvaltningsplan for 7
Iøvskogsreservater i Østfold

NATURVERN?
DET GJØR DU
•

KLOKT l!
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Bok-omtale :
"Ja, vi. elsk er .... 11
Arild Ådnem (red.) , Jørn Bøhmer Olsen

l Rolf Sørensen (foto).
"Fra Norges nasjonalskatt i tekst og
bilder." Boksenteret. 104 s
I Natur i Østfold nr. l 1988, er Arild
Ådnem omtalt under "Profilen". Han er
som
kjent
leder
av
Norges
Naturvernforbund, og er bosatt ut mot
havet på Hvaler. Han er en mangeårig
aktiv
"miljøvernforkjemper "
innen
Østfold Naturvern (nå Naturvernforbundet i Østfold).
Naturfotografene fra Halden (J.B. Olsen)
og Fredrikstad (R. Sørensen) er også godt
kjent, og trenger neppe noen nærmere
presentasjon
i
dette
forum.
(Amneldelsen er tatt fra Fredrikstad Blad
2.10.1992.)
Red.

Slik forestiller tegneren Thore Hansen
seg den reflekterende Arild Ådnem
"mellom bakkar og berg utmed havet".
(Tegning
fra "Miljømagasinet" nr. 3,
1982).

Hva er egentlig en anmelders
oppgave når han får i hendene
en bok som «Ja, vi elsker...»?
Det går ganske enkelt ikke an å
«anmelde» Norges natur, og det
er jo nettopp det hele denne
boka er full av: norsk natur sett
gjennom dyktige fotografers linser og tolket i naturglade dikteres ord. Praktfullt alt sammen!
Oppgaven må vel da bli å undersøke om det redaksjonelle arbeidet er godt nok gjort. Trekker
bilder og ord i spann, utfyller de
hverandre på en slik måte at
boka blir, som det heter i forordet: «en hyllest til norsk natur og
landskap, det landet vi er grodd
opp av og som dermed er blitt en
del av nordmannens egen naVi får med
tur» ?
«alt», fra de storslagne panoramaer til detaljstudier av isroser
og små spirende anemoner. For
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mitt amatør-øye synes fargegjengivelsen å være førsteklasses.
Så til de verbale innslagene.
Norsk naturlyrikk er jo en bortimot utømmelig kilde å øse av, så
her har redaktørens problem
ganske enkelt bestått i utvelgel sen av de «riktige» perler fra den
rike litteraturskatte n. Etter min
mening har han lykkes, og han
har åpenbart en meget bredspektret oversikt: Ådnems utvalg av dikt spenner fra sagatidens Voluspå, over Wergeland,
Bjørnson og Garborg, helt frem
ti l den unge modernisten Gene
Dalby.
Hele veien har redaktøren
funnet frem til bilder som «kler»
teksten - hvis en skal tillate seg
ørlite grann pirk måtte det være
på dobbeltsiden med «Mellom
bakkar og berg», der d et er pres-

set inn hele fire bilder for å få illustrert både «dei steinute strender», «det bårute havet», «vårsol
i bakkane blenkte» og «det lavar
av blomar på strå». Det blir kanskje litt vel demonstrativt og
overdådig ... ?
Me n som sagt, dette er småpirk, egenlig uvesentlig når helhetsinntrykket er en meget vakker bok, en bortimot fullgod
prese ntasjon av den frodige, varierte , uberørte natur som Norge
heldigvis e nnå har mye igjen av.

A.M. Nesheim

" Friluftstårn " i Østfold
I "flatlandet" Østfold kan utsiktstårn bidra
til
å
øke
landskapsopplevelsen.
Eksisterende tårn i skogtrakter kan være
velegnet i så henseeende, der friluftsliv
(naturopplevelse, mosjon) kan kombineres
med spennende turmål og økt kunnskap om
fylkets
geografi
og
landskap.
I
friluftssammenheng
kan
derfor
eksisterende tårn ha betydning, mener
miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
Det er økende interesse for å bevare og
bruke tårn, idet tidligere bruk
til
landmåling og som utsiktstårn (brann,
forsvar) nå er opphørt, Linnekieppen i Indre
Østfold
unntatt. Ofte er det av
lokalhistorisk interesse å bevare tårn.

Fuglet.\rnet ved Kureskjær. Kurefjorden naturreservat.
Rygge l Råde. Tegning: Helge V. Penersen. Moss
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Flere tårn er allerede restaurert l sikret og
fungerer som turmål. Noen eksempler er :
Linnekleppen i Rakkestad l Marker.
Jonsrudåsen i Skiptvet
Rørfjellet i Råde
Vetatoppen i Borge
Kurefjorden naturreservat i Rygge (se
Natur i Østfold nr. 2 1978).

I forbindelse med et innsatsår for
naturnært friluftsliv, kalt "Frilufts livets
1993", som skal arrangeres i regi
Friluftslivets
Felles organisasjon
(fellesforum for 12 friiuftstilkn
organisasjoner), bør bl.a. restaurering
noen eksisterende "friluflstårn"
konkrete arbeids.oppgaver i fylket,
miljøvern·avdelingen. - Men det er
snakk om at Østfold skal bli seende ut som
et "piggsvin", med tårn på hver knaus!
Fylkeskommunale, kommunale og statlige Dcgenstclrnragu/51111!/UOVUde meterne
fri! uftsmidler ( inkl tippe- 1 lottomidler pen, og tusener har klatret stigene opp. til trivelige vaktfolk som
'
'ton ptu og forklart for vrttlystne llmstu.
sysselsettingsmidler) og dugnad fra idelle
foreninger og lag bør kunne føre til at noen
eksisterende
tårn
blir
istandsatt
(historielag, idrettslag, speidergruppe, 4H
mv).
For hva er ikke bedre om flere kommer seg
opp av "god-stolen" , litt vekk fra videoen, ~
dataspillet og andre innesysler! Da kan det
være fint å ha et spennende tur-mål, som
kanskje kan være et "puff' til å komme seg
ut. Slike turer kan jo bli en spore til litt mer
uteliv,
naturkontakt
og
dermed
miljøkunnskap og forståelse.
Tårn som blir gjenstand for restaurering bør
ligge slik til at avstanden til tårnet blir en
passende tur. Tårn i nærheten av vei åpen
for allmenn ferdsel, bør derfor ikke
prioriteres, mener miljøvernavdelingen.
G. Hardeng

Yakttån

på Yesdøfse i Aremark.
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Strandsonen i Oslofjorden i fare :
Stadig ny utbygging viser en undersøkelse
GUNNAR STEEN IVERSEN

Om fem til ti år står strandsonen en rekke steder langs Oslofjorden i fare for å bli
stengt. Da er alt privat! Den
påstanden fremsettes av prosjektleder Randi Skjerven i
Miljøverndepartementet.
En sammenligning
av økonomisk kartverk fra 1960tallet og fra 1990, viser at det har
skjedd en dramatisk utvikling i
100-meters beltet. Det er bygget
boliger og hytter helt i strid med
nasjonale målsetninger.
Randi Skjerven leder Oslofjordprosjektet hvis oppgave er å
sikre en miljømessig forvaltning
av de spesielle verdiene i området.

Foto: Pål Bugge, Hvaler.

- Vi har et godt grunnlag for
vår påstand og særlig ille er det
på enkelte øyer i Oslo(jorden
som vi har gransket med basis i
tilgjengelig kartverk. Vi som behandler kommuneplanene opplever at det har skjedd en betydelig utglidning, sier Skjerven.
-Hvor alvorlig er den påstand
du nå fremsetter?
-Den er såvidt ille at om vi lot
være å reagere, så frykter jeg at
de delene av det vi idag kan kalle den åpne strandsouen som almenheten kan benytte, er tettet
igjen av private anlegg i løpet av
fem til ti år. Problemet fra 1960
og frem til 1990, er at byggingen
langs kysten nettopp har funnet
sted i det såkalte 100- meters beltet.
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Mens Oslofjordprosjektet til
tider mest har vært fokusert på
miljøet i sjøen og hvordan brukerne av fjorden best kan ivareta
dens muligheter, har det faktisk
skjedd mer betenkelige ting på
land.

veldig positive. I Østfold er det
laget en egen kystsoneplan hvor
man peker ut de områdene som
man mener almenheten fortsatt
må ha tilgang til, forklarer Skjerven.

Følg kommuneplanene

Stopp nedbyggingen

- Fra en
kommune sies
det rett ut at forbudet mot bygging i 100 meters sonen ikke bare
er som en sil, det er tvert i mot et
stort hull. Våre undersøkelser
bekrefter denne påstanden, sier
Randi Skjerven.
- Hvordan kan dere gjennom
dette prosjektet sikre almenhetens tilgang til strandsonen?
- Det kan vi gjøre best mulig
ved at kommunene langs Oslofjorden, fra Halden i øst til Kragerø i vest sørger for å håndheve
de områder langs kysten som de
har avmerket i sine kommuneplaner som «grønne». Hvis vi
oppdager at disse områdene
plutselig skifter farve, at de rett
og slett blir bebygd, ja da reagerer vi.Alle Østfold-kommunene
og fylkeskommunen har vært

I de rikspolitiske retningslinjer som er sendt ut på høring og
som vil danne grunnlaget for regjeringens behandling av Oslofjordprosjektet, pekes det på at
kollektive anlegg for service, ferie og fritidsaktiviteter. forutsettes nøye tilpasset lokale forhold.
Oppføring av nye og vesentlig
utvidelse av eksisterende fritidshus bør ikke tillates, heter det.
Samtidig slås det fast at mulighetene for alment friluftsliv basert på båtferdsel, ferdsel til fots
og strandopphold bør trygges og
forbedres. Det pekes også på at
de viktigste fiske- og låssettingsplasser bør opprettholdes og
være frie for faste innretninger
som bøyer, moringer, private
brygger og lignende .
(Fredrikstad Blad 7.12.~_99_2.;_)- - - - - - .

Utsyn mot Torbjørnskjær. Tegning: Hermod Karlsen, Borge.
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«M/S Ny-Vigra» -En forskningsbåt for skoleelever
Bakgrunn
Fredrikstad ligger ved utløpet av Norges lengste og vannrikeste elv, Glomma.
Kysten av Oslofjorden, utenfor Fredrikstad, er påvirket av utslipp fra industri,
befolkning og landbruk.
Kommunene i Nedre Glomma-regionen har arbeidet systematisk med å redusere
forurensningene til vann. Bygging av kloakkrenseanlegg i regionen og reduserte
utslipp fra industrien har allerede gitt forbedringer av vannkvaliteten.

UNDERVISNINGSBÅTEN

~~[MW Q W~®l~l)
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Våre barn må lære å ta vare på naturen og miljøet, spesielt lokalmiljøet. Store
befolkningsgrupper benytter kystsonen av Østfold til rekreasjon. Kunnskap om
dette området er viktig for varig vern.
Derfor ble det i 1985 startet et undervisningstilbud i marin-biologi for elever i
grunnskolen og videregående skole. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, hadde kjøpt inn
en båt for bruk i sitt arbeid med arbeidstrening og attføring av yngre personer. I et
samarbeid mellom Sektor for Undervisning i Fredrikstad, Statens Utdanningskontor
for Østfold (tidl. Skoledirektøren for Østfold) og Halden Lærerhøgskole, ble det
laget et undervisningsopplegg som egnet seg for bruk fra båt, med tema «livet i
havet».

Levende
koraller
bestående
av
steinkoralllen Lophelia pertusa er kjent
ved Søndre Søster i Onsøy på ca 90-120 m
dyp. Området er ca 300 m langt. "Revet" er
vanskelig tilgjengelig, men man er likevel
___._::.....;........___ _. blitt varsomme med prøvetaking (skraping)
Lucio (l~) fra San Martin l. Guatemala~ På stedet, for ikke å skade forekomste~ som
(Fr.stad s
vennskapsby)
studere er meget sårbar overfor forure nsnmger.
sjøpølser tatt opp fra dypet med Nærmere 50 bunnlevende dyrearter er i
bunntrål fra "Ny-Vigra". Foto: Helga A. Oslofj orden bare kjent fra korall-området
Solheim, Fr.stad Blad.
ved Søster.
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Fonnål
M/S Ny-Vigra tiltaket har to hovedformål:
- Sosial rehabilitering og attføring
-Undervisning om livet i havet (miljølære)

Organisering
Det daglige ansvar for undervisningen har Skolesjefen i Fredrikstad med toktlederen
som ansvarlig lærer ombord. Undervisningstiltaket ledes av en gruppe med representanter fra de ovenfor nevnte samarbeidspartnere og Blå Kors Fredrikstad.
De som rekrutteres til attføringstiltaket fungerer som ekstramannskap og assistenter
for undervisningen. Dette samarbeidet gjør at undervisningstilbudet styrkes personalmessig og blir gunstig i pris.

Program
M/S Ny-Vigra er en kystrutebåt fra 1950. Båten er ca. 20m (66 fot) og klassifisert
for 70 passasjerer. Den er utstyrt med vinsj og trål i tillegg til vanlig navigasjonsutstyr. Firmaet Skipper Data har til utprøving ombord sitt kombinasjonsinstrument
som gir en rekke opplysninger, bl.a. værdata.
Båten kjører fra Fredrikstad, Halden, Moss og Stromstad etter behov (forhåndspåmelding). Den vanligste sesongen for undervisningstokter er fra april til november.
Men båten kan !eies hele skoleåret for andre oppdrag :>om fisketur, badetur, kursdag
m.m.
Undervisningsopplegget er beregnet for en klasse på inntil30 elever (opplegg for to
klasser samtidig kan avtales). Et elevhefte, forslag til forarbeid og etterarbeid og
viktig informasjon, sendes ut ca. tre uker før toktet. Det er utarbeidet elevhefte og
undervisningsopplegg beregnet for 4-6. klasse og ungdomstrinn/videregående. Men
opplegget kan lett tilpasses andre aldersgrupper. Vi har erfaring med barnehager,
lærerhøgskol~r og universitet.
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Undervisningsopplegget har en generell del om livet i havet, litt om forholdene i Ytre
Oslofjord og en oppsummering til slutt. Elevene grupperes og får delta aktivt i innsamling av bunnlevende arter, plankton og bruk av vannprøveutstyr. De måler
sikten i vannet, saltinnhold på ulike dyp, oksygeninnhold på utvalgte steder og flere
andre parametere. Resultatene noteres i arbeidsheftet og sammenlignes med tiåligere års målinger.
Noen av planktonprøvene sendes til Fiskerisjefen for Skagerakkysten for videre
analyser.
Alle opplysninger legges inn i et databaseprogram som er spesielt utviklet for tiltaket. Dette arbeidet utføres på en bærbar maskin ombord. Elevene/klassen vil noen
uker etter, få utskrift av resultatene fra sitt tokt og historisk trend for noen utvalgte
parametere. Opplysningene vil ellers bli stilt til disposisjon for kommuner, fylket og
andre.
Rundt 2.000 elever benytter undervisningstilbudet årlig. De fleste kommer fra
Østfold. Elever fra hele Østlandet har benyttet tilbudet i kombinasjon med leirskoleopphold.
Vi håper at dette er med på å øke kunnskapen om livet i havet og forståelsen for vern
av de utsatte kystområdene i Ytre Oslofjord.
Vi har også til utlån to videoer som viser et vanlig tokt og et leirskole-opphold.
Et vanlig tokt er på seks klokketimer med avreise kl. 0900. Andre tider kan avtales.

Velkommen på tokt med M/S Ny-Vigra -Miljølære i praksis
lnfonnasjon
«M/S Ny- Vigra»
Phønixbrygga
1606 Fredrikstad
Tlf. 09 31 90 63

Sektor Undervisning
Glemmengt. 55
Postuttak
1602 Fredrikstad
Telefon: 09 39 43 41
Telefax: 09 39 43 29

Nasjonalpark i Ytre Oslofjord ?
En stortingsmelding om Ny landsplan for
nasjonalparker som ble lagt frem av
regjeringen i 1992, foreslår at Søsterøyene
med sjøarealer i Onsøy, og
Heia Torbjørnskjær - Tisler-området i ytre
Hvaler blir vernet etter naturvernloven. Det
er primært de oversjøiske områdene med
tilliggende landarealer det siktes til i denne
sammenheng. Marine l undersjøiske
verneområder skal primært dekkes innenfor
et pågående arbeid med spesielle marine
vernområder. Stortingsmeldingen forventes
behandlet av Stortinget våren I 993.

----·---

NASJONALPARK
Området fredet i medhold
av lov om naturvern
MILJØVERNDEPARTEMENTET
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Truete planter :
Østfold "topper" fylkeslistene !

t

Østfold innehar en lite soigrende
førsteplass når det gjelder vern av
biologisk mangfold i planteverdenen.
Ingen fylker ber til lands bar flere
truete l sårbare arter enn Østfold !
Fylkesmannens miljøvernavdeling har
gitt ut rapporten "Sjeldne, sårbare og
hensynskrevende karplanter i Østfold:'
rapport nr. 6 l 92 av cand.scient. Jan
Ingar Iversen Båtvik, som er lektor på
Tomb
landbruksskole
i
Råde.
(Jf."Naturnytt i Østfold" nr. 3 1992,
s.12-13).
Det har skjedd store endringer i
fylkets flora og vegetasjonstyper i
dette århundre. En rekke arter og
vegetasjonstyper er i vår tid utsatt for
negative påvirkninger.En del arter er
derfor blitt sjeldne, en del også
"truete l sårbare".

Tegning : Roy Nordbakke
Fett blad ( Liparis /o~s~lii)
Fettblad ,er en orkide som er Jc:jent fra 5-6 voksesce.:ter i vårt land. Den volc:ste i Jc:alkril::e sump og
ll)yrområder rundt Oslofjorden. Moderat beiting
var muligens gunstig for arten. Fettblad er ildce
f un net i Norge siden 1936.
Det er to hovedgrunner til at fettblad er forsvunnet fra vår flora. Den ene er grøfting og drenering av voksestedene samt opphøring av beite, og
den andre botanikeres samlemani. Fra Arekilen i
Østfold ble det f.elc:s. samlet inn hele 85 elc:sernplarer med rot i årene 1885 til 1928. Det var mer
enn bestanden Jc:unne tåle. Fettblad finnes fortsatt
i Danmarlc og Sør-Sverige.

Bevaring av biologisk mangfold, inkl.
truete og sårbare arter og deres
livsmiljø, er en viktig nasjonal
oppgave og en direkte oppfølging av
intensjonene
fra
FN's
miljøkonferanse i Brasil juni 1992.
Norge har derfor internasjonale
forpliktelser.
Rapporten gir en oversikt over 163
utvalgte karplanters status .
Utbredelseskart er utarbeidet for 145
sikkert påviste arter i Østfold, mens
18 arter antas å være feil angitt
tidligere i litteratur mv. Materialet
inkl. også herbariemateriale, tallrike
meddelelser og forfatterens egne
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funn. Det er gjort et meget
omfattende litteratur - arbeid i
rapporten, som må sies å være det
første skritt mot en samlet fylkesflora for Østfold.
Artene
plasseres
i
sjeldenhetskategorier: "Antatt utgåtte
arter fra fylket" (24 arter),"svært
sjeldne, sårbare eller akutt truete
arter" (39 arter), "sjeldne arter" (53
arter) og "hensynskrevende arter" (29
arter).
G. Hardeng

Orkideen huldreblomst ble påvist i
Rødenes i Marker i 1963 og er senere
ikke sett i Østfold.
Foto: Runar Skattenborg Larsen(f), fra
Oppland (Ringebu).

l

Ramsløk er idag bare kjent fra 2 steder i
Østfold, på Jeløya og i Onsøy.
Tegning: Pål Sundhell.
~ O = forsvunnet

.. --- ·

De fleste omdisponeringer av arealer fører til endrede betingelser for flora og vegetasjon. Vesentlige årsaker til endringer har vært forandringer i jordbrukslandskapet. Beiteområder og slåttemarker er gått sterkt tilbake. Blomsterengene er blitt
sjeldne. Fuktige områder i kulturlandskapet er et annet eksempel på botanisk
interessante områder i sterk tilbakegang. Arealomdisponering til utbygging, anlegg
av småbåthavner i kystsonen m.v. er andre forhold som beslaglegger voksesteder for
sjeldne og sårbare aner og vegetasjon. Ytterligere gir sur nedbør og annen forurensning negative virkninger, både i vassdrag og på landjorda.
På denne bakgrunn er flere tiltak igangsatt med sikte på å bevare sårbare vegetasjonstyper og enkeltarter i fylket:
- Miljøverndepartementet/Direktoratet for naturforvaltning har gjennomført
undersøkelser over status/tendenser for nasjonalt truete og sArbare plantearter.
- Miljøvernavdelingen har viderefØrt dette arbeidet. slik:at også arter som er sårbare
i fylkessammenheng er kartlagt.
-På bakgrunn av eksisterende kunnskap vurderes en "forvaltningsplan" for
·
sjeldne/truete plantearter i fylket.
- Direktoratet for naturforvaltning har 2.6.89 midlertidig fredet 11 orkidearter i
hele landet. 4 av disse er påvist (flueblomst, mydlangre, vårmarihånd, marisko) i
Østfold. De to førstnevnte er i dag bare kjent fra ett voksested hver i fylket.
henholdsvis Onsøy og Hvaler. Marisko er bare kjent utplantet i fylket (Jeløy og
Hvaler). Fra tidligere er misteltein og eseltistel (Hvaler) fredet.
- Norsk botanisk forening og Det norske hageselskap har arbeidet med "fylkesblomster" i Norge, jfr. "landskapsblommor" i Sverige/Fmland, som har en rik
tradisjon. Det er bestemt at fylkesblormt for Østfold skal være liljekonvall.
----------------KO~BLON.ffiTERIØSTFOLD-----------Aremark konunune: Jåblom har
eiendommelige pollenbærere med
glinsende kuler ytterst, noe som gjør
blomsten særdeles vakker. Navnet
jåblom (eller !jåblom) er planten tildelt fordi slåtten kunne ta til når jåblomen blomstret. Aremark har fortsatt noen steder hvor flere
av de eldre driftsformene er i bruk, og kommunen
forsøker å ivareta disse tradisjonene. Derfor for~ener Aremark en vakker og sjelden kommuneblomst.
Askim konunune: Enghumleblom
er noe av det oiveligste vi har i norsk
flora der den står og nikker langs
bekker og grøfter eller i fuktig eng.
Navnet har blomsten fått fordi det
bare er hwnler som klarer å sørge for bestøvningen. Enghwnleblom er nok kjent i alle kommuner i
Østfold.

Borge konunune: Saltsoleie er
egentlig en "amerikaner", oppdaget
hos oss i 1916. Hvordan den er kommet hit, er fortsatt en gåte, men den
har spredd seg og finnes i dag mange
steder langs Østfoldkysten på leirete strender nær
sjøen. I Borge kommune er det gjort mange funn
av denne rariteten, så den er et godt valg for
kommunen.
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Eidsberg kommune: Linnea har
grasiøse klokker parvis på en tynn
og håret stengel. Blomstene lukter
nydelig, og det er forståelig at denne
skjønnhet var Linnes yndlingsblomst. Linnea trives i fuktig barskog der den kan
krype fritt oppe på mosedekket. Den må ha
skygge for å trives. For Eidsberg, hvor det finnes
mange fuktige partier i skogen, passer linnea godt
som korrununeblomst.

Linnea - kommuneblomst for Eidsberg

F redrikstad kommune: Tiriltunge
er på sen og vis en hyggelig og fornøyelig blomst. Den har mange
lokalnavn som for eksempel
"Jomfru Marias gullsko" eller bare
"Maria gullsko". Den trives på tung leiljord, langs
vei- og jordekanter og tåler godt tørke. Den kan
finnes langt inne i bygatene.

Klokkesøte
Halden kommune: Klokkesøte er
avgjort den vakreste av våre søter
med sine store blå klokker. Den tåler
ikke særlige forandringer på voksestedet, bortsett fra vannstands•
endringer. I Norge er klokkesøte kjent fra Østfold
og fra Telemark til Rogaland. I Østfold er den
funnet bare i Aremark og Halden korrunune.
Hovedutbredelsen hos oss er i Vestfjella-området
med ca. 30 kjente lokaliteter.

Halden

Klokkesøte fmnes i Aremark l Halden.,
er knyttet
til
næringssvake
og
"grasmyrer" eller liknende vegetasjon i
strandkanter ved større vann. Den vokser
bare i de mest myrrike traktene i Østfold,
f.eks. i Vestfjella barskogreservat. Arten
er "kommuneblomst" for Halden.
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Korrununeblomster
For å fokusere på de verdiene som ligger i å opprettholde en rik og variert
flora. har miljøvernavdelingen tatt opp spørsmålet om "kommuneblomster" i
Østfold. Kommuneblomstene kommer
som et tillegg til fylkes blomsten.
Kommuneblomster kan bli "anvendelige" i flere sammenhenger.
Det fokuseres oppmerksomhet mot kommunens ville planter generelt.
Kommuneblomstene kan anvendes som et "kommunalt miljøsymbol", en vignett.
Dekorative plantearter kan egne seg godt som motiv i ulike sammenheng, f.eks. på
brukskunst m.v. Effekten av tiltaket vil være avhengig av at kommunene tar sin
kommuneblomst i "aktiv" bruk.
Det er lagt vekt på at flertallet av artene bør være lett kjennelige, relativt
typiske og dekorative. Videre har en i noen grad også forsøkt å ivareta botaniske
særtrekk eller uvanlige forekomster i Østfold-floraen.
Hobøl kommune: Bekkeblom er
den "smørblomst" i vår flora som har
de største og mest dypgule blomster.
Den er vanlig langs bekkefar og i
våte enger om våren. Hobøl har flere
•
bek.kesystemer gjennom landbruksmark hvor
bekkeblom er særdeles vanlig, ikke minst langs
Hobølelva.

Blodstorkenebb - Kråkerøy
Kråkerøy kommune: Blodstorkenebb er en fargerik blomst, men den
tåler vinterkulde dårlig. I Østfold er
blodstorkenebb mest utbredt langs
kysten. Den vokser særlig i kalkholdig sandjord nær stranden, men også i sørvendte
sprekker og hyller på kalkrike bergarter. Anen
finnes mange steder langs kyststripen i Kråkerøy
kommune.

Hvaler kommune: Strandmalurt
er sølvglinsende og håret. I Norge
finnes den sikkert bare på Hvaler og
Kråkerøy, muligens også i Sandefjord. Strandmalurt inneholder, som
vanlig malurt, rikelig av aromatiske stoffer og
bitterstoffer. Den lukter sterkt og har fra oldtiden
vært benyttet i legekunsten mot mange plager.
Hos oss har strandmalurt hovedutbredelsen på
Hvaler.
Moss kommune: Blåveis er en av
våre mest populære vårblomster.
Den er utbredt i Østfold i nær samtlige kommuner, men er vanligst i
•
kystkommunene. På Jeløy har den
fine forekomster og skulle passe godt som kommuneblomst for Moss, men ta den ikke med rot!
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1\Jarker konunWle: Rødkløver er
en av våre viktigste kulturplanter
som er helt avhengig av fremmedbestøvning. Bare enkelte humler
klarer derte. Biene har for kon
•
sugesnabel. Derfor er det viktig med urørte jordeog veikanter slik at det blir plass til humlebol i
kulturlandskapet. RØdkløver finnes
alle
kommuner i Østfold.
Onsøy konunune: Nattfiol er en
skinnende hvit orkide som blomstrer
omkring St. Hans. Denne blomsten
er omspunnet med mange romantiske forestillinger - både på grunn
av sin gode duft og sitt vakre utseende. Den
finnes nok i alle Østfold-kommunene.

W

Rakkestad konunune: Engtjæreblom er utbredt på Østlandet og i de
indre fjordene hvor den finnes på litt
tørre, varme steder. EngVæreblom er
en vakker plante som blomstrer relativt tidlig. Den skulle være et godt valg for
Rakkestad kommune som har mange skogkanter
'og tørrknauser som er aktuelle for anen .

Skogstjerne - kommuneblomst
for Rømskog

Rolvsøy konunune: Blåklokke
appellerer særlig til barn med sine
store, vakre klokker. Den er utbredt
pa tørrmark, er lite krevende og lyser
•
opp langs veier, i jordekanter og på
tørre, beskyttede steder utover sensommeren.
Arten er kjent og kjær i alle fylkets kommuner.
Rygge konunune: l Norge finnes
kubjelle bare i Oslofjordområdet
med tyngdepunkt fra Eløya til Sl ener
langs Østfoldkysten. Den uives godt
på tørre rabber eller helst
tørr,
sandig mark med kalkrik grunn. Sin ho,edutbredelse har planten forøvrig i Øst-Europas
' steppelandskap. Hos oss har den altså en svært
begrenset utbredelse, og er særlig egnet som
kommuneblomst for Rygge.

pa

Rømskog kommune: Skogstjerne
er en av landets mest utbredte planter. l Østfold er den en karakteristisk
art for granskogen, en skogtype vi
finner mye a\' i Rømskog kommune.

'

Maiblomst (bittekonvall)kommuneblomst for Spydeberg
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Råde kommune: Marianøkleblom er en av våre kjæreste vårblomster. Nøkkelmotivet henger
trolig sammen med at blomsterstanden kan minne om et nøkleknippe.
Arten er utbredt i varme skogsåpninger og lunder.
gjeme på gressbakker med kalkrik jord. En ganske krevende art som er knyttet til Østlandet. og
som passer godt for Råde.

Trøgstad kommune: Soldogg vil
selv på de varmeste dager glinse av
fuktighet, og ble før tillagt magiske
egenskaper. Soldoggens kjenelsaft
er seig. Insekter som kommer for
nær blir sittende fast. Soldogg er altså en av våre
få insektspisende arter. Planten blomstrer sjelden,
"og bare en blomst kommer om gangen. Soldogg
finnes i alle fylkets kommuner og er vanlig på
skogsmyrer som vi fortsatt har en del av i
Trøgstad.

Sarpsborg: Prestekrage er en
karakterart for magre enger, men
den er også typisk for veikanter og
lignende tørr gressmark, ofte i indusuistrøk. Anen er kjent og kjær i alle
fyl kets kommuner, og den passer godt for
Sarpsborg.
Skiptvet: Nyresildre er en vakker
blomst med god duft. Nyresildre
hører hjemme på grunn, tørr jord i
sommervarme strØk. I Østfold er
den trolig kjent i samtlige kommuner, men er mindre vanlig i resten av landet. Om
våren kan den bli så tallrik på bakker og berg at
det lyser hvin. I Skiptvet kan nyresildre mange
steder dominere i mai og tidlig i juni.
Spydeberg kommune: Maiblom
er kjem i trolig alle kommuner i
Østfold. Den fi nnes der det er skogbunn med skygge, gJeme 1 granskog. Blir det for mye skygge, kan
blomstringen utebli, men det er en vakker og velkjent ar1 som er gitt Spydeberg kommune.

V

Våler kommune: Kattehale er et
velkjent innslag ved næringsrike
bekker og tjern, men kan også finnes
på fuktige strdildenger nær sjøen.
Den krever god jord og god sommervarme og finnes derfor bare i de sørlige deler
av landet. Kattehale står for eksempel rikelig
'langs vannkanten av Vansjø og passer således bra
i Våler kommune.

Trøgstad

Soldogg

-i-

Tegninger: Torunn Bjørnstad Iversen (saltsoleie), Pål Sundhell (de øvrige).
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Om ballast og ballast-flora ved Fredrikstad
Øivind Johansen
De såkalte ballast-plantene begynte å
vise seg her til lands i seilskutetiden.
Skutene hadde da nyttelast med seg ut, og
vendte tilbake med ballast (sand, grus,
jord) for å sikre skutenes stabilitet i sjøen.
I våre dager er ballasten oftest sjøvann,
som etter behov pumpes inn og ut av
spesielle tanker.

borti hverandre. Protestene ble tatt til følge i
1862. Det ble inngått avtale med grunneierne
til Nordre Rødsbruk på Kråkerøy. Ballastplassen i Fjeldskilen ble derfor flyttet til
sjønærere landområder på Glombo på
Kråkerøys vestside. Fra 1872 var det forbudt
å tømme ballast i sjøen i Fjeldskilen.

Med ballastjord fulgte et frø fra sydligere
strøk, og dette resulterte ofte i en
fremmed og merkelig flora på ballastplassene. Når seilskutene kom til en havn,
f.eks. Gressvik bruk, måtte de først
kvitte seg med ballasten. Å slippe den i
sjøen ville medføre problemer for
skips trafikken for øvrig. I Nedre Dlomma
var man derfor engstelig for at havner og
innløp skulle grunnes opp.
Det ble
innført strenge regler for hvor man kunne
"skyte" (deponere) ballast. Helst ville
man ha ballastjorda lagt på land.
Et eksempel på disse problemer oppstod i
1850-60 årene. Det eldste ballastområdet i
Fredrikstad - distriktet var fra gammel tid sør
for Ruth-holmen i Vesterelva mellom
Kråkerøy og Onsøy. Her ble sjøen benyttet
som ballast-plasss utenfor "Ballastholmen".
Skipsløpet her ble etter hvert tilgrunnet, og
etter en del diskusjon bestemte havnevesenet
at Fjeldskilen i Onsøy skulle overta som
~ allas t -områd e fra 1859. Ballast-merkene (to
;pader i kryss) ble derfor plassert på
~·a ratange n, Marnet og Kråka. Her skulle
;kipene ligge for anker og ..utskyde.. sin
Jaflast direkte i sjøen.
;ra første stund vakte denne ordningen "Græsvig Brug" før århundreskiftet, var et
notstand. Skipperne hevdet at ankeret ikke stort sagbruk. En seilskute sees i
enger fikk godt nok feste lenger. I dårlig vær bakgrunnen. - Foto : Ukjent. (Utsnitt av
unne skipene lett drive mot land eller komme foto fra Østfold fylkes bilde-arkiv).
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Havnevesenet hadde i mellomtiden opprettet
en ballastplass ved Haugetangen på
Gressvik. Her skulle det gjennom årene bli
tatt i land en mengde ballast-jord. Området
ble i 1865 overdradd til trelastbruket J.N.
Jacobsen & Co. Gressvik ble da sammen
med Øra-Vaterland (Øst ved Glommas
hovedløp sør for Gamlebyen) og Rød på
Kråkerøy et av de viktigste ballast-områdene
i landet.
Fredrikstad havneområde hadde
nemlig en tid den største tonnasje i Norge av
utenlandske skuter,
mest fra Europa.
var helt sentral
denne
Trelasten
sammenheng.

r - - - - - - -- -- --- ------- ·--·-

Ballastplantene fikk etter hvert norske
navn. Noen navn viser tydelig at artene
kom langveis fra. På Gressvik ble det
f.eks. funnet svartehavs-kål, orientsennep og italiensk raigras. En liten
Den ble
nellik ble kalt hårarve.
oppdaget ved Gressvik bruk i 1907 og har
siden ikke vært sett viltvoksende i landet.
På de tre områdene Øra, Rød på
Kråkerøy og ved Gressvik er det i følge
Tore
Ouren
registrert
professor
tilsammen nærmere 200 ballast-planter
fram til 1920. Ca. 75 av disse er funnet
ved Gressvik. Ved Fjeldskilen i Onsøy
ble det ikke funnet ballast-planter, da
ballasten her ble deponert i sjøen.
Nå er seilskutetiden forlengst over, og den
rike ballast-floraen med den. De aller
fleste artene knyttet til ballast-floraen
bukket under pga klimaet, eller de tapte i
konkurransen med den stedegne floraen.
Ballast-plantene er naturlig nok ofte
tilpasset sydlige forhold , og tåler stort sett
ikke verken korte somre eller lange
vintre.

Men slett ikke alle er borte. Noen har
klart seg så godt at de til og med er
ganske vanlige i dag. I Onsøy gjelder det
bla.
korsblomstene
veisennep
og
åkerreddik,
likeså
erteplantene
Ballastmerke (to spader i kryss) viste hvor
snegleskolm og legesteinkløver.
det kunne "skytes" (deponeres) ballast-jord.
Merket kunne også være malt på selve
Mer sjeldne er f.eks. russe-mure,
fjellet ut mot sjøen. Tegning: Thore Dale.
nonsblom og kanari-gras. Disse kan
Ballastplassene ble etter hvert et eldorado også ha reetablert seg etter seiskutetiden
for botanikere. Driftsbestyrer Elling pga industri l import, landbruk, bil- o~
Ryan (1849-1905, se Natur i Østfold jernbanetransport osv. - Onsøys flora
1988, nr.1) og adjunkt Edv. Ellingsen inneholder i vår tid i alle fall ca 30 av de
om lag 75 ballastplantene som var kjent
(1855-1938) som begge bodde i Onsøy, er
fra Gressvik - området, - og det er mange
blant de mest kjente botanikerne i denne
i grunnen.
sammenheng.
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Nonsblom, en ballast-plante som er
spredning i Onsøy i vår tid.

Kålurt, en ballast-plante som var kjent fra
Græssvig Brug. Arten forsvant imidlertid
nokså raskt.
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Lav fra Torsnes ved Fredrikstad innsamlet av Bertel Lunde,
og litt om luftforuresninger og lav
Øivind Johansen
Berte! Lunde (1883-1976) var lærer i
Torsnes fra 1918 til 1949, jf omtale i Natur
i Østfold nr. l, 1989. Han var ivrig lav- og
soppsamler og fikk etter hvert en stor
samling. Denne ble forært til Torsnes skole
i 1974 sammen med en del faglitteratur og
notater han hadde skrevet ned om naturen i
Torsnes.- I 1988 lånte forf. materialet for
å lage en oversikt. Arbeidet var meget
tidkrevende og gikk over 3 år. Lav-delen
presenteres i det flg.

Etter vekstform og utseende deles lav i tre
hovedgrupper:
Busklav, bladlav og
skorpelav. Busklav og bladlav utgjØr til
sammen makro-lav (de "store" lav-artene),
mens skorpelav utgjør mikro-lav. Makrolav sitter løst festet til underlaget og lar seg
lett fjerne med kniv.
----------~

Det er mest sopp å finne blant de nær 5.000
kollektene i Lundes samling. "Bare" 810
poser inneholder lav. Av disse er ca
halvparten fra Torsnes, resten overveiende
fra Lundes fødested, Gaular i Sogn.
Samlingen utgjør vel 3 poser av hver lav.
Det samlede antall !avarter fra Torsnes er
127.
Hva er lav?
Lav er på en måte en "dobbelt-organisme",
bestående av en sopp-komponent (del) og
en alge-komponent som lever i et intimt
samliv (symbiose), men som danner en
"organisk enhet". Siden algen inneholder
klorofyll (plantenes grønne fargestoff), kan
den assimilere (fange opp) sollys og
produsere sukker og dermed viktige
næringsstoffer til soppen. På sin side sørger
soppen
for opptak av vann og
mineralstoffer til algen.
Lav "forveksles" ofte med mose som vokser
på liknende steder i skogbunn, på jord,
stein, bark osv. Omvendt kalles av og til
reinlav for "reinmose", hvilket er
villedende.

Islandslav eller brødlav er vanlig utbredt og
lett å kjenne. Arten ble tilberedt til mat i
"trange tider" med sult her til lands, enten
for å drøye melet eller som grøt. Den ble
også benyttet kokt til grisefCJr.
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Lundes samling fra Torsnes inneholder 109 en nokså vid utstrekning, og går gradvis
arter busk- og bladlav, dvs ca 1/4 av de over i den såkalte "normalsonen" med
påviste makro-Javartene her tillands.
naturlig lavvegetasjon. Imidlertid kan
moderne skogsdrift i slike områder påvirke
Skorpelav utgjør i hovedsak det vi kaller en del arter i tilgrensende skog til
mikrolav. Tallet på disse er stort og ukjent. hogstflater, da lokal-klimaet endres, særlig
De er ofte vanskelige å bestemme. pga redusert luftfuktighet.
Dessuten sitter de så fastvokst til underlaget
(substratet), vanligvis stein eller bark, at Det er foretatt undersøkelser av lav og
i
Østfold.
Ved
det som oftest er umulig å få dem løs. Av luftforurensning
disse grunner samlet Lunde lite mikro-lav, Lærerhøyskolen i Halden er det fra 1976
bare 18 arter i Torsnes.
foretatt registreringer i og ved Halden by. I Halden fant man at det var praktisk å
Lav og forurensning
innføre ytterligere to lav-soner, slik at man
Da vannopptak og gassutveksling skjer her opererer med fem soner, istedenfor 3
direkte gjennom lavens overflate, er lav som vanlig (se over). Resultatene fra
meget
følsomme
overfor
luftforu- Halden har vist at det er tydelige endringer
rensninger. Særlig gassen svoveldioksyd i lavvegetasjonen, fra bysentrum 1
(S02) dreper effektivt de fleste ]avarter. industriutslipp, og videre utover mot skogDerfor er det nesten ingen lav som klarer og jordbruksområder. Nye registeringer
seg i sentrum av større byer og foretas i desember 1992 (Hans Jan Bjerkely).
industristrøk.
Lavvegetasjonen er frodigst i områder med
ren luft og høy luftfuktighet. I praksis kan
derfor lav brukes som et mål for "luftens
renhet" . Å undersøke ulike !avarter på en
lokalitet (hvilke arter, mengder, hvor
livskraftig l vital bestandene er) er en god
metode for å få vite noe om luftkvaliteten i
området.
Såkalt "lavørken" (lav - frie områder)
finner vi i sentrum av større byer, også i
Østfold. Her vokser det ikke lav på trærne. I
den ytre delen av denne sonen kan en finne
grønnalger voksende på stammer av løvtræ
som et "grønt belegg", samt enkelte
skorpelav på steiner.
"Lavørken" går gradvis over i den såkalte
"kampsonen", der det finnes enkelte
!avarter
på
trær,
f.eks.
kvistlav.
Lav vegetasjonen på steiner blir rikere i
denne sonen. "Kampsonen" har som regel

Studier av lav på løvtrær
i sentrum av
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden har vist at
lav-floraen er sterkt skadet på slike steder
som følge av lokale Iuft-forurensinger.
Områder uten lav i f.eks. by-kjerner, kalles
"lav-ørken".
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Elin Hilde har skrevet en hovedoppgave
(1983) om lav som indikator på luftforurensning i Sarpsborg- l Fredrikstad distriktet. Det ble undersøkt 3 ulike treslag
på hver lokalitet, en furu, en bjørk og et
såkalt "rik-barktre" (osp, edelløvtre). Det
viste seg at antall !avarter og mengden av
hver art minker med økende grad av S02forurensning. I bysentra i Sarpsborg og
Fredrikstad var det langt færre arter enn
lenger unna.

Fagfolk kontrollerte
Det fantes noe litteratur om lav på Lundes
tid, f.eks. Bernt Lynges "De norske buskog bladlaver" (1910) og A.H. Magnusson
"Flora over Skandinaviens Busk- och
Bladlavar" (1929). Lunde stolte nok ikke
helt på seg selv når det gjaldt lav. Han
konfererte derfor med lav-eksperter i stedet.
Han fikk nesten samtlige funn kontrollert
og bestemt av den kjente lavforskeren
Bernt Lynge. Lunde og Lynge hadde i
perioder et nært samarbeid og var også på
Eksempler fra Lundes samling
felles samleturer. Lunde hadde også kontakt
Strylav (Usnea - arter) er det f.eks. 2 arter med den svenske botanikeren A.H.
av i Lundes samling. Disse er typisk for Magnusson.
"norrnalsonen", altså i områder med "ren"
luft. Lungenever er også en god indikator
på god luftkvalitet, og arten finnes i Lundes
samling.
Arter som f.eks. elghornlav og papirlav er
ikke fullt så kresne, men må i hvert fall
leve i nærheten av "norrnalsonen".
Artssammensetningen sier en god del om
luftkvaliteten i Torsnes rundt 1930. Det
ville være interessant å granske utbredelsen
av egnete indikator-arter på god luftkvalitet
og andre !avarter i de samme områdene i
dag.
Lundes lokaliteter
Lunde samlet dessverre ikke lav i hele
Torsnes. De aller fleste funn er gjort nord i
bygda, i omegnen av Holm gamle skole
hvor Lunde bodde. Andre funnsteder er
Heieren, Haslekroken og F uglenebb i
Torsnes, alle steder innefor et område av l
km2. Noen få funn er gjort lenger sør, ved
Antalllavarter reduseres og forekomster av
Veel gamle skole, hvor Lunde arbeidet.
de enkelte arter i områder med
Samlingen hadde sikkert inneholdt flere luftforurensning avtar, særlig pga svovel i
arter om Lunde hadde samlet i større deler l ufta. Ser du deg om etter et nytt bosted og
av bygda. Til gjengjeld må vi regne med at vil unngå usunn luft, så ta en titt på trærne i
distriktet rundt Holm gamle skole nærheten ! Mye lav og mange arter = bra
nærmest ble finkjemmet.
luft!
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Artsliste fra Torsnes
Nedenfor følger en alfabetisk liste (etter
latinske navn) over Lundes lavfunn fra
Torsnes. Synonymer til busk- og bladlavarter er funnet i nyere litteratur (se
litteratur). Vedrørende skorpelav har jeg
fått hjelp med synonymer av professor
Hildur Krog. For skorpelav finnes ikke
godkjente norske navn.

Begerfausklav
Fingerbeger
Melbeger
Kystrødtopp
Gaffel-lav
Syl! av
Melrødtopp
Trevlelav
Svartfotlav
Pu!verrødbeger
Ingen av de påviste artene i Torsnes står Kombrunbeger
imidlertid oppført i den offisielle "rød- Grå reinlav
listen" for norske !avarter
("Truete arter Fnaslav
i Norge". Direktoratet for naturforvaltning, Kvitkrull
rapport
nr.
6,
1992,
s.44-45). Polsterlav
Horn! av
Pigglav
Busk- og bladlav
Glyelav
Alle-lav
Anapthycia ciliaris
Groptagg
Mørkskjegg
Bryoria fuscescens
Bleiktjafs
(uten norsk navn) Bryoria implexa
Sukkerlav
Arten har offisielt ikke vært kjent her til lands
Vanlig kvistlav
før i de senere år, men fantes i Lundes samling
Kuiekvistlav
under navnet "Alectoria implexa", bestemt av
Lungenever
Lynge.
Vanlig kruslav
Brunbegerlav
Svartbegerlav
Islands lav
Gullroselav
Bjørkelav
Lys reinlav
Pulverrødtopp
Morknelav
Blomsterlav
Stubbelav
Grynskjell
Meltraktlav
Pulverbrunbeger
Rødbeger
Skogsyl
Traktlav
Blåfotlav

Cetraria clorophylla
Cetraria commixta
Cetraria hepatizon
Cetraria islandica
Cetraria pinastri
Cetraria sepinocla
Cladonia arbuscula
Cladonia bacil!aris
Cladonia bacilliformis
Cladonia bellidiflora
Cladonia botrytes
Cladonia caespiticia
Cladonia cenotea
Cladonia chlorophea
Cladonia coccifera
Cladonia comuta
Cladonia crispata
Cladonia cyanipes

Cladonia deformis
Cladonia digitata
Cladonia fimbriata
Cladonia floerkana
Cladonia furcata
Cladonia gracilis
Cladonia macilenta
Cladonia macrophylla
Cladonia phyllophora
Cladonia pl eurota
Cladonia pyxidata
Cladonia rangiferina
Cladonia squamosa
Cladonia stellaris
Cladonia strepsilis
Cladonia subulata
Cladonia unicaulis
Collema sp.
Comicularia aculeata
Evemia prunastri
Hypogymnia bitteriana
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Lobaria pulmonaria

"Reinlav" kalles av og til misvisende for
"rein-mose", men har ingen ting med de
grønne mosene å gjøre. - Lav er nemlig
bygget opp av en alge- og sopp i samliv.
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Skrubbenever
Lobaria scrobiculata
Grynvenge
Nephroma parile
Parmelia centri.fuga
Gul krins! av
Stiftsteinlav
Parmelia conspersa
Klubbebrunlav
Parmelia exasperatula
Parmelia glabratula
Stiftbrunlav
Småkrinslav
Parmelia incurva
Skjærgårdslav
Parmelia loxodes
Parmelia olivacea
Snømållav
Brun fargelav
Parmelia omphalodes
Parmelia panniformis
Blokkringslav
Skålskjærgårdslav Parmelia pulla
Grå fargelav
Parmelia saxalitis
Hodesteinlav
Parmelia sorediosa
Parmelia stygia
Blankkrinslav
Matt brunlav
Parmelia subargentifera
Parmelia sulcata
Bristlav
Parmelia tiliacea
Lindelav
Gul stokklav
Parmeliopsis ambigua
Grønnever
Peltigera apthosa
Bikkjenever
Peltigera canina
Blanknever
Peltigera horizontalis
Mattnever
Peltigera malacea
Fingemever
Peltigera polydactyla
Runever
Peltigera scabrosa
Smånever
Peltigera spuria
Svart rosettlav
Phaedophyscia nigricans
Phaedophyscia ciliata
Osperosettlav
Ph. orbiscularis
Grønn rosettlav
Hjelm! av
Physcia adscendens
Vanlig rosettlav Physcia aipolia
Hoderosettlav
Physcia caesia
Fuglesteinlav
Physcia dubia
Stjemerosettlav Physcia stellaris
Frynserosettlav
Physcia tenclla
Grådogglav
Physconia grisea
Skåldogglav
Physconia pulverulacea
Vanlig papirlav
Platismatia glauca
Vanlig steinskjegg Pseudephebe pubescens
Pseudevemia furfuracea
Elghomlav
Nuddlav
Pycnothelia papillaris
Barkragg
Ramalina farinacea
Skålragg
Ramalina fastigata
Askeragg
Ramalina froxinea

Sphaerophorus fragilis
Grå korall av
Sphaerophorus globosus
Brun korallav
Stereocaulon evolutum
Putesaltlav
Stereocaulon paschale
Vanlig saltlav
Stereocau..
vesuvianum
Skjolds alt! av
Umbilicaria
cylindraca
Frynseskjold
Umbilicaria
deus ta
Stift-navlelav
Umbilicaria hirsuta
Melnavlelav
Vanlig navlelav Umbilicaria hyperborea
Umbilicaria polophylla
Glatt navlelav
Umbilicaria polyrrhiza
Kobberlav
Umbilicaria proboscidea
Rimnavlelav
Blærelav
Umbilicaria pustulata
Kystnavlelav
Umbilicaria spodochroa
Soll-lav
Umbilicaria torrefacta
Grovstry
Usnea barbata
Glattstry
Usnea hirta
Ch;fnrnessinglav Xantoria candelaria
Vanlig messinglav Xantoria parietina
Småmessinglav Xantoria polycarpa

Furu
med
og strylav. Fuglen er en nøtteskrike. Foto:
Jørn Bøhmer Olsen.
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Skorpelav

Litteratur:

Acarospora sp.
Baeomyces roseus
Baeomyces rufus
Candelariella aurella
Candelariella vitellina
Chaenonatheca furfuacea
Haematomma ventosum
Lecanoraachariana
Lecanora atra
Lecanora carpinea
Lecanora muralis
Lecanora polytropa
Lecanora varia
Lepraria membranacea
Ochrolechia tartarea
Pertusaria amara
Pertusaria corallina
Rhizocarpon geographicum (kartlav)

Hans Jan Bjerkely: Lav-vegetasjon og
luftforurensning. Pedagogen nr.1, 1979, s. 5967.
Eilif Dahl, Hildur Krog: Macrolichens.
Universitetsforlaget 1973.
Halden lærerhøyskole
Luftforurensning
dreper lav. Info-folder på en utstilling i 1989.
Elin Hilde : Utbreiing av epifyttiske lav- og
svovelkonsentrasjon
lav som indikatorpå
luftforureining i Sarpsborg l Fredrikstadområdet. Ås, NLH .1983.
Østhagen, Tor
Hildur Krog, Haavard
Tønsberg: Lav flora. Norske b usk-og bladlav.
Universitetsforlaget 1980.

Gårdsdammer glemte perler ?
Gårdsdammene var en gang en viktig
del av gården, de ble bl.a. brukt til
vanning av dyr, isdammer, branndammer og parkdammer gjeme med
karuss eller karpe. Men dammene er
ikke i bruk lenger og de fleste er fylt
igjen for å slippe inngjerding slik
brønnloven krever. Planter og dyr som
lever i dammene er selvsagt truet,
siden det er så få dammer igjen.
Gjenværende gårdsdammer bør derfor
tas ekstra godt vare på.
Råd om skjøtsel av gårdsdammer
(og andre kulturperler) kan fås ved å
henvendelse til Fylkeslandbrukskontoret eller til Miljøvernavdelingen.
Dammer med spesielt verdifullt dyreeller planteliv kan grunneieren også få
støtte til å ta vare på.

Gårdsdam fra Hærset gård i Trøgstad 1978
Foto: G. Hardeng
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Mindre høstpløying
Ikke siden 60-åra har det
vært så lite høstpløying i
Østfold som i år. Etter de
oppgaver som Fylkeslandbrukskontoret har, er bare
halvparten av kornarealene pløyd i høst, og det er
en utvikling som var utenkelig for bare et par år
siden.
Dette viser at Østfoldbøndene er i forkant når det
gjelder miljøvennlige driftsformer, mener fylkeslandbrukssjef Thor Bjønnes.
I hele fylket er det nå ca. 154 000
daa med i ordningen med tilskott
til endret jordarbeiding (ingen
jordarbeiding om høsten). Dette
utgjør ca. 25% av arealet som nyttes til kom og oljevekster. I tillegg
er det sådd mer høstkom enn på
lenge. Etter omsetningen av
såkorn er arealet beregnet til ca.
125 000 daa, eller ca. 20%. Siden
det også er endel arealer som bare
blir harvet om høsten eller som

ligger i stubb uten at det er søkt
om tilskott, kan vi anta at den
delen av kom- og oljevekstarealet
som blir liggende som pløysle i
vinter, er maksimalt 50%.
Det er nok flere årsaker til at
redusert jordarbeiding har :fatt så
rask utbredelse, mener Bjønnes,
og nevner bl.a. Landbruksprosjektet i Haldenvassdraget, der
bønder, forskere og rådgivere sammen har utviklet og prøvd nye dyrkingsmetoder i praksis. Tilskottet
har nok også en viss betydning i
en periode med reduserte kompriser og dårlige avlinger. Men størst
vekt tror Bjønnes bøndene legger
på mulighetene for å spare kostnader og forbedre miljøet.
Den viktigste årsaken til
økningen i høstkomarealet er nok
klimatiske forhold de forgående
år, tror Bjønnes.
Men det er også bønder som
legger vekt på miljøfordelene med
høstkom, med redusert erosjon,
redusert avrenning av nitrogen og
positive effekter i kulturlandskapet.
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Registrering av kulturlandskap
I år er det satt i gang en
nasjonal registrering av verdifullt kulturlandskap. Arbeidet
ledes av et utvalg hvor bl.a.
sentrale miljøvern- og landbruksmyndigheter er med.
Registreringen skal spesielt ta
for seg gamle kulturmarkstyper som eng- og hagemark.
To studenter fra Landbrukshøyskolen
har vært engasjert i Østfold i sommer
og de har foreløpig sett på eng og beiter i den søndre delen av fylket.
Fylkeslandbrukskontoret har varslet
grunneierne ved å få lokalavisene til å
skrive om prosjektet. Neste sommer
vil de reise i den nordre delen av fylket, forteller landskapsarkitekt Gyda
Grendstad som er med og leder dette
arbeidet i Østfold.
Registreringen skal kunne brukes
som grunnlag for myndighetenes
arbeid med kulturlandskapssaker; for
eksempel for å prioritere bruken av
midler til spesielle tiltak i kulturlandskapet, ved behandling av utbyggingsplaner eller ved vurdering av søknader
om tilplanting med skog.
Ill: Ole A. Krogness

Østfold fikk i år l ,3 mill kroner
til spesielle tiltak i kulturlandskapet. Neste år f'ar vi mer, antagelig cirka l ,8 mill kroner.
Midlene skal
gå til gårdbrukere som gjør en ekstra innsats for å ta vare på kulturminner og biologisk mangfold eller
for å tilrettelegge for ferdsel.

Bekkelag har vist seg å. være en
egnet organisasjonsform for grunneiere som ønsker å samarbeide om miljøtiltak i nabolaget. Bønder og andre
som er interessert i spørsmålet kan få
brosjyre på landbrukskontoret.

Kulturlandskapspris for 1992
Prisen skal gå til en gårdbruker som
har bidratt til vern og utvikling av verdifullt kulturlandskap gjennom for
eksempel:
- aktive skjøtselstiltak og forbedringsarbeider
- opprettholdelse av tradisjonelle
driftsformer og kulturmarkstyper
(eng- og beitemark)
- vern og utvikling av gårdsmiljøet
kulturminner.
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BUER
BAKKENE
beitede ra viner med rik flora
i Rakkestad
ASKIM

MYSEN

Folk er velkom men til området.
Ta h ensyn til dyrene, skrem dem ikke.
Hunder bør ikke tas med inn på beitet!
SARPSBORG

Eieren av Nedre Buer, Arve Gjerberg. og landbrukskontore t i Rakkestad har gå tt sammen for å ta
vare på dette o mrådet. Landbrukets utbyggingsfond (LUF) har bidratt med økonomisk s tøtte.
Raviner finne r vi i områder under marin grense.
Tykke lag med leire og løsmasser er avsatt under
'ann. Senere har naturkreftene gjennom erosjon
formet daldrag og bekkedaler som her ved Rakkestadelva.
Beitebakker som denne er u tvi kl et gjennom langvarig beiting. Husdyrtråkk og stier har satt varige
spor i bakkeskråningene.
Beitingen holder skråningene delvis åpne, uten
trær. Markfloraen tilpasser seg bruken og vil endre
seg etter beitepres set.
Området preges av begynnende gJengroing. Kvalitetene i området er registrert og det er uta rbeidet
plan for skjøtselen av omr.ldet. Planen er laget av
landskapsarkitekt Nils Skaarer.
Målet med skjøtselen er å hindre gjengroing og
ta vare på sjeldne og sårbare arter. Område t blir tilrettelagt for besøkende, og det gis informasjon om
floraen i området.

Vegetasjonen kan d eles
tre h ovedtyp er:

gra?r og osp, tegn på gjengromg.
3. Blandingsvegetasjon og
spredte grantrær som
utvikler seg til busketrær.
\'ege tdsjon~m varierer fra åpne raviner og bei telandsk~p ."l hagemark, lunder og gjengroingsområder. Arhg beiting holder området i hevd.

l blomsterenga finner vi bl.a. tiriltunge, rødkløver,
prestekrage, gjeldkarve og blå klokke, ryllik og timotei.
Slike blomsterenger og bakker er stadig mer
sjeld ne og bør tas vare på.
l busksjiktet fi nner vi blant annet vier, selje, hyll,
hassel. nyperose, emer, hegg. trollhegg. villapal og
enkelte skogleddved.

1

l . Gamle, velutviklede solitæ re træ r og busker.
2. Pionervekster, løvkratt av

l Buerbakkene fins de fleste edelløvtrærne som
enkelttrær eller spredte forekomster. l tillegg til
alm, som dominerer, finn er vi spisslønn, eik og
S\·artor.
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NORD

Rakkestad landbrukskontor
1890 Rakkestad
Tlf. 09 22 24 44
Fylkeslandbrukskontoret i Østfold
Markveien 3 A
1740 Borgenhaugen
Tlf. 0916 60 55

Arekilen naturreservat, Kirkøy, Hvaler

''En Jocafitet, der saavel i zoologisk som
botanisk Henseende i en særlig grad fortjener
Opmærksomhed, er en paa Øens Sydside et
Par Tusinde Fod fra Havet beliggende lndsø,
Arekilen. "
Robert Co/lett 1865
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Arekilen naturreservat ble opprettet ved Kongelig resolusjon av 5.
november 1976. Naturreservatet har et areal på 440 dekar. Formålet
med fredningen er å bevare en stor og sammenhengende ~varter· .
skog, og en næringsrik sjø med en særpreget flora og et nkt fug leliv.

Naturforhold
Selve kilen ligger i en forsenkning i berggrunne.n som består_av
granitt. Ut fra kilen går fire armer som forsenkninger i grunnfJellet.
1tor1øngølsen av forsenkningene tinn~r ':"an dy~ede areal med
gammel bosetting. 1disse l~vere partter r gru~nfJGIIøt ar det av~tt
grus, sand og leire. Leiren tnneholder mye skjell og andre manne
avsetninger.

Plantelivet

Tjernet i Are kilen er næringsrikt. Sjeldne planter som kr~nsalg~r og
stivt hav1ru&gras vokser her..Langs kilens ytte rgrenser f1nner VI en av
de største svartorskogene i Norge. Mellom skogen og det åpne
vannet vokser takrør. pollsivaks, havsivaks og bred og smal dun·
kjevle . Fra fast grunn og utover mot vannspel!et _endres g~nntorhol·
dane gradvis. De forskjellige vekster har forskløiiiQB krav 111 vokse·
sted, og vokser følgelig i adskilte son~'· Innerst er svartorskogen, s~
følger vierkran. takrør og ytterst dunkjevle.

Dyrelivet
Dyrelivet på land er rikt og variert. Man kan støte på elg,
rådyr, hare, ekorn, rødrev, grevling, røyskaH. Disse
dyrene holder seg først og fremst i områdene som stø ter
opptil tjernet og sumpvegetasjonen. Av amfibier er flere arter
representen. Blant annet var Arekilen el av de første funnste ·
der for "splssnutel frosk" her i landet. Ener sigende skal også
landets største padder finnes i Arekilen.

Fuglelivet
~lJQ;Ai1vet er imidlenid det som vekker størst interesse. Her er

reg istrert nærmere 150 arter, et meget stort antall for et så tite
o_mråde. Gråhegre, stokkand, enkeltbekkasin, rørsanger og
s1vspurv, knoppsvane, myrrikse, vannrikse, sivhøne og
sothøne er arter ~om alle er knyttet til våtmarker. Vannrikse ·

bestanden i Arekilen er den største og mest stab1le 1Østfold.
Svartorskogen rommer også et yrende fugleliv, . sært~g
mange lorsktallige sangere og spenearter. ltilknytmng 111
området lever også vepsevåk og skogdue.
Arekilen er et etableringsområde for sørøstlig utbredte
fuglearter som brer seg nordover. Eksempler på dene er
sivhauk, nanergal, myrsanger og skjeggme1s.

Fra havbukt til fas t !and
l middelald eren var Arekilen en havbukt. På grunn av landhevningen
ble kilen avsnørt fra havet på 1600-tallet. Om vi ser på Holtekiten
(Klrkeøy), Vlkerkilen (Asmaløy), Areki!en og Prestegårdsmyra
(Kirkeay) i nevnte rekkefø lge; så viser disse forskjellige stadier 1en
og samme utvikling fra havbukt til fast land.

For 80 år siden var vannspeilel i Arekilen 80 dekar. mens det o dag
bare er 15 dekar. Tjørnet ligger n~ 1 meter over havn1vå og er for det
meste 20-30 cm dypt. Under bunnmudderet ligger et sort og llletuk·
tende lag i hafvannen meters tykkelse.
På grunn av g,entagende koktleber· (malaria -) eptdem~r onsket man
på 1800·tallet llltrrlegging av Areki ten. Grunne1erne motsane seg
dette siden skjæring av takrør gav en viss intekt. Takror brukte man
som navnet tilsier, til taktekking. Takror fra Arek.iten er også
·

nyttet i gipsrak pa Slonet.

49
1 1913 ble de1 imidlertid grave1 en kanal ved Tangenbekken syd i
kilen. Her ble det plassert et vindmølleanlegg og ~n Arkimedes'skrue
som skulle "skruø vannet ut av tjernet Anlegget wket så bra at ka ·
nalforstotningen brøt sammen på grunn av vannptesset utenfra, og
vannet strommet tilbake. Nedtappingsforsøket ble ikke gjentan.

Utdrag av vernebestemmelsene
Du er velkommen til å besøke reservatet, men merk deg
følgende bestemmelser:
• Vegetasjonen er fredet, også døde busker og trær.
• Sanking av bær og matsopp er tillan.
• Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg er fredet.
• All jakt er forbudt.

Informasjon og forvaltning
OppsynsmaM

foret

tilsyn med området. Opplys-

ninger om naturreservatet får du ved henvendelse til:
Fylkesmannen l Østfold l Mlljoverna vdellngen
Oronnlngensgt. 1, 1500 Moss
Tlf. 09 254 100

• Motorisert ferdse l er forbudt.
• Alle Inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige
mi jølorhold er fotbudt.
Friluftsloven slår fast menigmanns ren til trin å ferdes i utmark,
men det er en frihet under ansvar. Bruk naturvet11 Spesiell kan
man merke seg at ferdsel over dyrka mark er forbudt så lenge
marka ikke er snødekket eller trossen.

FYLKESMANNEN l ØSTFOLD
MILJØVERNAVDELINGEN

Støtte fra "Naturfondet"
Søknadsfrist l. april 1993
Ingen miljøvern-prosjekter ble omsøkt
i 1992.
Et krav for å få tildelt midler er at
prosjektene skal være konkrete og
tidsavgrensete. Kort rapport l artikkel
til Natur i Østfold eller rapportserien
Østfold-Natur skal utarbeides.

Midler fra Naturfondet skal igjen deles
ut til miljøvern l naturfaglige
prosjekter i Østfold.
I 1992 ble flg. prosjekter stØttet
(tils. kr.20.000-):
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Flaggermus
Østfold (Tomas
Aarvak)
Botanikk l ornitologiske reg. i
Søndre deler av Hvaler (Kjell
Vingen l Gunnar Engan)
Insekter Bøenseter, Aremark (Thor
Jan Olsen)
Gresshopper l øyenstikkere i Østfold
(Magne Pettersen)

Flere søkere fra tidligere år har ikke
etterlevet rapporterings-plikten. Disse
vil ikke bli vurdert ved eventuelle nye
søknader til fondet, før tidligere
tildelte midler er godtgjort gjennom en
kort meddelelse til tidsskrift eller
rapport-serien.
Søknader for 1993 sendes Geir
Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673
Kråkerøy. (Tlf. 09 34 24 43).

~
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20 nye våtmarksreservater i Østfold
Områdene ble fredet av regjeringen ved kongelig resolusjon 8.
mai 1992. Verneplanen omfatter
ca 20 km2, hvorav ca 6 km2
landareal. Områdenes beliggenhet
i fylket fremgår av Natur i
Østfold, supplement nr. l,
årsskrift 1991, s.68-69.
Arbeidet med verneplanen startet
med en registrering i våtmarksområder i perioden 1970 - 86,
utført i offentlig og privat regi, og
av Østfold Ornitologiske Forening.Totalt ble nærmere 200 større
og mindre lokaliteter vurdert.
Vernevedtaket bygger således på
et omfattende naturfaglig bakgrunnsmateriale, der de høyest
prioriterte områdene er presentert
i fylkesmannens rapport 1986 :
"Utkast til
verneplan
for
våtmarksområder i Østfold "
(137 s) .
I forbindelse med høring av
verneplan-utkastet i 1986 ble det
avholdt en rekke møter l befaringer med de berørte grunneiere.
Senere har Direktoratet for
naturforvaltning foretatt en hør-

ing til bl.a. andre departementer,
f.eks. Landbruksdepartementet.
Direktoratet har gitt sine tilrådinger til Miljøverndepartementet som har fremmet verneplanen
for Kongen.
Under arbeidet er det forsøkt tatt
hensyn til andre interesser,
spesielt landbruksinteresser. Etter
høringene er således arealet totalt
redusert med vel400 dekar.
Områdene vil bli merket opp i
terrenget og det skal etableres
tilsynsordninger. Erstatningsspørsmål og forvaltning l skjØtsel vil
også være sentrale arbeids-oppgaver fremover. Forvaltningsansvaret er tillagt fylkesmannen i
Østfold.

Vernebestemmelser
Siden områdene er fredet som
reservater, innebærer dette en
streng fredning, der tiltak som kan
endre de naturlige forhold er
forbudt. Det er gjort noen mindre
unntak, som f.eks. for vedlikehold
av "eksisterende anlegg mv".
Dispensasjonsadgangen er tillagt
fylkesmannen., som kan gi
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nænnere
opplysninger
om
områdene.Fullstendige
vernebestemmelser for det enkelte
reservat er for øvrig trykket i
Norsk Lovtidend, regionale l
lokale forskrifter nr 4, 1992, som
finnes på en del bibliotek.
Fiske er tillatt etter gjeldende regler for
øvrig, unntatt fangst av gjedde ved bruk av
skytevåpen (vårjakt).
I flg. områder er tidsbegrenset jakt etter
gjeldene regler for jaktbare aner l jakttider
(Viltloven) tillatt til 1.4. :

Moskjæra i Vansjø og Hansemarkerkilen i Skjeberg (fra 1.10.);
Bleiken og Hølvannet i Rømskog
samt Kallakmosen i Trøgstad (fra
20.8.). Jaktretten generelt
tilhører
grunneier. Jakt på elg og rådyr er tillatt i
alle resrvatene.
l flg. områder er det ikke ferdselsforbud:

Bleiken, Fuglevikbukta i KråkThorsøma i Borge, Hansemarkerkilen i Skjeberg, Storesand i
Skiptvet og Hæra i Trøgstad.
I Skinnerflo l Skårakilen i Ons· øy,
Råde, Rolvsøy m.fl. og i Gjølsjøen i
Marker er stØrste tillatte b!tfart 5 knop,
erøy,

men det er ikke ferdselsforbud.

Rambergbukta

på
Jeløya:
Ferdselsforbud i gruntområdene og på
Flantorsk 15.3. til 1.6., og 1.8. til 1.10, men
fersdel til og fra brygge ved molo korteste
vei gjennon reservatet, er tillatt.
Vestre Vansjø : Ferdselsforbud 15.4.15. 7. til vanns i Dramstadbukta (fra tange
øst i Årvollbukta til odde vest på Feøya), i
Fiuelstadsundet (frem til Feøytangen), i
Sørpebukta og på holme med SOm sone
rundt ca l OOm nordvest for Bjørkeholmen.
Båtferdsel til l fra tidligere etablerte
båtplasser er tillatt, men ikke gjennom
Fiuelstadsundet. Maks hastighet 5 knop.

Moskjæra

~

i Vansjø : Ferselsforbud
15.4.- 15.7. på og mellom Moskjæra med
en 50 m sone omkring, samt i Danskebukta.
Maks. tillatt hastighet 5 knop.

Kråkstadfjorden i Råde : Ferdselsforbud i gruntomrAdene øst og vest for dyprenne midt i fjorden 15.3. til 1.6. , og 1.8. til
1.1 O. Hensynsfull ferdsel korteste vei
gjennon reservatet er tillatt til og fra
tidligere etablerte b!tplasser.
Kjennetjern i Onsøy : Ferdselsforbud
15.3. til 1.10. på tjernet og i sump- og
sivområdene.
Goenvad

på Kråkerøy :Ferdeslesforbud
15.3. - 1.6. og 1.8. til 1.10. innertfor
Oksetangskjæra
og
på
tilliggende
strandenger.
Indre Skjebergkilen: Ferdsels-forbud
til vanns 15.3.- 1.6. og 1.8.-1.1.0.
Vestvannet sør : Ferdselsforbud 1.8. 1.10. sør for en linje øst - vest over
Gunnhildholmen. Maks. hastighet 5 knop.
Lysakermoa i Glomma, Eidsberg :
Ferdselsforbud 1.8.-1.10. på gruntområdene
og på engene. Maks. hastighet 5 knop.

Hølvann

i Rømskog : Ferdselsforbud
15.4.-15.7. i vannet og på øyene. B!tbruk
korteste vei til/ fra hytter tillatt.
Kallakmosen i Trøgstad : Ferdselsforbud 15.4.-15.7. på S!fjærtjem.

G. Hardeng
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•
Våtmarksområdene er spiskammers for mange fuglearter. Uten disse vil de ikke
kunne gjennomføre et langt og krevende trekk mellom hekkeplasser og
vinteroppholdssteder. Mange arter er også direkte avhengige av slike områder til
hekking og næringssøk for øvrig. Foto: Erik Sandersen.
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Fredet myr

l

Østfold

Myrenes verdi

Myrene, en spesiell naturtype

For under-. isning på ulike ~koktrinn og for forskning er

Myr dannes ved ar de t skjer en opphopning av døde og ikke
nedbrutte planterester (torv). Forutsetningen for danning av
myrtorv er et overskudd a\- vann som hindrer e ller reduserer
nedbrytningen a\' dødt plantemateriale.
Myrene har en spesiell vegetasjon og er voksesteder fo r
en lang rekke plantearter. Noen av våre mest sjeldne planter
er knyttet ril myrene. Blant flere bærarter som vokser på

urprte myre r JV stor be tydning. særlig for fag områder som
økologi. kvartærgeo logi , hydrologi, botanikk og zoologi.
Myrene e r vcgetasjonshnnoriens arkivska p. Nede i torva
l igg~r po lh:n (hlomstcrst øv) fra ddligere tider be van, og ved
pollenanal yser kan man finne ut om hvordan plantelivet i
området har t:ndret seg gjennom den tidsperiode myra har
ck., i~Lcrl. Siden planteliv og klima henger nøye sammen,

hører m) rene ogs~ ril våre viktigste kilder når de r gje lder å
få J..unnskap om kl imaet etter siste istid. Mye av vår viten om
bosetting o g JOrdbruksdrift etter siste istid bygger også på
utforsking av våre myrer.
Myrene hat stor bet) dning for naturens vannhusholdning
ved at de funge rer som svamper og holder tilbake store nedbørmengder og derfor demper flomtopper. Myrene virker
også reg ulerende på grunnvannssranden og har samtidig
evne ril å filtrere forurenser nedbørsvann.
Myrene utgjør en vesentlig og karakteristisk del av landskaper i skogsrtakrene i Østfold. De skaper va ri aSJOn i er

myr, er molta best kJent.

Mange dyrearter er avhengig av myrene ril spillplass,
hekkeområde eller som næ rings biotop. Uttrykk som trane dans og orrfuglleik er nært knyttet ril myrene. Sjeldne fugl e arter som trane. smålom og sø rlig heilo hekker bare i tilknytni ng til myrene og må betegnes som karakterarter for denne
naturtypen. Også vipe, storspove, heipiplerke, sang lerke, såerle, buskskvett og en kel rbekkasin hekker på myrene i fy lket. Det rikeste fug le livet fin nes gjerne på de store myrområdene der ulike plantesamfunn veks le r m ed myrpyttcr og
tjern.

el lers ofte mer monotont skogsterreng, noe som 1kke bare

De vernede myrene i Øs! fold inng;.\r i en l~tndsomfa tten~
de vernep lan fur å sikre: c.: t sii br~dt spekter sum lllulig av

beriker fl ora og fauna, men også menneskene. Myrene øker
verdi som turomr4de. For å bevare alhidighctcn i naturm iljøet, er det nøUvt::nUig ~verne om myrene.

uli ke myrtyper. Sett i landssummenhe ng har Østfold er lire
idet kun ca. 2 (;o av landarealet i fylket forbatt
er myr.

~kog:-,tcrre ngets

myr~area l,

Klokkelyng er tilknyttet myrer i mer kystnære strØk av landet. Arten er vanlig på mange av
Østfold-myrene og blomster i juli. Klokkelyng vokser ofte sammen med f.eks. rome
("myrlilje"), et annet eksempel på en art avhengig av "kystk:lima" (såkalte sub-oceaniske
arter). Foto: Bård E . Andersen, Aremark.
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Myrene, en utsatt naturtype

Myrtyper
Myrene inndeles i grupper både ener måten de er dannet pl
og ener type vanntilførsel. En gjenvoksningsmy dannes ved
gjengroing av tjern. mens en forsumpningsmyr dannes p3
fastmark der det er et vedvarende overskudd av vann. En
myr som får næringstilfø rsel gjennom regnvann, kalles
rt'gnvannsmyr: mens en myr som får næringstilf~usel gjen·
nom sige' ann kalles en jordvannsmyr.
En regnvannsmyr vil all tid være næringsfanig,- noe som
gjenspei ler seg i plantelivet. En jordvannsmyr som ligger i
et na:ringsfanig område. vil ogsl ha en li te kravfull vegetasjon. men ligger jordvannsmyra i et område med næringsrikt
jord,ononn. vil noraen inneholde kravfulle plantearter. Dette følger av at sigevannet i jordvannsmyra har vært i kontakt
med berggrunnen og jordsmonncL

Myrene tilhører en naturtype som har vært ~ a:rlig ut~an for
inngrep og ødeleggelse. Myrer er i stor grad drenert ut og
oppdyrke! eller tilplantet med skog. Tidligere ble det tall ut
torv til brensel og torv-strø. Myrområder er og'A blitt tørrlagt og utnyttet til bygge- og anleggsformål.
Til nå er mer enn 6 000 km' myr grøftet i Norge. Sett i
forho ld til antall myrer. har de myrfattig>tc strøkene relativ t
sett vært mest utsatt for grøfting. Dette gjelder blant annet
Østfold. Ofte har sjeldne myrtyper, f.eks. rike ka lkmyrer.
blitt grøftet. Dette gjør at disse myrtypene er truet.
Når vi grøfter ut ei myr. ;enker vi grunnvannsstanden og
nedbrytningsprosessen• i torva fremskyndes. Myrene som
er vernet, er få og små. Derfor er det viktig at også andre
urørte myrer forvaltes med omtanke.

Myrreservatene
l)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
Sl
9)

10)
Il)
12)

13)
14)

IS)

Tranemosen
Langmyra
Bred mosen
Storeli mosen
Spcrncsmuscn
Langrasta
Kisselbergmosen
Svcnken
lløcnsmosen
Jørstad myra
Ile myr
Stordamsmyra
Stenerudmyra
Gulltjernmoscn
Ishavet

Halden
Halden
Marker
Marker
~~~1rh·r

Marker
Marker
Rakkestad
Rakkestad
Skjeberg
H'aler

Rolvsøy/Fredrikstad
Hobøl/Spydeberg
Spydeberg/Enebakk
MossfVestby

585 daa
360 daa
665 daa
290 daa
IK5 daa
l ~O daa
735 daa
360 daa
~48 daa
300 daa
125 daa
195 daa
655 daa
785 daa
185 daa

Utdrag av vernebestemmelsene
å besoke myrreservatene, - men vi
ber deg legge merke til følgende bestemmelser:
• Sanking av bær og matsopp er tillatt.
• Respekter dyreli, et, forstyrr ikke fuglereir, sett ikke
opp kamunasjeinnretninger.
• Jakt på pattcd)r er til latt etter viltlovens bcstemmel;er.
• Organisert idrettsutøvelse er ikke tillatt.
• Vegetasjonen er fredet, også døde busker og trær.
• Inngrep som endrer de noturligc vekstvilkår er
ikke tillatt.
• l re~ervatcnes yuerkamer er ~J..og~drift ti lian ener
Du er velkommen til

be~temte

retning!\linjer.

Informasjon og forvaltning
Fylkesmannen er forva ltni ngsmyndighe t for myrreservatenc. l de neste reser vatene er det satt opp informasjonstavler med kart. Ytterligere informasjon om reservatene kan
du få ved A henvende deg til:
Fylkesmannen i Østfold
Dronningensgt. l, P.b. 325
1500 Moss. (tlf. 09 - 25 41 00).

Fylkesmannen i Østfold
Milj.vemavde/ingen

A

w

NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT l!
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Fredet edelløvskog
1 Østfold
Edelløvskogen i Østfold
Med edelløvskog menes vegelasJonslyper som har dominans a v varmekjæ re løv1res lag. De varmekjære lreslagene (alm, ask, bøk, hassel. lønn, eik og lind), sener forholdsvis Slrenge krav ril jordbunnen og klima; spesiell sommerlemperaiUren. MiddellemperaiUren for månedene juni,
juli, augus1 og seprember må for de fles1e varmekjære Ireslag ikke underskride 12,5 °C.

Verdier knyttet til edelløvskog
Tidligere hadde edelløvlrærne slor økonomisk belydni ng.
Fle re av løv1rærne ga vikrige malerialer ril bArbygging.
møbler og redskap og ble også mye bruk l ri l bre nsel. Ask,
alm og lind ble sær lig nyllel ril/alll'ing (høsring av greine r
med løv) og var el viklig lilskudd for husdyrbrukel.
Edelløvskogene er kny11e1 ri l lokalileler med særlig
gu nSi ige klimariske og jordbunnsmessige forhold og har
derfor en s10rproduksjon av planlemaleriale. En rekke planleog dyre arler med spesielle biolopkrav er hell eller delvis
avhengige av edelløvskogene.

Edelløvskogene har ofle sror landskapseslelisk verdi.
For å opprenholde el varien spekrer av opplevelsesmuligheler, er del viklig å verne o m edelløvskogene. l tillegg
må det nevnes al edelløvskogene er verdifulle både for
undervisning og forskning.
En trussel mot edelløvskogene er at de er knytte t til
næ ringsrike lokaliteter som ofte kan få større økonomisk
betydning for grun neiere ved treslagsskifle til banrær eller
ved oppdyrking. Siden ede lløvskogens nordligste utløpere finnes i Norge, gir delle oss et sær lig ansvar. Det er
en viktig oppgave å sikre et representati vt utvalg av våre
edelløvskogsforekomster og dermed også bevare noe av
variasjonen og mangfoldet i naturen.

Fuglelivet i edelløvskogen
Floraen og faunaen i de varmekjære løvskogene er overmåte
rik. Innslaget av snegler, biller, meitemark osv . gir næringsgrunnlag til e t yrende fu gleliv. l Remmendalen, en
fro dig bekkedal i Halden (ikke fredet), er det innenfor et
område på 130 daa påvist 200 hekkende par fordelt på
45 forskjell ige aner. l sum ps kog med svanor og vierarler

Et utvalg blader fra løvskog i Østfold: Fra venstre: Morell, svartor, spisslønn, bøk,
rogn, osp, eik og hassel. Foto : David Vogt, Rygge.
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er fugletett heten enda høyere. En furuskog har knapt
ti ended elen av edelløvskogens fugleliv. Typiske fuglearter i lø vskoge n er spettm eis, løvmeis, gul sanger, bøksanger
og kaie.

Utdrag av vernebestemmelsene
Du er velkommen til å besøke edelløvskogsreservatene. men
merk deg følgende bestemmelser:
• Vegetasjonen er fredet, også døde busker og trær
• Sanking av bær og matsopp er tillatt.
• Forstyrr ikke dyrelivet unødig.
• All motorisert ferdsel er forbudt.
• Tiltak som endrer de naturlige vekstvilkår er forbudt.

Edelløvskogsreservatene
Sv.su. eller Sl' st. = Svartor-sumpskog eller sv.-strandskog
Sm. hø. =Smyle-bøkeskog • Gr.he. =Gråor-heggeskog
Gr.as. = Gråor-askes kog • Al.li. = Alm-l indeskog
l) Strønes: Trøgstad kommune- 65 daa, A/.11 & Gr.as.

2) Lekum: Eidsberg kommune - 2 l daa, Al.li & Gr.as.
3) Refsnes: Mo;s kommune - 86 daa , Al.li, Gr.as. & Sv .st.
4) Bogslunden: Rygge kom. - 6 l daa. Sv.su. & Al.li & Gr.as.
5) Kajalunden: Rygge kommune - 39 daa. Sm.bø.
6) Selgård havna: Sarpsborg kom. - 28 daa. Sv.su, & Sv.st.
7) Apal viken: Onsøy kommune- 69 daa, Sv.su. & Sv.st.
8) Stensdalen: Hvaler kommune - 21 daa, Sv .st.
9) Arekilen: Hvaler kommune- 430 daa, Sv.st.
(Areki len er også et viktig våtmarksområde).
10) Folkå: Halden kommune- 70 daa , Sv.st.

Da isen trakk seg tilbake
for ca. l 0.000 år siden, ble
de blottlagte landområdene invadert av ha rdfø re
fjellplanter. For 5 - 6.000
år siden inntrådte en klimaforbedring, og vi fikk
den s åkalte varmetida da
årsmidde ltemperaturen var
2 o høy ere enn i dag. Dette
førie til at de varmekjære løv tres lagene tok landet
i bes ittelse, og de lavereliggende delene av Norge
var dekket av edelløvs koger.

c

Fra Bjømevågen, Kråkerøy. Tegning
Hermod Karlsen, Borge.

Ede ll øvs kogen i Østfold
finnes i dag i hovedsak i
et belte mell o m kys ten og
Raet og langs Glomma.
E dell øvs ko gen finne s i
førs te rekke i de deler av
fylk e t so m har vært utsatt
for menneske lige inn gre p.
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Portrettet:

Bård E. Andersen : Allsidig skau-kar med godt håndlag
Bård Edgar Andersen er oppvokst i
Halden og har bosatt seg så og si "midt
i skauen", i huset "Skaubakken" ved
Årbu i Aremark. Her er trehuset uten all
verdens venylbelegg og plast i ulike
varianter!

Han er "fryktet" blant skogeiere, og
"vippes ikke lett av pinnen" av en illsint
maskinfører på en prosessor. "Fanatisk"
hevder en del på "skog-siden";
kunnskapsrik, pågående og idealistisk
vil vil mange på "miljøvern-siden"
mene.
Et liv på "barrikadene" for
barskogsvernet har ikke satt synlige
negative spor i den 43 år gamle
kroppen.

Bård Andersen er svært allsidig:
I yngre år var han en habil O-løper. Han
er kjent som en meget god karttegner,
men er utdannet lærer. Han er
oppsynsmann i Vestfjella naturreservat i
Aremark l Halden, har diverse år bak
seg i styret Naturvernforbundet i Halden
(tidligere Halden Natur- og Miljøvern).
Han var en initiativtager til "Grenseaksjonen for Lundsneset - Tresticklan"
(se Natur i Østfold, supplement nr. l,
1991, s. 71-82), er en dyktig skribent l
naturskildrer og fotograf (se f.eks. kap.
"I øde trakter" i boka "Vandringer i
Østfold-naturen).
Fotoapparatet er
imidlertid lagt på hylla til fordel for
brukskunst med råstoff fra skogen. Han
dyrker selv ("sjølberger") og har
erfaring med såvel birøkt, sauehold og
høner.

Bård E. Andersen skjærer never. Med litt
forsiktighet kan mindre neverflak tas av
uten å skade treet.
For tiden har han permisjon som lærer,
for å vie mer tid til brukskunst og
håndverk-tradisjoner, inkl. skigardbinding (Bøensæter i Aremark). Som sin
far er han også etter hvert blitt en dyktig
møbelsnekker. Hans "hjemmesmidde"
husgeråd av tre fant også veien over
Grønland med en ekspedisjon i "i
Nansens fotspor" i regi av Asle T.
Johansen m.fl. i 1989.
I det flg. gjengis utdrag fra "Bonytt"
nr. 5 1988 av Nina Stang (småendringer
ved red.)
G. Hardeng

Bård Andersen trives nok best i skogen i
grensetraktene ved Halden.
Som
brukskunstner er han selvlært. Noe har
han lest seg til, og noe har han funnet ut
ved å se på gamle ting på museer og
samlinger. Teknikken har han først og
fremst
lært
av
to
gamle
hånd verkervenner.

Einer-tine : Einer har ikke bare gode
bær, men også meget fint trevirke. Den
ble mye brukt før i tiden, bl.a. til
gjerdestaur, da treverket ikke så lett
råtner. Og einer har en utrolig god frisk
lukt ! Bård Andersen bruker den til
tiner og esker. Meieriene har for Øvrig
nå fått smør- tinen som varemerke. Og
oppbevarer du smør i en tine av einer,
sies det at det vil holde seg lenge uten å
harskne. - Til den runde tinen på bildet
er det brukt tykk kvistfri spon som er
bløtet og svøpt rundt en form. Så er
sponen "sydd" sammen med dekorativ
tegesøm. Teger (bjerkens tynne røtter)
er utrolig sterke og smidige.
Ved
utgravninger av vikingskip er det funnet
gjenstander av teger som fremdeles er i
god stand. Tegene splittes på midten,
bløtes før bruk, og tres gjennom hullene
som stikkes ut med syl.

Brukskunst lager han mest for hyggens
skyld. Men det er viktig for ham at
tingene kan brukes. Han synes også det
er godt å vite at produksjonen ikke
forurenser og at råstoffene fornyer seg.
I stedet for ting vi likegyldig bruker og
kaster, gir disse varig nytte og glede.

Neverboks : Never er bjerkens bark,
hvit på utsiden, gyllen på innsiden. På
bjerk sitter all kvaen i selve neveren
som derfor er både sterk, smidig og
vannavstøtende. Med litt forsiktighet
kan man ta never fra levende trær uten å
skade dem. Bård Andersen foretrekker
å ta den fra nyhugde trær på
lunneplasser.
Boksen har to lag never sammensatt
med hakelåser (siksak-mønstret på
bildet). Lange tapper med to haker på
hver stikkes inn i hver sin åpne
"trekant" og låser seg selv. Lokk og
bunn består av 4-5 lag never,
sammensydd med teger og tappet inn
fra siden med små treplugger. Boksen
kan brukes til tørrmat, og er også
velegnet til smør. Materialet vil ikke
trekke til seg fett. Dessuten kan boksen
vaskes i såpevann opp til ca 50 grader.
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Brukskunst fra skogen
Bjerkens bark og røtter, trevirke av
einer, hassel, furu og or har i årtusener
blitt fonnet til praktiske bruksting.
Etter at plasten kom, står de ofte på stas
som pynt og suvenirer. Men levende
natunnaterialer
er
plasten
langt
overlegen til å holde smøret ferskt,
brødet mykt, og til annen oppbevaring
av mat. Og trekarene kan lett vaskes i
varmt såpevann. Brukskunstneren Bård

Alt du ser her, er naturprodukter. Her er
ikke noe "juks", ingen metallstifter, ikke
lim.
I tillegg til å være vakre, tåler tingene
daglig bruk. Kurvene er dobbeltflettet
av never, forsterket og sydd sammen
med teger (bjerkerøtter). De kan bl.a.
brukes til oppbevaring av brød, kaker,
sopp og bær. De runde trekarene er

Andersen viderefører denne tradisjonen.
Han fletter og spikker vakre kurver og
kar uten verken spiker eller lim. Alt er
naturlig.
"Naturen er verkstedet mitt ! Her har
jeg materialene rundt meg til bruk og
inspirasjon", sier han. Verktøyet er
gammelt eller selvlaget. - "Gammelt
håndverktøy utviklet gjennom årtusener
har liv og sjel. Det er som det selv
bidrar med håndlag og erfaring", mener
han.

lagget, dvs. laget av stående trestaver
som er høvlet runde og festet sammen
med treplugger.
Materialet her er
rettvokst, kvistfri furu . Slike laggede kar
kan også holde tett overfor alt flytende.
Den minste kurven er flettet av teger
(tynne bjerkerøtter). De to små boksene
med lokk er av never. Tinen og boksen
nedert til høyre er av einer.
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Daniel (9) er Blekkulfs
miljødetektiv nr. 20 000
Daniel Ravin er den populære Blekkulfldubbens miljødetektiv nummer 20 000.
Og niåringen fra Fredrikstad har allerede flere miljøsaker under lupen. - Voksne er altfor lite opptatt av å
ta vare på naturen. Jeg vet
ikke hvorfor. Men det er
dumt, fastslår Daniel.
Blekkulf er barneorganisasjonen
til Norges Naturvernforbund.
Klubben har hatt en enestående
vekst siden den ble startet for tre
år siden. Alle landets fylker har i
dag unge miljødetektiver i arbeid.
Blekkulf er Norges eneste mil-

SJ!:'FSOT:Tf~·f..:T/1

jøorganisasjon for barn.
- Det er kjempemorsomt å være med. Lærerikt er det også.
Medlemsavisen har mange fine
artikler, oppgaver og kryssord.
Det er kjempemye informasjon,
altså. Velkomstepakken med blyant, tøymerke, notatblokk, spørrebok og mye annet, var skikkelig
bra, mener Daniel.
Oppfinner

Fredrikstadgutten er mest opptatt av bilforurensning. Sammen
med en kamerat foreslår han et
alternativ til dagens kjøretøy.
-Vi kom på ideen da vi bygget
lego. Vår miljøvennlige bil går på
vannkraft. Den har hjul og dekk
som en vanlig bil. Men den har

/J/('/...-k.~prui<'JI !Jit•kkulj Il ur nei t'll.\tah pd m·er :?O 000 ltn).:t' miljod('tt.'ktil•er

(11/u.wra.\fOn: A nn Chri.wn S!rand)
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også en innebygd «mølle», som
vannet pumpes gjennom. Denne
kraften driver hjulene framover,
forklarer den nye miljødetektiven, og legger til:
- All eksosen er skikkelig ekkel.
Jeg tror vi barn må oppdra de
voksne litt bedre ....

Glad i naturen
Til tross for sin unge alder, har
Daniel rukket å bli en svært så
miljøbevisst, ung mann.
Men det er ikke bare problemer
som engasjerer niåringen.
- Det er viktig å lære seg å bruke naturen også, påpeker Daniel,
som hele sitt liv har bodd ved
skog og sjø.
- Jeg går ofte på tur. Dessuten
liker jeg å sykle, forteller han.

Vervekampanje

7fF;
-

/fJJeRJtii!.

(Utdrag fra Nationen 1992).

N

HEL.JE SOLBERG

-Jeg er sikker på at mange flere vil være med i Blekkulfklubben, mener Daniel Ravin, Fredrikstads nye miljødetektiv.
Også på skolen har han lært en
del. Nå begynner Daniel i tredje
klasse, og han er fast bestemt på å
verve flere av kameratene.

Daniel hørte om Blekkulf fra
mamma Birgit Skagen. Både hun
og pappa Fred Kenneth Ra vin, hjelper ham når det er noe l).an lurer på.
- Men noen ganger slår jeg opp
i leksikon. Det e r mye å lære om
miljø og naturvern fra bøker, sier
Daniel.

"Sommerfugler i Østfold" 4

Måleren Cyclophora pendularia
Thor Jan Olsen
Begrepet "sommerfugler" dekker
langt flere arter enn de mindre enn
100 dagsommerfuglene som er funnet
i Norge. Begrepet omfatter også en
lang rekke arter av nattfly, målere,
viklere, pyralider osv., slik at vi
tilsammen regner med at ca. 2.200
arter sommerfugler (Lepidoptera) er
påvist i Norge.
Blant de store
gruppene er målerne ganske kjente,
spesielt på grunn av larvenes
karakteristiske "oppmålende gange".
De strekker seg ut, finner feste for
forbeina, løfter bakkroppen etter slik
at kroppen står i bue, og strekker så
forkroppen ut i et nytt "skritt".
Cyclophora pendularia er rapportert
fra Rygge, og dette skulle være det
eneste norske funnsted.
Men
eksemplaret er aldri gjenfunnet, og
beviset på at C. pendularia var en
norsk art, manglet til l. juli 1984. Da
fant Gro Reiersen og undertegnede
arten i Skjebergdalen.
Arten er
nattflyvende, og kom mot lys.

Larven lever på pil, overvintrer som
puppe, og de voksne har flyvetid fra
begynnelsen av juni til begynnelsen
av juli.
Arten er en av mange grå, nokså
uanselige småsommerfugler som de
fleste ikke legger merke til. Det
hadde vært fint å få rapporter om
flere funn av arten. Visstnok skal den
være funnet andre steder i landet
også, men hittil er intet publisert.

Med et vingespenn på 22-25 mm er
arten liten, og målere har som regel
ganske dårlig flukt. De ses gjeme i
morgenlyset, med vingene sammenslått over ryggen. Dette at de fleste
nattflyvende sommerfugler trekkes
mot kunstig lys, særlig UV-lys, har
ført til stor beskatning av disse, da
fugler fort lærer hvor det er mat å
finne om morgenen.

C. pendularia er stort sett svært
sjelden også i våre naboland:
I
Danmark er den funnet to ganger, i
Finland er den ganske sjelden, likeså i
Sverige, selv om den nå og da har
forekommet i litt større antall i
enkelte landskaper.
Det omtalte eksemplaret (bildet) er
bestemt av Leif Aarvik, Ås.
Kilde:
Peder Skou:
"Nordens
målere", i serien Danmarks dyreliv.
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"Honnør

og humør

Nedenfor er en samling noe
omskrevne ord og uttrykk fra "miljø Norge".
Miljøfjerndepratementet
har
i
samarbeid med Direktorotet for
naturforflatning
utarbeidet
nye
retningslinjer for hvordan vi skal
kunne realisere målsetttingen :
"La oss løfte i flok" så vi kan være
"Sammen om et bedre miljø".

uttrykk" i "miljøfjernet"
Fører de til tiltak ute i miljøet, de
mange
resolusjoner,
traktater,
konvensjoner,
manifestasjoner,
dekreter,
erklæringer,
avtaler,
deklarasjoner,
høringer
og
uttalelser..... ? - Papir og sysselset-

Viktige virkemidler for å "Tenke
globalt • handle lokalt", som den
lokale handelstand har sluttet seg til ,
er (in)aktiv bruk av Plan - og
rydningsloven" til f.eks. nye
"Kjøre- og kjøpesentra" med grønn
profil. Med "grønn bensin" på l i
tanken kan den miljøbevisst-løse her
f.eks.
kjøpe
miljøv(u)vennlig
aluminiumsfolie innpakket i eske av
ubleket, resirkulert tremasse.
Skal vi sikre en "Bæresaftig
avvikling", kan vi ikke bare "Tenke
globalt · prate lokalt". Det må også
benyttes
virke(lige)midler
som
"Naturens målegrenser" og "Røre snart • prinsippet" for å sikre det
biologiske enfold.
FN ("Fort ned") - konferansen for
miljø og avvikling i Brasil i -92 ble et
betydlig bidrag i prosessen mot
~n miljøpolitisk snu(se)-operasjon.
vet du forresten at MIK, som
idligere var en forkortelse for
>rogrammet "Miljøvern i kommune",
1gså kan bety "Mer (statsmidler) i
kommune-) kassa"?

ting er bra for skogbruk l bygder og
treforedlingsindustri nå i disse EF (Etter Frihetene) og EØS- (Etter
Ønsket Samfunn) - tider.
G. Hardeng

Om noen skulle være i tvil, er de rette
ord-og uttrykk over :
Miljøverndepartementet
Direktoratet for naturforvaltning ,
"La oss løfte i flokk"
Plan - og bygningsloven
Bærekrafig utvikling
Naturens tåle - grense
Førevar - prinsippet
Biologisk mangfold
Miljø og utvikling
Miljøpolitisk snuoperasjon.

Red.

ti4

Ny skogsbilvei i "marginale" områder i Idd
I Berby-fjella nær riksgrensen er
midler sløst bort til skogsbilveibygging i uproduktiv skog, stikk i strid
med anbefallinger gitt i forbindelse
med såkalt "fler - bruk" i skogen.
Innlegget har stått i Halden Arbeiderblad 13.6.92

Vi hadde håpet at den nye høringsordningen for skogsbilveier
(fra 1. nov. - 91 l skulle medføre
større miljøhensyn i skogsveiutbyggingen. Fylkets miljøvernavdeling, kommunen og kulturminnemyndighet skal nå høres i
skogsveiprosjekter.
Mye tyder på at den nye hØringsordningen er et rent skuespill.
Et eksempel (det finnes allerede flere) :
I Halden kommune ble det
søkt om å bygge en skogsbilvei,
delvis med statsstøtte, inn i et
villmarksområde med store natur- og friluftsverdier. Minst 4/5
av veiens nedslagsfelt var i eiendommens skogbruksplan angitt
som impediment, skrapmark (se
kart). Kommunens uttalelse ble
gitt av Miljø- og ressursvernutvalget, som i Halden kommune
er et sektorovergripende utvalg.
Utvalget protesterte enstemmig
mot den planlagte veien og presenterte akseptable alternativer.
Fylkesmannens miljøvernavdeling frarådet på det sterkeste at
veien ble bygget og presenterte
også alternativer.
Hva skjer? - Skogetaten har
ingen hensyn til protestene og
anbefaler Landbruksnemnda å
godkjenne skogsveiprosjektet i

sin omsøkte form, noe som også
skjer med klart flertall (ikke
overraskende). Alt dette skjer til
tross for at saksbehandlere hos
etaten inoffisielt sier at veiprosjektet ikke burde gjennomføres!
Resultat: Store natur- og friluftsverdier går tapt, og statsmidler sløses på kostbar skogsveiutbygging i uproduktiv skog!
I Flerbruksutredningen (NOU
1989:10) sies det at "··· statsbidrag ikke skal gis til tiltak med
store miljømessige konsekvenser
og/eller med marginen nytteeffekt, f-eks. skogbruk på lavproduktive områder... Det må forlanges lønnsomhet for å kunne
forsvare miljømessige ulem-
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per... " Berby-veien var et typeeksempel på en sak med slikt
innhold.
Dette viser klart at skogsetaten (både lokalt og på fylkesnivå)
ikke følger opp intensjonene i
Flerbruksu tredningen. Det ser
ut til at etaten mangler både vilje og kompetanse til å følge opp
de miljømål som skogbruket nå
påberoper seg. Forholdet skogsbilveier/miljøvern/naturvern/friluftsliv er et svært konfliktfylt
område der skogbruket må lytte
til andre enn sine egne. En seriøs
hØringsordning som gir miljØverninteressene reell innflytelse
ville være et godt bidrag til å
bygge ned de motsetninger som
her finnes mellom interessegruppene. Men da må ikke resultate-

Tegning: Hermod Karlsen.

ne av høringen bli som i eksempelet fra Halden. Hvis disse
«OverkjØringene" fortsetter, vil
naturvernet måtte forlange at
skogsveibyggingen legges inn
under Plan- og bygningsloven,
eller at miljøvernmyndighetene
på annen måte får rett til å forandre/stoppe prosjekter med store negative konsekvenser for naturvern og friluftsliv .
Det ville også være naturlig at
det ideelle naturvernet kom med
i høringen for skogsbilveier. Lokale naturverngrupper har i de
fleste tilfeller den beste kunnskapen om lokale natur- og miljøverdier. I Østfold er det slik at skogetaten ikke engang vil utlevere
sakspapirer (skogsveisaker o.a.)
til det ideelle naturvernet, mens
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man i Sverige har et utstrakt
samarbeid skogetat - naturvernorganisasjoner om både skogsveiplaner, hogstplaner og grøfteplaner. Denne mangel på samarbeidsvilje skaper stor mistillit til
denne del av forvaltningen, noe
skogbruksnæringen ,generelt ikke er tjent med.
Etter at Flerbruksutredningen
kom i 1989 har flerbruksgeneral
Aalde i Landbruksdepartementet reist rundt på møter og skrytt
av hvor langt flerbruket har
kommet i Norge, og at det skal
bli enda bedre i tiden som kommer. Berby-saken (og flere andre
i vårt distrikt) viser at ,. flerbruk»
fortsatt - nar vi skriver 1992 - er
Tegning: Ole A. Krognes.
et innholdsløst moteord.
Naturvernforbundet i Halden (Fra en friluftsutredning i regi av
Jan Kristian Pettersen Miljøverndepartementet 1985).
leder

"Natur i Østfold" er delt
Naturvernforbundet i Østfold (NiØ)
og Østfold Ornitologiske Forening
(ØOF) valgte i 1991 å skille lag i
tidsskriftsamarbeidel ØOF utgir nå
Natur i Østfold alene, men
samarbeider noe med Østfold
Botaniske Forening og Østfold
Entomologsike Forening ("InsektØOF ugir også
foreningen").
rapportserien Østfold-Natur.
NiØ utga i 1991 Natur i Østfold,
supplement nr.
l, Årsskrift
Naturvernforbundet i Østfold (82
s). Det er ikke avklart hvorvidt
årsskriftet fortsatt skal komme ut i
1993. Mulig kan de 25.000kr.
årsskriftet koster NiØ (trykking, porto
mv) anvendes mer fornuftig, idet NiØ
også utgir et mindre omfattende

meldingsblad Østfold Naturnytt
noen ganger i året. Dersom interessen
for årsskriftet kan måles utfra
mengden miljø - stoff som sendes
red., bør årsheftet opphøre !
Det vises til en spørreundersøkelse
nedenfor.
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Nedenfor gjengis hva Natur i Østfold
1991, hefte 1-2 i regi av ØOF
inneholdt av stoff. Heftene kan fås
kjøpt ved henvendelse til red.:
Morten Viker, postboks 1520,
Glombo, 1670 Kråkerøy.
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Postadresser og kontaktpersoner

86
89
93
98
99

Spørre undersøkelse:

Bør det satses på tidsskrift?
Naturvernforbundet i Østfold
har i høst
gjennomført en
spørreundersøkelse blant våre
medlemmer. Vi ringte opp 50 av
Østfolds knapt 2000 medlemmer.
Det vi ønsket å vite var hvilken
interesse har medlemmene av våre
medlemsblader (Østfold Natumytt
og årsheftet Natur i Østfold) sett i
forhold til hva de koster å utgi disse
4 ganger i året?
NiØ bruker omkring 25 % av
budsjettet på drøyt 200 000 kroner
på medlemsblad.
Kan vi forenkle utgivelsene og
derved redusere utgiftskostnadene
og samtidig ivareta medlemmenes
krav til et interessant og faglig godt
medlemsblad?
Et innledende spørsmål Inge
Magnus stilte i telefonen var :
- Hvilket inntrykk medlemmene
hadde til
Naturvernforbundets
arbeide her i Østfold ?
Positive: 54 %
Ingen formening: 38%
Negative: 8 %
Av de positive var det endog de
som mente vi var for snille og at vi
markerte oss for lite. Sats på færre,
gode saker var rådet.
- Hva betyr det for deg
medlemsbladene?
Udelt positivt: 20%
Noen betydning: 50%
Liten betydning: 26%
Ingen betydning: 4%

å få tilsendt

De positive leste bladene fra perm
til perm.
Den største gruppen var interessert
i lokalt fagstoff.
De som mente at lokalt medlemsblad hadde liten betydning, mente
at det sentralt utgitt "Natur & Miljø"heftet i hovedsak var tilstrekkelig.
-leser
du
våre
lokale
medlemsblader ?
Ja: 62%
Nei:6%
DeMs: 32%
Ved hjelp av kontrollspørsmål viste
det seg at kun enkelte kunne svare
noenlunde korrekt. Få skilte på de
to bladene, og noen misforstod og
trodde det ble henvist til N&M. - For
liten tid til å lese bladene ble oppgit
som grunn i "deMs"-gruppen.
- Et sentralt spørsmål var om
medlemmene
aksepterte
et
forenklet medlemsblad, i A-4 format
og med summarisk informasjon.
Ja: 86%
Nei:14%
Vilkårene som ble stilt var at de
frigjorte midler ble brukt til konkrete
ting
innenfor
natur
og
miljøvernarbeid.
Ønskelig var det også å beholde,
endog forsterke innholdet av
lokalstoffet.
Vi må her presisere at det er
"Østfold Natumytt" som skal i
støpe-skjeen. Arsheftet "Natur i
Østfold" kan vi tenke oss å beholde
som før, evnt. utvides om andre
foreninger vil være med på å betale
for det.

Gi oss gjerne en kommentar etter
at første utgave foreligger.
Samtalene med de 50 oppringte
medlemmer ble for vår del en
inspirasjon til ytter1igere innsats for
å aktivisere medlemmene, - som vi
nok må få bedre kontakt med.
Hyggelige medlemmer med kritisk
sans er positM. Det kom fram flere
spesifikke ønsker og forslag. Vi må
prøve å imøtekomme noen av
disse.
Bekreftende
var
spørreundersøkelsen i den forstand at
medlemsmassen totalt sett er for
passiv.
"Har
ikke
tid.Naturvemforbundet gjør vel en god
jobb" var tonen.
Inge Magnus Dalhaug,
nestleder
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Østfold

Botaniske

Forening

litt om Østfolds flora
Vårt fylke er et eldorado for blomsterelskere. Ingen
andre fylker har så mange- og så mange sjeldneplantearter som Østfold. Det er mange grunner til
dette. Klimaet her er svært gunstig. Ytre Østfold
har flere soltimer enn noe annet sted i landet. Fylket vårt byr på en stor variasjon av livsmiljøer, fra
havstrand og strandenger, ferskvann og myrer, til
edelløvskog og barskog. I tillegg har fylket vårt
mange skjellsandavsetninger med en kalkelskende
flora.
Mange varmekjære planter har sin nordgrense
hos oss, for eksempel strandmalun, gul homvalmue, strandtistel, honningblom og den lille kalkkarsen. Den siste finnes ikke andre steder i landet.
Østfold danner også livsmuligheter for nordlige
arter og fjellplanter. Som eksempel kun nevnes
finnmarkspors, fjellstjemeblom, fjclltjæreblom,
fjellmarikåpe,tysbast og tyrihjelm. Også vestlige
arter som bjønnkam og rome finnes her.
Et viktig trekk ved Østfold er det varierte kulturlandskapet med røtter flere tusen år tilbake. !jorddyrkernes fotefar fulgte en mengde planter som
etablerte seg her og har blitt en del av vår kulturarv. Dette gjelder særlig arter knyttet til blomsterenger og beitemarker, for eksempel prestekrage,
fagerklokke, solblom , bakkesøte og stavklokke.
Mange av våre sjeldenheter tilhører disse miljøene.
Dessverre er omfattende naturinngrep i ferd
med å undergrave vår botaniske arv. Moderne,
høyeffektivt landbruk har gitt oss monokulturer,
gjenlegging av bekker, og utstrakt bruk av
sprøytemidler. Skogbruket med flatehogst, dreneringer og sprøyting i plantefelt, ødelegger mangfoldet i skogen og gjør oss alle fattigere. Byggefelt
og industritomter planlegges med liten tanke på
hvilke naturområder som går tapt.
Vi håper at Østfold Botaniske Forening kan påvirke utviklingen i riktig retning. Oftest er planleggerne totalt uvitende om flora og fauna. Ved
saklig og korrekt informasjon kan vi bli hørt, og vi
trenger mange til å være med i kampen for å bevare artsmangfoldet i Østfold.
Tegninger : Hermod Karlsen

Ønsker du å lære mer
om vår spennende flora?

f

.
.

- Bli med i Østfold Botaniske Forening. Alle er velkommen til å delta i våre aktiviteter. Det kreves
selvfølgelig ingen spesielle forhåndskunnskaper.
Foreningen arrangerer flere spennende utflukter til
attraktive naturområder. Som ekskursjonsledere
har vi gjeme folk fra vår egen krets som har den
beste bakgrunn og lang erfaring innen botanikken.

For deg
som er
interessert L·
Planter,
Natur,
Miijø
ØSTFOLD BOTANISKE FORENING
Posradrcsse: Posrboks 886, Bergersborg, t501 Moss

Kontaklperson:Jan !.Iversen Bålvik, tlf. 09 28 OI 71

Foreningens aktiviteter
Ekskursjoner arrangeres gjerne 4 ganger i året.
De g~r ofte til steder vi vet det er en rik flora, men
også til mer jomfruelig mark, sett fra et botanisk
synspunkt. Det gjør turene ekstra spennende.
i vinterhalvåret. Da er det
Møter har vi
gjerne et lysbildeforedrag om et botanisk emne, og
ofte lar vi medlemmene vise egne lysbilder, mens
vi drømmer om varmere årstider. Kaffe, brus og
uoe å bite i får du også, for en rimelig penge.
Årets planter. Hven år velger vi ut enkelte arter
som vi ber medlemmene sende inn opplysninger
om. Det øker vår kunnskap om utbredelsen av
plantene i fylket vårt, og kan gjøre turene dine
ekstra spennende. Opplysningene samles ogs~
med tanke på en framtidig Østfoldflora. En av
innsenderne premieres ved loddtrekning.
Tidsskrift har vi også, sammen med Østfold
Ornitologiske Forening (fugl) og Østfold Entomologiske Forening (insekter). Det heter Natur i
Østfold og kommer ut to ganger i året.
Østfold Botaniske Forening er en underavdeling av
Norsk Botanisk Forening som gir ut tidsskriftet
Blyttia.

Bittergrønn og bakkesøte har gått kraftig tilbake i Østfold
?)nsker du å treffe andre
>otanikkinteresserte?
Meld deg inn i Østfold Botaniske Forening. Her
an du treffe nye venner som deler dine interesser.
om deltager i et botanisk miljø blir utfoldelseslUlighetene mye større. Du får vite om funnsteder
g naturperler du ikke ante fantes. Du kan også slå
!g sammen med andre og avtale turer i tillegg til
•reningens terminfestede ekskursjoner.

r du nybegynner?
. vil poengtere at vi ønsker deg velkom.men. Det
interessen som teller. På turene våre vil vi gjeme
monstrere vanlige arter også. Vi har medlemmer
alle nivåer, og selv blant de mest garvede er det
<e bare sjeldenhetene som berører hjertet.

U~l

:ninger: Hermod Karlsen, Borge.

Ønsker du å utvikle dine barns
interesse for naturen og
stimulere deres nysgjerrighet?
- Bli med i Østfold Botaniske Forening. På våre utflukter legger vi forholdene til rette for barna med
små naturstier og leker - alt med utgangspunkt i
planteriket. Dessuten går ikke botanikkinteresserte fort. Vi tar oss tid til å dvele ved naturens
underfundigheter, tid til god mat og hygge, tid til
hverandre.

Ønsker du å bidra til at
Østfolds praktfulle flora skal få
best mulig vern?
- Meld deg inn i Østfold Botaniske Forening.
Takket være din medvirkning kan vi få opplysninger om sjeldne arter og spennende naturtyper som
bør gis vern slik at kommende generasjoner også
kan få glede seg over denne skatten. Østfold
Botaniske Forening vil drive opplysningsarbeid og
påvirke besluttende myndigheter, slik at listen over
utgåtte planter i Østfold ikke skal bli lenger enn
den allerede er.

Returadresse:

c

Natur i Østfold
v/Geir Hardeng
Fuglevik platå 19, 1670 Kråkerøy

Ettersendes :kke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen
med opplysning om den nye adressen.

Adr. endringer/kontingent for medlemmer i
Naturvernforbundet i Østfold og Norges
Naturvernforbund (NNF) sendes direkte
til: NNF, Postboks 2113, Grunerløkka,
0505 Oslo (02 71 55 20).
Abonnenter av tidsskriftet, dvs. årshefte utgitt av Naturvernforbundet i Østfold
(«Natur i Østfold supplement») og/eller
ordinære hefter av «Natur i Østfold», utgitt
av Østfold Ornitologiske Forening, kan
henvende seg til:
Olaf G. Clausen, Knipleveien 22,
1600 Fredrikstad, Tlf. 09 31 15 72.
Bankgiro: l 000.31.3 8289
Postgiro: 0807 5707690
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Telefon: 09 3 1 49 80
Telefax: 09 31 85 27
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