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" N aturarven "

Tegning:Roy Nordbakke -91
"Det er fortsatt tid til å redde arter og
deres økosystemer. Dette er en
ufravikelig
forutsetning
for
en
bærekraftig utvikling. Hvis vi unnlater å
gjøre dette, vil kommende generasjoner
aldri tilgi oss. " (Verdenskonnisjonen
for miljø og utvikling. "Vår felles
framtid"
Brundtland-konnisjonen,
under FN, norsk utgave 1987).
Naturvernforbundet har lansert en
"Naturarv-kampanje" for å fokusere på
bevaring naturens mangfold. På lik
linje med vår "kulturarv", der
historiske tradisjoner og kulturminmer
er i fokus, trengs en større bevisstgjøring om
"naturarven".
Dette
omfatter vern, forvaltning og langsiktig
bruk av naturmiljøer, arter og
bestander,
slik
at
naturens
variasjonsrikdom
på
sikt
kan
opprettholdes.

Arbeidet med biologisk mangfold er
ytterligere aktualisert etter FN' s
miljøkonferanse
Rio,
og
"Konvensjonen
om
biologisk

mangfold", som trådte i kraft ved
årsskiftet 1993 l 94 med norsk
tilslutning. Politikere sentralt (regjering
og Storting) har begynt å snakke
generelt om "biologisk mangfold", men
mangler ofte kunnskaper om hva dette
egentlig innebærer: Opprettholdelse av
miljø-variasjon,
artsmangfold
og
arvemessig (genetisk ) mangfold innen
arter og bestander. Vanskelig blir det
for politikerne når sakene blir konkrete,
og det biologiske mangfold er knyttet til
arter som "stikker, klør, kryper og er
slimete og kalde". Insektene utgjør
omtrent 2/3 av alle arter i Norge. Det
finnes ca 33.000 plante- og dyrearter i
Norge, alger og bakterier unntatt.
Insekt-forskere hevder med rette at
"uten insektene - stopper naturen".
"Naturarvforbindelse
med
kampanjen"
i
Østfold
har
Naturvernforbundet i Østfold sommeren
1993 samarbeidet med Sarpsborg
Arbeiderblad om en artikkelserie til
flere av fylkets aviser.
Illustrasjonene er endret. Serien er
skrevet av Siri Lehne Nilsen, og er
tilrettelagt videre for publisering av
tidsskriftets redaktør.

Personer fra flg. foreninger m.v. guidet
journalist Siri Lehne Nilsen i ulike
naturområder i Østfold, for å belyse
"biologisk mangfold" og "naturarven":
Naturvernforbundet i Østfold
Fredrikstad Soppforening
Halden Soppforening
Østfold Botaniske Forening
Østfold Entomologiske Forening
Østfold Ornitologiske Forening
Halden Lærerhøyskole
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Geir Hardeng, red.

4. april 1994
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Naturarven i Østfold
Siri Lehne Nilsen
"Naturarven i Østfold" presenterer
forskjellige naturtyper og arter som er
avhengige av de forskjelligste miljøer.
Vi kan by på gløtt inn i soppenes,
insektenes og hule-rugernes verden.

Videre skal vi besøke de mangfoldige
slåttengene, bekker i kulturlandskapet,
gårdsdammer, naturskog og sjeldne
planter .....

1. Hva er naturarven?
"Problemet" med natur er at den ikke
kan verdsettes i kroner og ører; derfor
er det ofte vanskelig å få gehør for å ta
vare på den, sier Tore Hoell, tidligere
leder i Naturvernforbundet i Østfold.
Organisasjonen
vil
fokusere
på
mangfoldet i Østfold-naturen gjennom
kampanjen "Naturarven". Å styrke og
bevare livsmangfoldet i Østfold-naturen
er den høytidelige målsettingen for kampanjen her i vårt fylke.
Vi ønsker bl.a. å rette oppmerksomheten mot truete og sårbare arter i
Østfold. Vil vil prøve å gi folk en
forståelse av hvor viktig det er å bevare
mangfoldet, og at vi har mange
særpregede
og
bevaringsverdige
områder i fylket, sier Tore Hoell. Det
er Norges Naturvernforbund sentralt
som har satt i gang kampanjen, og som
oppfordrer til å fokusere på naturarven.

Naturvernforbundet i Østfold har gått
sammen med en del andre foreninger i
fylket om kampanjen, og vil fokusere
spesielt på truete og sårbare arter f.eks.
i gammelskog, edelløvskog, enger,
bekker og dammer.

Å fange rompetroll
Jeg vil tro de fleste har spesielle
opplevelser knyttet til vår naturarv, sier
Tore Hoell. - Forholdet til naturen kan
jo være i tilknytning til de forskjelligste
opplevelser: Det kan være rompetrollfangst i barndommen som har gitt
sterke naturopplevelser. Eller det kan
være en brennende blomster-interesse.
Kanskje
knytter
det
seg
naturopplevelser til minnene om den
gang man lå i gresset og studerte
gresshopper, eller da man klatret i store
trær i sin "barndoms grønne dal". Uansett, vi er også ute etter å ta vare
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"Barndommens løkker og skibakker kan raskt endres i vår tid.
Tegninger: Erik Langdalen, fra "Friluftsliv", Miljøverndept. 1985.
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på grunnlaget for slike opplevelser. Da
er det viktig å ta vare på mangfoldet i
opprinnelig natur; det holder ikke med
friserte parker.
- Problemet naturvernerne ofte møter,
er at naturopplevelser eller verdien av å
bevare artsmangfoldet, vanskelig kan
verdsettes i kroner og ører. Derfor blir
naturen ofte den tapende part, for
satt
opp
mot
eksempel ·
utbyggingsinteresser. Vi opplever en
stykkevis ødeleggelse av verdifull
natur. I hvert enkelt tilfelle ser det
kanskje ikke så alvorlig ut, men til slutt
sitter man ofte igjen med lite eller
ingenting, poengterer Hoell.

Sopp og hjerte-tranplantasjon
Hoell er opptatt av at folk flest skal få
større
kunnskap
om
hvilke
"rikdommer" som skjuler seg i Østfoldnaturen. -Da vil kanskje forståelsen for
at andre interesser innimellom må vike
for naturinteressene, også bedres. I
tillegg til den noe udefinerbare verdien
av natur som åsted for "sterke
opplevelser", skjuler det seg også
"skjulte" pengeverdier i den, påpeker
Hoel!.
Han suppleres av Roy
Nordbakke,
førsteamanuensis ved
Halden lærerhøyskole: - Naturen er en
enorm genbank. Der kan vi blant annet
finne arter som kan brukes til medisin
mot alvorlige sykdommer. Et godt
eksempel er cyklosporin, skyter Hoell
inn. -For noen år siden oppdaget man
en soppart på Hardangervidda som
viste seg å inneholde et kjemisk stoff til
stor
nytte
ved
f.eks.
hjertetransplantasjon.
Stoffet
hindrer
frastøting av det nye organet, og et
sveisisk legemiddelseskap har tjent
milliarder på oppdagelsen. - Og glem

heller
ikke penicillinets enorme
betydning, også dette pga en sopp !
- Når arter utryddes, aner vi ikke hva
vi går glipp av. Og når en art først er
borte, er det for bestandig. Vi har
ingen mulighet til å erstatte den, sier
Nordbakke. Han forteller at et utall
arter fremdeles er ukjente for
menneskene.
I dag er omtrent
halvannen million arter beskrevet, men
man regner med at mellom fem og ti
millioner arter finnes på jorda, kanskje
langt fler. I Norge oppdages "nye" arter for landet hvert år ; enkelte blir
også
beskrevet
som
nye
for
vitenskapen: Dvs at de aldri er blitt
identifisert på vår klode før. Mange av
disse artene kan være knyttet til
spesielle naturtyper.
- Mange mener naturen også har sin
egenverdi,
altså
en
berettigelse
uavhengig av mennesket, og at vi
derfor ikke har rett til å utrydde arter
etter eget forgodtbefinnende. Hvilken
oppfatning man har her, avhenger av
ens livssyn, påpeker Roy Nordbakke. Men jeg synes poenget må være at en
art er helt uerstattelig. Derfor kan vi
ikke tillate oss å handle slik at arter
utryddes.
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2. Mangfoldig sopp-verden
Sopp er mye mer enn hermetisk
sjampinjong og oransje kantareller i
skogen. Soppenes verden er mye mer
mangfoldig og variert enn de fleste av
oss aner. - Sopp er så mangt ! slår Roy
Kristiansen
fra
Fredrikstad
Soppforening fast, og graver seg
nedover i torva. - Her fant jeg
underjordiske
trøfler
en
gang.
Riktignok ikke like gode og dyre som
de som selges i Frankrike, men
allikevel . Soppentusiasten har tatt oss
med til Gansrød, i en edelløvskog
utenfor Fredrikstad.

Mye uoppdaget
- Østfold har en svært rik soppflora,
sier han. -Soppsesongen er lang, og
voksestedene mangfoldige. Vi regner
med at det finnes rundt 6. 000 sopparter
i Norge, men det er bare et par tusen
av dem man kan se med blotte øye. Og det mest spennende av alt:
Fremdeles finnes massevis av sopper
som
ikke
er
oppdaget,
og
utbredelsesområder som ikke er
kartlagt.
-Jeg tror soppentusiaster drives av noe
av
det
samme
som
oppdagelsesreisende: Trangen til å
finne noe nytt; nysgjerrigheten overfor
det ukjente, sier han, og prøver å
beskrive gleden av å oppdage en ny,
for vitenskapen ubeskrevet sopp: Pulsen blir hurtigere, svetten pipler
fram. Jeg tror det kan sammenlignes
med
den
ekstase-følelse
andre
mennesker kan oppleve i forbindelse
med
enkelte
konserter
eller
idrettspresentasjoner.

Mikroskopiske sopper
- Mest spennende er nok de små
soppene. De som bare er et par
millimeter eller noen få centimeter
store , som man kanskje til og med trenger mikroskop for å se. Her finnes det
så mye som ingen har lett etter
tidligere : Arter som verken er registrert
i Østfold, Norge eller i verden for
øvrig for den saks skyld. Roy
Kristiansen har selv funnet en del arter
som til nå har vært ukjente både på
landsbasis og i verdenssammenheng.
To av dem har til og med fått sitt
latinske artsnavn og norske navn
oppkalt etter finneren: "Kristiansens
knottbeger"
og
"Kristiansens
rødskivesopp", begge beskrevet av
utenlandske soppforskere (mykologer).

Tegning: Hermod Karlsen -90. Fra "40

trivelige turer i Fredrikstad og omegn."
Amatørene viktige
Kristiansen mener amatørene spiller en
viktig rolle i kartleggingen av soppenes
utbredelse, og oppdagelsen av nye
arter. Fredrikstad Soppforening er aktive på denne fronten. Foreningen gir
Agarica,
som
ut
tidsskriftet
hovedsakelig tar for seg nyfunn av

Sopp er mye mer enn sjampinjong og kantarell (bildet) . Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.

sopparter. Tidsskriftet distribueres til
mer enn 20 nasjoner, og hovedpoenget
er
å
formidle
erfaringer
og
oppdagelser, slik at andre slipper å
gjøre oppdagelsen om IgJen, sier
Kristiansen. - Når uregistrerte arter
eller nye utbredelsesområder oppdages,
kommer det ofte av at et område ikke
er undersøkt tidligere; det er ikke
nødvendigvis fordi nye arter har
innvandret til et område, påpeker han, men de er simpelthen ikke oppdaget og
beskrevet før.
"Spiser " døde og levende dyr
På samme måte som dyr, skaffer sopp
seg næring fra organisk materiale. De
mangler det grønne plante-fargestoffet,
klorofyll, og kan derfor ikke - som

andre
planter
nyttiggjøre
seg
fotosyntesen; dvs. at sollys, vann og
karbondioksyd (C02) blir omdannet til
karbohydrater
(sukkerstoffer)
og
oksygen (02) .
Soppene kan deles i tre hovedgrupper,
etter hvordan de ernærer seg
Saprofyttene lever av å bryte ned dødt
organisk materiale. På den måten
spiller de en viktig rolle i naturens næringskretsløp : De frigjør næringsstoffer
fra døde planter og dyr, slik at disse
igjen kan komme nye organismer til
gode. Parasitt-soppene snylter på levende planter eller dyr, mens de såkalte
mykorrhiza-soppene er langt me1
"sympatiske". De lever i et samliv med
andre planter, f.eks . gran, til nytte for
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begge parter. Mange av dem kan ikke
overleve uten sin samlivspartner.

Til skade og nytte
Sopp kan både være til såkalt "nytte"
og til "skade" for oss mennesker. I
trevirke og bygninger ødelegger
råtesoppene for store beløp hvert år.
Enkelte sopp kan forårsake sykdommer
hos mennesker og dyr, eksempelvis
ringorm og fotsopp. Og matvarer kan
bli ødelagt og derved forgiftet av
muggsopp. I mostatt fall sørger soppen
for smakfulle produkter, f.eks. ved
modning av ulike oster, eller de
kommer til nytte ved alkoholgjæring
eller i brødbaking ved heving. Sopper
benyttes
også
som
medisiner,
eksempelvis den bakterie-drepende
penicillinen, eller cyklosporin som
benyttes for å unngå frastøting av nye
organer ved transplantasjoner.
Ingen fotosynteste
- Det vi ser av soppene i skog og mark
er bare selve fruktlegemene, påpeker
Roy Kristiansen. - Resten av soppen
lever skjult under overflaten . Det er
denne delen, det trådformede mycelet,
som bl.a. bryter ned døde plante- og
dyrerester. Fruktlegemenes funksjon er
å produsere sporer, som i sin tur gir
opphav til nytt sopp-mycel.
- Det finnes to fundamentalt forskjellige typer spp. Sekkspore-sopper,
der sporene produseres i små sekker,
og stilkpore-sopper, der sporene sitter
på små utvekster ("stilker"). De aller
fleste store matsoppene tilhører den
•iste gruppen, '

Kristiansen.

Mange sopper truet
- Sopp er mye dårligere utforsket enn
de grønne plantene. Det er vel
paradoksalt nok - en av årsakene til at
man ikke i samme grad tar vernehensyn
til sopp. Kristiansen forteller at mange
sopparter er "truet" av utryddelse og
enda
flere
tilhører
gruppen
"hensynskrevende" arter, blant annet da
gamle driftsformer i jordbruket som
beiting og tradisjonell engslått, er blitt
så sjeldent. Dermed får enkelte arter
vanskeligere levillkår.
- Det er vanskelig å få fredet et område
på grunnlag av sjeldne og truete
sopparter. Fruktlegemene til soppene
dukker kanskje opp med flere års
mellomrom. Man kan undersøke en art
et år, for mulig å oppnå et vern der den
vokser. Men leter man på samme sted
året etter, finner man kanskje ikke et
eneste eksemplar av selve "soppen",
dvs egentlig det overjordikse fruktlegmet. Kanskje dukker det ikke opp
igjen før ti år senere.

Aktiv soppjorening
Fredrikstad Soppforening har ca 100
medlemmer. Tallet varierer en del med
hvor gode soppsesongene er, for det er
stort sett matsopp medlennene er
opptatt av. - Foreningen arrangerer
kurs, utstillinger og ekskursjoner.
Dessuten gir vi ut tidsskrift
og deltar på kongresser i inn- og
utland, forteller Roy Kristiansen. Bare gjennom videre nysgjerrighet og
søken kan vi stadig finne nye og interessante arter, - spesielt kanskje når vi
leter på helt nye steder, for eksempel
på avfallshauger, gamle industritomter
og på møkk fra ulike dyr. Mykologiens
verden er enormt mangfoldig !

3. Truete og sårbare planter
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- Orkideen fettblad er et godt eksempel
på en art som er blitt borte, forteller
han. - Den er avhengig av fuktige
forhold, kalk og tåler lite konkurranse.
Før sørget beitedyr for nok lystilgang,
men
etter
omleggingen
av
landbrukspolitikken, er det få dyr igjen
på beite. Fjerning av beitedyr,
drenering av våtmarker og uvettig
plukking
av
arten,
bl.a.
av
fagbotanikere, førte til at fettblad
forsvant fra fylket. Den var kjent fra 4
steder i Norge, men er nå borte fra
samtlige.

1-------=-------- -

En truet art, orkideen honningblomst.
Tegning: Torunn Bjørnstad Iversen.
- I løpet av de siste l 00 år har minst 24
arter høyerestående planter (karplanter)
forsvunnet fra Østfold. Dessuten er
rundt 120 arter "sjeldne" , "sårbare"
eller "hensynskrevende", forteller Jan
Ingar Båtvik. Han er leder i Østfold
Botaniske Forening, er utdanmet
botaniker og er lektor ved Tomb jordbruksskole. Båtvik er "hovedarkitekten"
bak en rapport om planter som står i
fare for å forsvinne fra Østfold-floraen.

Som "ørken"
Båtvik
mener
omleggingen
av
landbruket er hovedårsaken til at mange
arter har blitt sjeldne eller har
forsvunnet. - F.eks. er sprøytemidler,
drenering, flatehogst og rørlegging av
bekker med på å redusere mangfoldet i
skogen og i jordbrukslandskapet, og
gjør oss fattigere på natur- og
landskapsoppleveler. Såkalte "monakulturer" preger dagens landbruk; det
være seg ensaldrede større granbestand
eller store kornåkre, der en plantetype
helt favoriseres. - En monokultur er
artsmessig som en ørken. Denne står i
sterk kontrast til tidligere tiders
jordbruk,
med
mindre effektive
driftsformer som ga rom for et langt
mer variert dyre- og planteliv enn dagens intensive drift.
Båtvik mener løsningen ligger i å
bevare enkelte områder, og drive disse
på gammeldags vis. - Vi kan ikke
forvente at bøndene skal gå tilbake til
gamle driftsformer; for det nytter det
ikke å leve av i vår tid. Vi må derfor
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ikke
lage
romantikk av
landbruksdriften. Men det burde være
mulig å ta vare på mindre lommer av
mangfoldig
natur,
eksempelvis
våtmark, som ennå ikke er drenert ut,
eller
gjenværende
bekkedrag
i
jordbrukslandskapet
med
naturlige
randsoner.
Sur nedbør er også en trussel mot
plantemangfoldet. Særlig er moser og
lav utsatte. Dessuten anlegges byggefelt
og industri-tomter, ofte uten tanke på
hvilke naturområder som går tapt. Ved
tilrettelegging
av
fritidsaktiviteter,
hytteområder,
badestrender
og
parkeringsplasser, tas det også ofte
mangelfulle hensyn.
Dør av flatehogst
Skogene inneholder mange sjeldne
plante- og dyrearter. Flere av dem har
problemer med å tåle moderne
skogbruk. Bittergrønn er blant plantene
som forsvinner når hogstflatene blir for
store. Båtvik mener det til en viss grad
er mulig å ta hensyn til den. - Hadde
skogbunnen vært undersøkt før flatehogst, kunne man finne ut om det er
arter som krever spesielle hensyn. Før
enhver sluttavvirking burde slike
registeringer vært obligatorisk. Noen
steder burde bare plukkhogst vært
gjennomført; andre steder går det greit
med små hogstflater.
Olavsstake er blant plantene som har
fått lide, da våtmark eller såkalt "vasssjuk skogsmark" er drenert. I dag er
det bare få voksesteder igjen i Østfold.
Samme
sjebne
har
orkideene
honningblom og myiflangre lidd pga
grøfting . De trives i kalkrike, fuktige
omgivelser, og er i dag ekstremt

Stikkende sjeldenheter
Strandtistelen (i Bohuslan kalt "Kostertistel", etter øygruppen Koster) har et
annet problem: Den vokser på
sandstrender, og så er den stikkende ! Det har ført til at folk har rensket den
unna badestrendene; så i dag er arten
"akutt truet" i Østfold, forteller Jan
Ingar Båtvik.
Bedre opplysrung til folk flest om
sjeldne arter er nødvendig for å skape
forståelse for bevaringstiltak. Men
informasjon er i mange tilfeller et
tveegget sverd: Når man går ut og
forteller om voksestedet til en sjelden
plante, vil også en del dra av gårde for
å se på den. - Ikke alle planter tåler
belastningen med tråkk og nærfotografering, påpeker Båtvik.
Uvitenhet
- I mange tilfeller er det ren uvitenhet
som gjør at planter forsvinner. Men
med litt oppfølging og opplysning kan
det i en del tilfeller være mulig å
forhindre tilfeldige ødeleggelser. Båtvik
viser til kløvererten, en blomst som ble
oppdaget på Saltholmen i Råde i 1975.
Botanisk var dette en sensasjon. Planten
var ikke kjent i Norge, og var i
tilbakegang i Sør- Sverige. Sommeren
etter "valfartet" botankere til stedet for
å se om planten hadde spredd seg. Men
den gang ei: Ved St.Hans-tider ble det
oppdaget at en båt hadde ligget i opplag
på voksestedet, og siden har ingen sett
arten i Norge. - Oppfølging fra fagfolk
og miljøforvaltning ville i dette tilfellet
kunne ha averget utryddelsen, mener
Båtvik.
Planter som medisin
- Hvem har ansvaret for å ta vare på
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enkelte grunneier. Det er i alles
interesse å bevare mangfoldet. Båtvik
mener det er mange grunner til at vi
skal ta vare på artsmangfoldet. -Hver
art har en egenverdi. Mennesket har
ikke rett til etter eget forgodtbefinnende
å utrydde
andre arter. Særlig
meningsløst blir det om vi mener det er
ille at tropisk regnskog med sitt store
artsmangfold ødelegges, men så er det
ikke så nøye med vår egen natur og
dens variasjon. Det jo naturen vi lever
av, og det er jo mildt sagt uklokt å
undergrave sitt eget livsgrunnlag.
Bioteknologi
- Dessuten må vi mennesker sørge for å
ta vare på flest mulig arter og deres
arvestoffer, med tanke på framtidas
muligheter .
innenfor
f.eks.
planteforedling,
matproduksjon
og

legemidler, kort sagt de muligheter som
en fornuftig anvendt bioteknologi
("gen-sløyd") kan innebære. Båtvik
mener denne vitenskapen vil bety minst
like mye for verden som datateknologien. Vi vil trolig bli i stand til å
koble sammen gener (arvestoffer l
egenskaper), slik at de kan gi mat,
medisiner og industri-råstoffer. - Og
ingen vet om f.eks. fettblad eller andre
arter nettopp har noe av det arvestoffet
som kanskje i framtida kan gi oss en
medisin mot en alvorlig sykdom. Bioteknologien
må
imidlertid
underlegges strenge etiske vurderinger,
poengterer Båtvik.
Enorme muligheter
I dag er omlag 2 % av jordas
plantearter
underlagt
genetisk
forskning. Men ikke engang disse

Hvaler og Østfold innehar "norges-rekordene" for henholdsvis kommuner og fylker,
for antall nasjonalt truete l sårbare høyerestående plantearter. - Botanikeren Jan I. I.
Båtvik ved en truet lokalitet for en truet art, honningblomst, på Hvaler. Foto: Red.
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artene har man noen fullstendig
kunnskap om. - Det sier litt om hvilke
muligheter vi har i framtiden, så sant vi
greier å ta vare på mangfoldet. - Er
det vanskelig å få gehør for bevaring av
plantearter ? - Hos politikerne kan det
være problematisk, da de er vant til å
jobbe med meget korte tidsperspektiv
for øye. Artsbevaring derimot, er et
meget langsiktig arbeid. Nå, etter FN' s
Rio- konferanse, omgir mange seg med
floskler som "biologisk mangfold",
"bærekraftig utvikling" og "føre-var prinsippet" (tvilen skal komme naturen
til gode), men jeg tror ikke så mange
vet hva disse begrepene innebærer.
Politikerne er dessverre altfor fiksert på
kortsiktig økonomisk gevinst. - Blant
folk flest er det mange som har sans for
bevaringsargumentene, men veien til å
gjøre noe konkret og aktivt, er oftest
meget lang.

4.

Østfold - et eldorado
Mange truede arter til tross, Østfold er
det fylket som har flest forskjellige
arter blomsterplanter, men også det
fylket som har flest "sjeldne" og
"sårbare" plantearter. Dette skyldes
stor variasjon i livsmiljøer samt høy
utnyttelsesgrad av arealene. Eksempler
på ulike livsmiljøer er ferskvann, myr,
strandeng l havstrand, edelløvskog og
barskog. I tillegg har vi en del
skjellsand-banker med en kalk-elskende
flora. Mer opprinnelig, og dermed
mindre effektiv landbruksdrift, gir også
rom for en rik
flora. Ytre
Østfold har flest soldager i året her til
lands, og mange varmekjære arter har
derfor spredd seg nordover hit fra
Sverige. I tillegg har vi arter med en
vestlig hovedutbredelse, foruten til og
med enkelte "fjell-arter".

I insektenes verden

I nærheten av Hauge like ved E6
mellom Sarpsborg og Skjeberg har
Thor Jan Olsen, funnet en liten snipp
av en gjenværende blomstereng, som
fremdeles har en rik og variert flora, dermed også en mangfoldig insektfauna. Olsen er drivkraften i "Insektforeningen" i Østfold, eller mer korrekt
Østfold Entomologiske Forening. - Det
drives ikke engslått her lenger, men
jordsmonnet er såpass tynt at mange
typiske engplanter fremdeles klarer seg
her. Men området er visst i ferd med å
gro igjen nå, sier han, og peker på
løvkrattet og geiteramsen som sakte
men sikkert "eter" seg innover den
gamle enga. - Jo flere terreng- og
vegetasjonstyper som finnes i et
område, dessto flere plante- og

V ann-nymfe i morgendugg.
Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.
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dyrearter, og dermed som oftest også
flere insektarter. Dessuten er en viss
stabilitet i miljøet en viktig forutsetning
for et mangfoldig insektliv .

Da sier det seg selv at store områder
der det bare dyrkes noen få planteslag
ikke kan by på et mangfoldig insekt-liv.

Stikkende småkryp
Thor Jan Olsen har insekter som sin
store hobby, og han forteller at det ofte
kan være vanskelig å få gehør for å ta
vare på insektarter. - Den generelle
holdningen er at insekter er noe man
vifter bort eller tråkker på.
Med
unntak av sommerfuglene da, sier
Olsen, for de er jo så vakre ! Han
mener imidlertid det har vært en viss
økt forståelse i de senere år for også å
ta vare på virvelløse dyrearter.
- Hvorfor er det så viktig å ta vare på
disse små krypene som kanskje stikker,
biter, klør, eller til og med kan skape
frykt ? - Jeg har forståelse for at folk
ikke er entusiastiske overfor stikkende
insekter. Men det er tross alt ikke
mange arter som er plagsomme,
påpeker Olsen, - de aller fleste er jo
"nyttige". - Av og til kan vi få kraftige
oppblomstringer- av enkelt-arter, eksempelvis "tuneflua", som er en av
Østfolds 28 påviste arter knott, en
dyregruppe det finnes ca 50 arter av i
Norge. Men tenk på alle de
insektartene som ikke stikker eller biter.
Anslagsvis finnes det 22. 000 insektarter i Norge. Kraftige oppblomstringer av enkelt-arter har ofte
sammenheng
med
store,
temlig
ensformige arealer med ens vegetasjon
bestående av få plantearter, såkalte
monokulturer i områder med intensivt
landbruk. De fleste insekter har en,
eller noen få planter de er avhengige
av, for å kunme leve og formere seg.

Svalestjert

Større variasjon før
Tidligere tiders jordbruksdrift medførte
i større grad at artsmangfoldet av
planter og dyr ble bevart. - Beite- og
slåttemarkenes enger for eksempel,
hadde en stor variasjon, både i flora og
insekt-fauna. Blomstringen på slike
artsrike enger foregår nemlig over et
langt tidsrom gjennom vekst-sesongen,
og dermed er det næring for insektene i
en større del av året. Ved å holde
slåttenger i hevd i nærheten av arealer
med kulturplanter,
gis
en del
insektarter
og
-bestander
bedre
Iivsgrumllag, samtidig som en del av
kulturplantene får en sikrere bestøvning.
- Det er ikke bare til bestøvning
insekter er "nyttige" . Fisk, småfugler,
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piggsvin, spissmus- og flaggermus-arter
har insekter som en viktig del av føden.
~ange
insekter
fungerer
som
nedbrytere og "renovatører" i naturen,
- med andre ord lever de av dødt
organisk materiale, og sørger på den
måten for at næringsstoffer frigjøres og
igjen kan tas opp igjen av planter. De
er med andre ord en viktig del av stoffkretsløpet i naturen. Enkelte insektarter
kan dessuten brukes til bekjempelse av
skadedyr. - Eksempler her er en
snylteveps som kan holde bestanden av
kålsommerfugl nede, eller marihøner
som eter bladlus, forteller Thor Jan
Olsen.

- ~en jeg synes ikke man skal være
nødt til å ha "nytte" av insekt-arter for
å argumentere for bevaring. Jeg mener
at mennesket ikke har noen rett til å
utrydde andre arter.
"Oppdagelsesreisende"
- Det er utrolig spennende å sette seg
inn i insektenes verden, sier Olsen. Jeg tror vi som er opptatt av disse
småkrypene, drives av noe av det
samme som oppdagelsesreisende: ~an
kommer borti nye kunnskapsfelter som
få eller ingen andre kjenner til fra før.
Og de er utvilsomt noen finurlige
vesener, disse insektene ! - Tenk på

Til mauren og bli vis ...
De mangler livsforsikring i storkapitalens verden,
og har i motsetning til mennesket innsett at et kort liv likevel ikke lar seg for sikre:
Deres by i skogen kan på sekundet utslettes av hogstmaskinens "Hiroshima".
Deres katastrofe dekkes ikke av Natur-skadefondet, men av Distriktenes Utbyggingsfond, som for mauren er et "Utplyndringsfond".
Hogst-maskinen er nemlig en såkalt verdi-skaper; det er ikke mauren.
Deres by-tuer bygges uten arkitekter, maskiner eller vedtak på A4 i et bygningsråd.
De bygger høyt og stort, - uten armert stål, stenull, Leca eller termopan,
men med ti-tusner av nåleblader til betong.
Tue-byen er uten støy, gatebarn eller disko med blinkende lys.
Mikrobølge, lysstoffrør, dataspill og elektrisk bokseåpner er ukjente for dem!
At de lever ! !
De finner vei uten skilt, gatelys, kart og kompass.
Men selv solens dreining på himmelen, 15 grader pr. time, tar de hensyn til,
og de finner målet ! - Har v i på v å r vei mistet retningssansen ?
De finner vei i mørke tunnel/er, laget i stillhet. Kjemiens duftstoffer leder dem,
uten asfalt-filer med piler, skilt eller rundkjøringer.
Trafikken på maur-veiene en varm sol-dag er likevel det mange-dobbelte av
Drammensveien i rushtiden.
Deres veier er uten CO, nitrogen-oksyd, støy, ulykker eller tung-trafikk,
og alle reiser de kollektivt til "naboby - tuen", bare ved å g å !
De kjenner morgendagens vær uten bruk av satelitt og data,
og tetter til tue-inngangene, uten først å se lavtrykk på skjermen.
Hvorfor trår vi de så lett og usett under fotsålen ?

Menneske-kryp! Gå til mauren og bli vis!

G. Hardeng
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noe så vanlig som ei maurtue. For det
første greier maurene å bygge enorme
hus, som til og med holder på varmen
vinterstid. Dernest greier tusner av
individer å leve sammen, og alle vet til
enhver tid hva de skal gjøre !
Olsen kan også fortelle om et fint
samspill mellom en sommerfuglart (kalt
blå alcon) og en spesiell maur: Sommerfugl-larven livnærer seg på en
blomsterarten klokkesøte, som er
sjelden i Østfold-sammenheng. Mauren
tar med seg larver inn i tua utover
høsten, da larvene skiller ut et
sukkerholdig stoff som maurene spiser.
Her kan larvene overleve vinteren og

eter unge maur, før de forpupper seg
og kryper ut om våren. En ren
"byttehandel" med andre ord.
Mange insekter har evne til kamuflering. Enkelte biller og fluer ser ut
som humler og veps, for å skremme
bort større dyr som ellers ville ha spist
dem. Noen har farger som gjør at de
går i ett med sitt naturlige miljø, andre
skiller ut stoffer med vond smak, og
atter andre har samme farger som
andre
vondt-smakende
insekter.Sommerfuglen kveldspåfugløye går med
sammenslåtte vinger i ett med barken
på treet. Dersom den føler seg truet av

'
'

Nesten alle Norges 45 arter øyenstikkere (libeller + vann-nymfer, bildet)
er påvist i Østfold, som i så henseende er godt undersøkt. En del arter er
truete l sårbare. Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.
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et rovdyr, slår den ut vingene, og to
store "øyne" på vingenes overside
kommer til syne.
Disse virker
avskrekkende på rovdyret, i alle fall
lenge nok til at sommerfuglen kommer
seg unna.

Truete arter
Thor Jan Olsen forteller at flere
insektarter i Østfold er "sårbare". Mange av
øyenstikker-artene er
mer eller mindre "sårbare" eller er
truet av utryddelse. Det har bl.a.
sammenheng med at så mange
smådammer og bekke-løp er blitt gjenfylt eller er lagt i rør.
- Urskogsbiller som er avhengige av
dødt trevirke i ulike nedbrytnings-

stadier, har
fått store problemer
med å overleve i kultur-skogene, der
slike arter nå stort sett er helt borte. De
er avhengige av gamle, døende og døde
trær, som med dagens effektive
driftsformer og skog-kulturarbeider,
sjelden får stå igjen. Dermed fjernes
livsgrulllllaget for slike arter.
- Vi mennesker er blitt "eksperter" på å
ødelegge natur. Og de arter vi utrydder
kan vi aldri greie å skape på nytt, påpeker Olsen. - Derfor må vi ta vare på
de arter vi har, og også få øynene opp
for mangfoldet i insektenes verden, "Uten insektene, - stopper
for
naturen" !

5. Idylliske dammer med sjeldne arter
De gamle gårdsdammene er
verdifulle, mener Geir Hardeng ved
fylkesmanmens miljøvernavdeling i
Østfold. Dammene har ofte et stort
artsmangfold og har kulturhistorisk
verdi. Men i de siste 50 årene er
antallet halvert, utfra registreringer i
Rygge å dømme.
Gårdsdammer var tidligere vanlige
innslag i jordbrukslandskapet. - De
fleste er kunstig anlagt, og ble brukt til
vanning av husdyr, vaskevann og var
sikkerhet i tilfelle brann . Vinterstid
skar man isstykker som ble lagret under
sagflis og ble brukt til nedkjøling av
melk og matvarer. I dag kan dammene
framstå som idylliske små "flekker" i
landskapet, med et yrende plante- og
insekt liv.

Mangfold

Utsnitt av tegning: Gunnar Johnsen,

Vannplanter og sumpplanter bidrar til å

1985
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Spiss-snutet frosk ble før regnet som sjelden i Østfold, men nærmere
undersøkelser viser at den slett ikke er så uvanlig. Foto: Pål Bugge.
gjøre dammene til vakre innslag. Gule
og hvite nøkkeroser danner tepper ute
på vannet. De høye dunkjevlene langs
breddene er flotte å se på. Også takrør
da, - Norges lengste gressart - står
ranke og fine i vannkanten. Med
plantene kommer insektene, både i
vannet og i strandsonen: F.eks.
øyenstikkere, vannbiller og mygglarver.
Mangfold av insekter gir levekår for
fugl, fisk og amfibier. Stokkanda er
svært vanlig i slike dammer. Her finner
den mat og reirplass. Amfibiene, som
både lever i vann og på land, trives
også godt slike steder. Både stor og
liten salamander, padde, spissnutet
frosk og vanlig frosk kan holde til her.

150 mil i rør
- En del arter er sterkt knyttet til
dammene. Spesielt etter at mye av de
naturlige våtmarkene er fjernet fra
jordbrukslandskapet,
har
gårdsdammene fått en mye større
betydning. 150 mil Østfold-bekker er
lagt i rør av jordbrukshensyn etter ca
1960, og en mengde våtmarker er drenert for å gi rom for et mer effektivt
landbruk, forteller Geir Hardeng. Men
også
dammene har
mistet sin
utbredelse. I visse områder av Østfold
er antallet halvert de siste 50 årene. Derfor er det viktig å ta vare på en del
av de som er igjen, mener Hardeng.
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- Dammene har kulturhistorisk verdi,
og kan også i dag komme praktisk til
nytte, både til vanning og i tilfelle
brann. Noen forsikringsselskap gir
lavere brannforsikringspremie for gårder med dam. Dammene innbyr også til
aktiviteter som fisking sommerstid og
skøytegåing vinterstid. Og med sitt
store artsmangfold er de fine å bruke i
naturfagundervisningen.

Fredet salamander
- Men størst verdi har nok dammene
som levested for en del sjeldne og
sårbare arter. Den store salamanderen
er blant de mest truete "dam-artene".
Den har tilholdssted i små dammer, og
bestanden har sunket drastisk de siste
tiårene, - i takt med gjenfyllinger,
drenering og utsetting av fisk, som
bl.a. spiser salamander-larver. Sur
nedbør og avrenning fra jorder har også·
hatt negative effekter for arten.
Salamanderen bruker flere år på å bli
kjønnsmoden; også derfor er den
spesielt sårbar. I dag er den i likhet
med de øvrige amfibiene fredet,
påpeker Hardeng.
- Flere øyenstikkere er også truet, og
det samme gjelder noen arter
ferskvannssnegl. - Ekte blodigle som
også i vår tid skal være kjent fra et sted
i Østfold, lever i dammer. Arten er
etterspurt i Norge av et internasjonalt
legemiddelfirma, siden den skiller ut et
anti-koagulerende stoff, som motvirker
levring av blod og dermed blodpropp,
forteller Hardeng. Et banalt eksempel,
kanskje, men mange tilsynelatende
"ekle og unyttige arter" kan altså få
betydning for mennesker, både 1
legemidler
og
ved
biologisk
bekjempelse av skadedyr. -Sjeldne og

andemat, korsandemat, sprikesøtgras,
trådbregne og kjempesolleie. Vasskjeks
og froskebitt har ikke greid seg i
"kampen" mot mennesket, så de er nå
utryddet i Østfold.

Innavl i dammene
Gårdsdammer er små selvstendige
økosystemer, men de er avhengige av
en viss utveksling av arter og individer
seg imellom. - Dammene ligger der
ofte som små "vann-øyer" omgitt av et
"landjords-hav ". Dersom avstanden
mellom dammene blir for stor, siden
"øyene" mellom ofte forsvinner, reduseres sjansene til ny-kolonisering i en
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inntakt dam, dersom en art er først
forsvinner derfra. På sikt vil små
isolerte bestander lett dø ut på grunn
av innavl, mener Hardeng.

Den fatale brønnloven
Årsakene til at mange gårdsdannene er
fjernet, er omlegginger i jordbruket,
utbygging av veier og anlegg av nye
boligområder. Moderne jordbruksdrift
og overgang fra husdyr til kornproduksjon har gradvis medført en utarming
av våtmarker og dammer. - Dessuten
har Brønnloven fra 1957 vært fatal for
gårdsdannene, påpeker Geir Hardeng. Den sier bl.a. at kunstige anlagte
dammer skal sikres med gjerde. I den
forbindelse har mange valgt å bruke
dammene som fyllplass, istedet for å ta
utgiftene med inngjerding.
- Men dammene kan vel representere
en fare for barn ? - Jo, og det var
dermed godt ment da man innførte
Brønnloven. Men det virker perspektivløst: Fylket har 100 mil kystlinje rundt
fastland og øyer, nesten 300.000 dekar
(mål) med naturlige ferskvann, milevis
med elver og bekker, og hundrevis av
mil med traffikkerte veier, som det
selvsagt ikke er snakk om å gjerde inn
for å beskytte barn. Langs elve-bredder
og bryggekanter i Fredrikstad ligger
ute-restaurantene på rekke og rad. Og
så skal det altså kunne kreves gjerde
rundt
gårdsdammene. . . .
Hardeng
mener et godt alternativ er å gjøre
eventuelle bratte jord-skråninger ned
mot en dam slakere. - Dessuten kan det
gis statsstøtte til inngjerding av spesielt
verdifulle dammer, for å hindre
gjenfylling.

Elvesnelle. Tegning: Tor A. Hauer.

Viktig med informasjon
- Jeg tror et viktig virkemiddel er
informasjon,
om verdiene av
gårdsdammene og om artene som lever
der. I regi av miljøvernavdelingen ved
fylkesmannen i Østfold er verdifulle
dammer i større deler av Østfold nå
blitt registrert. Landbruksavdelingen
hos fylkesmannen kan også vurdere såkalt "areal- og kulturlandskapsstøtte" til
skjøtsel og inngjerding av spesielt
viktige dammer. - Vi har også fått en
ordning i Østfold, slik at ingen dameiere kan pålegges gjenfylling uten at
miljøvernavdelingen har gitt
sin
En del av de
godkjenning.
gjenværende dammene er så verdifulle
at vi nå er nødt til å ta vare på dem !
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6. Orebekkene i jordbrukslandskapet
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Tegningen viser deler av en
ore b ekk-nord for Idd kt-rk_e_,_H_a_!_d_e_n_.-L-an_g_s"'
veien ses noen større eiker. Tegning: Roy Nordbakke.

På Iddesletta utenfor Halden flllller vi
ennå en del nokså inntakte bekker,
kanskje de fineste gjenværende i
jordbrukslandskapet i hele fylket. Her
vokser frodige orebelter langs hekkekantene, som huser en mengder fugler,
massevis av insekter. Bekkene her er
blant de fineste gytebekkene for
sjøørret i fylket. Oreskogen og
vegetasjonen sørger også for at matjord
og næringsstoffer ikke forsvinner ut i
bekken.

"Regnskog"
- Nærmere "tropisk regnskog" kommer
du ikke i Norge, slår Roy Nordbakke
fast, og stikker hodet fram mellom
svartor-blader, humle-Iianer og frodige
bregner. Det er sant som han sier:
Tankene går raskt til langt mer
eksotiske forhold når man vandrer
langs deler av Iddebekken. Selv om en

aldri har vært i Amazonas jungel , kan
en likevel ta sjansen på påstanden om at
Iddebekken ligner en jungel-elv i
miniatyr ! Langs bekken som slynger
seg gjennom åkerlandskapet, finner vi
høye urter, kratt og busker i alle grønnsjatteringer. Seige, knudrete orerøtter
klamrer seg fast i breddene og strekker
greinene utover vannet, mens humleplantene klatrer oppover trestammene.
Myggen surrer ustanselig rundt ørene,
mens knotten kravler og kryper
nedover
halsen
og
oppover
anklene . .... .

"Vandrende pinner"
I bekken vaker sjøørreten. Og sitter
man lenge nok stille og stirrer ned i
vannet, kan man få øye på små
"pinner " eller små "steiner" som
beveger seg langs bunnen. Det er
vårjlue-1arver som er ute og kryper
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med husene sine. Vannkalver og
buksvømmere er også vanlige i bekken.
Er man riktig heldig, kan man få se
is fuglen slike steder. Den er blant de
mest sjeldne hekkefuglene i Norge,
men trives f.eks. i miljøer som finnes
langs lddebekken. På slike steder kan
den grave ut reir-hullet innover i en
bratt jordskrent ved elvebredden.
Rand-vegetasjon generelt er et yndet
sted for småfugl. Ca 30 arter hekker
langs lddebekken, med en tetthet som
tilsvarer ca 2.000 par per kvadratkilometer, eller ca 2 par pr. dekar
(mål) med Iøvkratt og hekkekantvegetasjon. - Årsaken til det rike
fuglelivet, er områdets varierte miljøtilbud: Tett kratt, åpent åkerlandskap,
trær med varierende alder, fuktighet og
skygge, forteller Roy Nordbakke,
ornitolog og førs teamanuensis i biologi
ved Halden lærerhøyskole.
Han
beretter om gråhegre, hønsehauk,
rugde, gjerdesmett, dvergspett, ....
Få trær igjen
Dvergspetten har ikke de beste
framtidsutsikter langs bekken. Den er
nemlig avhengig av døde trær for å
kunne hakke ut et reir-hull. Og bare et
fåtall døde trær står igjen langs
lddebekken. - Hvis også disse trærne
felles , forsvinner dvergspetten også,
påpeker Nordbakke. En del fugler er
avhengige av trær med en bestemt alder
for å kunne overleve, siden bare en viss
type trær er velegnet som reirplass;
eller da bestemte insektarter som fuglene lever av, er tilknyttet trærne. Av
den grunn mener Nordbakke det er
viktig
å
bevare
mangfoldet
vegetasjonen.

En rekke andre dyrearter trives også i
kant-vegetasjonen langs bekkene. I
tillegg til en vrimmel av insekter, har
både rådyr, grevling, rev og hare
tilhold her. - Orebekkene fungerer som
ferdselsveier
gjennom jordbrukslandskapet for viltet. Mange arter går
også ut på jordene for å beite, men har
her samtidig en mulighet for raskt å
komme seg i skjul i kantvegetasjonen
langs bekken.
Gytebekk for ørret
I bekken svømmer massevis av ørretyngel, for Iddebekken regnes blant de
fmeste gytebekkene i fylket; her
kommer fisken tilbake høst etter høst,
gyter og svømmer ut i fjorden igjen. Ørreten er avhengig av slike bekker for
å gyte, og spesielt steder med sand og
grus,
påpeker
Nordbakke.
Vegetasjonen langs kantene skjermer
mot for stert solvarme, og sørger
dermed for en relativt lav sommer-temperatur i vannet. Hadde ikke denne
vegetsjonen vært der, ville fisken neppe
kunnet
overleve
gjennom
året.
Dessuten gir svartor, som feller
bladene grønne om høsten, et meget
viktig naturlig næringstilskudd til
bekkens vannlevende smådyr, som
igjen blir næring for bl.a. ørreten.

Det er ikke så enkelt å forflytte seg
langs bekken. Vegetasjonen er tett, så
det er langt enklere å vandre langs
jordekantene. - Jeg tror områder som
dette ikke egner seg som turområder
for folk i sin almimnelighet. Til det er
mengden av kratt, mygg og knott for
stor. Slike bekker er som "friområder"
for dyrelivet i jordbrukslandskapet,
mener Nordbakke. - Nettopp derfor kan
også sjeldne og vare arter slå seg til ro
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Reduserer erosjon
Rand-vegetasjonen har også en estetisk
effekt: Den bryter opp et mer eller
mindre monotont åkerlandskap. I
tillegg sørger denne vegetasjonen for å
redusere utvasking (erosjon) fra
jordene, for trærnes røtter armerer
breddene og holder på jorda. Der slike
vegetasjonsbelter ikke flnnes langs
bekkene, forsvinner langt mer jord og
næringsstoffer ut i bekken. Om
næringstilsiget til en bekk blir for stort,
kan det igjen føre til kraftig algeblomstring, både i bekken og i vann og
innsjøer nedstrøms. Algeoppblomstring
kan i sin tur gi oksygen-fattige forhold i
vannet, og dermed fiskedød og kraftig
reduksjon i artsmangfoldet.
En tragisk sjebne
- Bekkevegetasjonen har lidd en tragisk
sjebne i Østfold, sier Roy Nordbakk:e
med et sukk. - På 1960, -70 og -80tallet er mangfoldige mil med bekker
lagt i rør, for å få større og bedre jorder, og gjøre dem lettere tilgjengelige
med store maskiner. Spesielt skjedde

lsfugl

dette i forbindelse med en omlegging til
mer korndrift på Østlandet. Bøndene
fikk også statsstøtte til slike tiltak.
Ødela rensesystemene
Man ble også fra landbrukets side etter
hvert klar over at de mange
småbekkene hadde fungert som små
"renseanlegg"
i
terrenget.
Næringsstoffer som tidligere ble tilført
bekkene og som inngikk inn i det
naturlige kretsløpet der, gikk etter rørlegging mer eller mindre rett ut i vann
og innsjøer . Dette bidro også til til dels
kraftige algeoppblomstringer.
Erkjennelsen av bekkenes verdi som
renseanlegg i jorbmkslandskapet, har
gjort at det idag faktisk er mulig å gi
statsbidrag til igjen å åpne enkelte
viktige hekke-strekninger ! Det såkalte
"areal- og kulturlandskaps-tilleget" kan
også gis for å plante til langs enkelte
åpne
gjenværende
bekkeløp
jordbrukslandskapet.

Foto: J. Bøhmer Olsen
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Ved
tildeling
av
statlige
landbruksmidler stilles det ofte ingen
krav til hvordan eventuell skjøtsel skal
utføres på de arealene som støttes .
Hvorvidt
rand-vegetasjonen
skal
snauhogges, plukk-hogges eller ikke
bør røres i det hele tatt, tas det som
regel ikke stilling til når støtten gis. Det
tas med andre ord ikke hensyn til det
naturlige
artsmangfoldet
i
slike
"ustelte" vegetasjonsbelter. -Til en viss
grad er det akseptabelt, og av til også
kanskje nødvendig, å utøve en varsom
skjøtsel enkelte steder, sier Roy
Nordbakk:e. - Men de rikeste områdene
langs bekkene er oftest der naturen får
"skjøtte" seg selv .

utgangspunktet var ment som et positivt
miljøtiltak, flkk enkelte steder en
motsatt virkning, mener Tore Hoell
(tidligere leder i Naturvernforbundet i
Østfolcf). - På et sted benyttet en
gårdbruker
isteden
"oppryddingstiltakene" til å utvide
jordet, påpeker Hoell, som mener
dermed at "vinninga går opp i
spinninga" . Det meste av randvegetasjonen ble her fjernet til fordel
for en liten jorde-utvidelse. - Jorda vil
ikke lenger holdes så godt på plass og
vil kanskje senere rase ut i bekken. I
dette tilfelle tror jeg at bonden på sikt
vil tape like mye som han hadde regnet
med å vinne, skyter Hoell inn.

Utvidet jordet
Langs deler av Iddebekken ble det i
1992 gitt statsstøtte til såkalte "miljøog sysselsettingstiltak" . For å gjøre
forholdene "bedre" for fisken, ryddet
man bl.a. unna en del kvist og trær som
hadde rast ut i bekken. Dessuten ble det
tynnet og ryddet langs deler av
bekkeløpet. I praksis artet nok dette seg
mer
eller
mindre
som
en
"statssubsidiert vedhogst" . Det som i

Da Roy Nordbakk:e foretok fugletakseringer
langs
Iddebekken;
vandret han fram og tilbake, gang på
gang, for å registrere og stedfeste de
mange artene og fugle-parene i
området. - Min interesse for natur og
miljø begynte med fugleinteressen.
Men etter hvert fikk jeg øynene opp for
at alt henger sammen i naturen. Ønsker
vi å ta vare på en art et sted, er vi også
nødt til å bevare miljøet
arten lever i.

l
Åkerrikse er et eksempel på en art som nesten er helt borte fra
jordbrukslandskapet i Norge. Tegning: R. Nordbakke .
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7. Blomsterengene som blir borte
Den tradisjonsrike engvegetasjonen som
tidligere ble slått til dyrefor, er i ferd
med å forsvinne fra Østfold-naturen.
Dermed står vi også i fare for å miste
en del blomster-arter.
Hvem har vel ikke opplevd den
avslappende følelsen av å ligge på
ryggen i en blomstereng. Med fioler,
prestekrager og timotei som en
"skjerm" mot verden utenfor, kan man
la alle bekymringer fare; kanskje tygge
på et strå, betrakte skydottene som
driver hastig forbi, og bokstavelig talt
la humla suse. Men det er slett ikke
sikkert at våre etterkommere kan få
oppleve dette. De gamle slåttengene er
i ferd med å bli historie. Med slike
områder
forsvinner
også
en
tradisjonsrik del av kulturlandskapet
vårt. - Og jeg er redd at flere blomsterplanter kan bli borte fra Østfoldnaturen, sier Marit Eriksen, botaniker
og lektor ved Halden lærerhøyskole.

Bestemmer avlingene
- "Ang er åkers moder", heter det i et
gammelt svensk ordtak. - Det betyr at
engas kvalitet og størrelse var
bestemmende for f.eks. korn- og potetavlingen, forteller Marit Eriksen. I det
gamle jordbrukslandskapet ble enga
slått med ljå, og brukt til dyrefor. Alle
områder ble utnyttet; vannkanter,
åker holmer og andre restarealer. Mengden for bestemte det antall dyr
gårdsbruket kunne ha på båsen over
vinteren. Og dyre-antallet bestemte
igjen mengden møkk, som igjen var
avgjørende for hvor stort åker-areal
som ble gjødslet. Dermed ble mengden
vinter-for fra enga indirekte avgjørende
for avlingens størrelse. Hver minste

Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden
lille engflekk ble utnyttet i slåtten; foret
ble tørket på hesjer eller i såter og
lagret til vinterbruk.
- Siden engene ble slått hvert år, ble
næringsinnholdet i jorda etter hvert
lavere. Plantedeler som ellers skulle ha
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visnet ned, slik at næringsstoffer ble
frigjort, ble jo høstet og fjernet fra
enga. Vi fikk dermed en flora som
trives på næringsfattig jord. Hvis slike
områder gjødsles, vil artsmangfoldet
reduseres, selv om selve produksjonen
økes. Man får færre arter, men mer av
hver art. Det samme vil også skje
dersom engsamfunnene gror igjen,
forteller Marit Eriksen, som mener det
er viktig å holde en del slike områder i
hevd.
- Men dette er jo en menneskeskapt
naturtype; er det ikke bedre å la
naturen gå sin gang ? - I Norge har
man drevet engslått helt fra jernalderen
av - og noen steder fram til vår tid.
Dermed har det i løpet av lang tid fått
utvikle seg en flora som er spesielt
tilpasset, og faktisk avhengig av denne
formen for jordbruk. Noen av artene
blomstrer tidlig, slik at frøene spres
med slåtten; andre blomstrer sent, etter slåtten. Atter andre har bladene
sine nede ved bakken, slik at de ikke
skades av ljåen.

Eng til nytte
- Vi står altså i fare for å miste arter og
vil dermed få et redusert mangfold.
Dette er grunn god nok til fortsatt å
drive engslått, sier Marit Eriksen, og
legger til at man også kan ha en direkte
nytte av denne jordbruksformen.
Mange kulturplanter trenger nemlig
bier
eller
andre
insekter
til
bestøvningen. Men kulturplantene på en
åker blomstrer jo samtidig, og gir
dermed ikke livsgrunnlag for mange
blomster-avhengige smådyr resten av
sommerhalvåret. Derfor er det nyttig å
holde restarealer med engflora i hevd.
Den mangfoldige floraen gir altså

livsgrunnlag for en stor og variert
insektsfauna. Dette kommer også småfuglene til gode.

Koselig med ljå
- Det lar seg gjøre å opparbeide eng på
områder som delvis har grodd til. - Det
lønner seg da å ta utgangspunkt i de
åpne rest-arealene - og så utvide disse
gradvis, forteller Eriksen. Hvis hele
området derimot ryddes på en gang, vil
røtter fra buskser og trær dø. Under
nedbrytning av disse vil næringsstoffer
frigjøres, som dermed vil gjødsle jorda
og legge forholdene bedre til rette for
andre arter enn de typisk lite
næringsskrevende engplantene.
Marit Eriksen poengterer at man må slå
med ljå, eller til nød en liten slåmaskin
med høyt stilte kniver. Det nytter ikke
med elektriske kant-trimerne eller den
moderne gress-" slåvispen" som river av
plantene; den skjærer ikke slik ljåen
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Tegninger s.22-24 v/ N. Forshed,
fra"Angar", 1988, av U . Ekstam
m .fl.

gjør. En del arter tåler ikke å bli
"revet" av, og mangfoldet vil dermed
reduseres. - Dessuten er det jo adskillig
hyggeligere å bruke ljå, mener hun. Etter slåtten kan man godt la gress og
blomster bli liggende noen dager før
det fjernes, slik at frøene kan slippes .
Før i tida pleide man også å slippe
husdyra inn på enga en kortere periode
om høsten, slik at jorda ble sparket litt
opp.

Sjeldne blomster
Bøensæter nord-øst i Aremark er blant
de få stedene i Østfold der slåtteng
fremdeles holdes i hevd. - Her har vi et
utrolig mangfold av blomsterarter. Vi
har ikke gjort eksakte tellinger, men på
tilsvarende områder i Sverige har man
funnet opptil 50 arter pr. m2 eng,
forteller Marit Eriksen. Hun fungerer
som faglig leder for Bøensæter-prosjektet. Aremark kommune, som eier
stedet, sørger
samarbeid med
foreningen "Bøensæters Venner ", for
en årlig slått. - Vi har en del sjeldne

blomster i området, sier Eriksen og
peker på stavklokke, marianøkleblom,
gullkløver, bakkesøte, nattfiol og
brudespore. Sommeren 1993 ble det for
tredje gang arrangert slåttekurs, da folk
også fra andre deler av Østfold kom for
å lære stell og bruk av ljå. Eriksen har
inntrykk av at mang en gårdbruker har
restarealer hvor man kan tenke seg å ta
vare på engfloraen. - De har kanskje til
og med en gammel ljå borti skj ulet,
men yngre gårdbrukere vet kanskje
ikke lenger hvordan en ljå skal slipes
eller brukes ordentlig. Men det får de
altså anledning til å lære her på
Bøensæter.

8. Edelløvskogen, vår hjemlige "regnskog"
Edelløvskogen langs sør-skråningen av
selve Tistedalen mellom Halden by og
tettstedet Tistedal, er blant de meget få,
større av sitt slag i Østfold. - Vi må ta
vare på det som er igjen, mener Roy
Nordbakke og Tore Hoell. De
forteller at artsrikdom er et sentralt
stikkord for denne skogstypen.

"Skogens katedral"
Når man går inn i edelløvskogen, er det
nesten som å tre inn i en "skogens
katedral": Svalt, stille, dunkelt lys, og
med majestetiske trekroner høyt der
oppe. - Skjønt, stille .... Det avhenger
av tiden på døgnet og året man er her.
I grålysningen en vårmorgen møter
man nærmest et kor av liflig fuglesang i
"katedralen". Da gjør herr løvsanger,
herr munk, herr rødstrupe og alle de
andre "ungkarene" sitt ytterste på sangfronten, for å tiltrekke seg hunnenes
oppmerksomhet og for å hevde sitt eget
revir overfor rivaler . Og svært mange
av dem lykkes tydeligvis: Rundt 1.500
hekkende par per kvadratkilometer
edelløvskog er status for slik skog ved
Halden (l ,5 par pr. dekar = mål ) .

mange treslagene. Mange organismer
kan bare leve på helt bestemte treslag
av en bestemt alder. - I tropene regner
man at når en planteart utryddes, forsvinner kanskje flere titalls dyrearter i
samme slengen, forteller Nordbakke. Slik er det her også, om enn ikke i
samme omfang. Helt fra skogbunnens
mikro-nivå, - til de store trærne; mangfold og samspill er også sentrale
stikkord for edelløvskogen. Mens man i
en vanlig norsk barskog bare finner et
5-tall vanlige treslag, er det kanskje 3
ganger så mange i edelløvskogen her i
Tistedalen. Dette er adskillig flere enn i
en "vanlig " løvskog med bjørk, osp,
selje m.fl. Dessuten varierer alderen på
de forskjellige trærne mye i denne
edelløvskogen.
Variasjonen er
adskillig større her enn i skog der det
drives
monokultur
med
bestandsskogbruk og flatehogst. I slike
bestand er de fleste trærne omtrent like
store og ensaldret, påpeker Nordbakke.

Stort mangfold
- Edelløvskogen har svært mange
fuglearter, spesielt er sangerne vanlige.
Men sjeldne arter som rosenfink,
kjernebiter og pirol lever også i slike
miljøer i Norden. Når slike arter
dukker opp i Norge, er det i skog som
dette, forteller Roy Nordbakke, som er
førsteamanuensis og underviser i
biologi på Halden lærerhøyskole.
Mengden fugler har sammenheng med
den store bredden av insekter i edelløvskogen. Disse er igjen knyttet til de
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Lindetre vl Bjørnevågen, Kråkerøy.
Foto: Pål Bugge .
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Verdens nordligste
Rikdommen av "edle" løvtrær som eik,
alm, ask, lind, hassel og bøk skiller
edelløvskogen fra andre skogtyper.
Disse treslagene krever mye varme og
oftest et næringsrikt jordsmonn, i
motsetning til mer hardføre løvtrær
som bjørk, osp og rogn.
De edle løvtrærne innvandret til landet i
tidsrommet mellom ca 5 .500 og 500 f.
Kr. I lengre perioder da var
middeltemperaturen for årets varmeste
måned opptil 2 grader høyere enn i

dag; nok til at de varmekjære
treslagene trivdes godt her. De
lavereliggende delene av landet var da
dominert av edelløvskog. Etter ca år
500 f. Kr. ble klimaet kaldere, og
edelløvskogen ble trengt tilbake av
gran, som er vårt sist innvandrere
treslag. I dag er edelløvskogen
begrenset til de deler av Sør- og MidtNorge som har gunstigst klima. Landet
vårt har dermed verdens nordligste
utløpere av edelløvskog.

Fra edelløvskog. Bregnen strutseving i forgrunnen. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.
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Lite igjen
- Det er lite edelløvskog igjen i fylket i
dag, forteller Roy Nordbakke og Tore
av
Hoel!,
avtroppet
leder
Naturvernforbundet i Østfold. Begge
mener at restene av slik skog nå må tas
vare på . Det er ikke nødvendigvis
påkrevet å totalfrede all edelløvskog,
slik at det ikke en gang er mulig for
folk å ferdes her. Det viktige er at
skogen får utvikle seg fritt og ikke
forparkes. - Det litt rufsete, uryddige
og varierte inntrykket må få bli som det
er , sier Hoel!. - Dersom man lager
park av slike områder, hvilket ofte har
skjedd nær byer og tettsteder, forsvinner mye av grunnlaget for et
mangfoldig dyre- og planteliv. En skog
der også stående og liggende døde trær
får brytes ned over tid på en naturlig
måte, gir som regel et "høyt biologisk
mangfold", ofte med innsalg av true te
og sårbare arter.
Hoel! ønsker ikke at snorrette
plenkanter, snauklipte gressplener eller
ugressfrie bed med stemorsblomster på
geledd og vissent løv kjørt på fyllinga, i
større grad skal avløse mer av edelløvskogens mangfold. - Det er nok mange
som ikke er oppmerksom på at visne
blader er viktige for næringskretsløpet,
påpeker Nordbakke. - Løvet brytes ned
av smådyr, sopp og bakterier. Dermed
frigjøres næringsstoffer som i sin tur
tas opp av trær og blomster. Med andre
ord et kretsløp, eller resirkulering om
du vil.

Næringsrik jord
Denne resirkuleringen av bl.a. løv gjør
jordsmonnet i edelløvskogen svært
næringsrikt. Trærne krever dessuten
høy temperatur; derfor finnes slik skog

ofte i sydvendte skråninger som her
langs selve Tistedalens nordside.
Arealer med edelløvskog har lenge
vært ettertraktet til jordbruksformål, og
er derfor blitt dyrket opp. Dette er en
viktig årsak til de små gjenværende
arealene med edelløvskog i Østfold
- Har dere
idag, mener Nordbakke.
tro på at det som er igjen av denne
skogen i Tistedalen blir bevart? - Vi
Det er tross alt
kan jo håpe.....
grenser for hvor lite et område kan
være dersom artsmangfoldet skal kunne
overleve.

Saugbrugs vant
Det var edelløvskogen her ved Tista
som måtte vike da Saugbrugsforeningen
l Norske Skog skulle bygge ut sin
virksomhet i 1988. Omtrent en fjerdedel av hele denne meget verneverdige
edelløvskogen mellom "Atomen" i
Halden by og Veden-raet i Tistedal, ble
fjernet til fordel for en ny gigantisk
papirmaskin ("PM 6"). - Men det var
en
formildende
omstendighet
at
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utbyggingen også ga plass til et topp
moderne
renseanlegg
for
hele
Saugbrugsområdet
i
Halden.
Nedleggelse av en gammel cellulosefabrikk noen år før og en effektiv
rensing har utvilsomt gitt bedre vann i
den lenge så berykte lddefjorden.

Kroner og øre
- Vi kan ikke prissette et naturområde
med f.eks. tomtepriser, i kroner og
øre, påpeker Tore Hoell. - Når arter
over tid blir utryddet, vet vi ikke på
sikt
hva
vi
går
glipp
av,
f.eks.muligheter til nye medisiner.
Hoell poengterer at han ikke er imot
utbygginger av enhver art. Men han
ønsker en større oppmerksomhet på
naturarven vår. - Dette er et problem

når utbyggingen skjer stykkevis og over
lang tid. Ved hvert enkelt inngrep
virker kanskje ikke natur-tapet så stort.
Det er derfor enkelt å argumentere med
store pengegevinster og arbeidsplasser.
- Men senere står vi der, uten mer
igjen av kanskje et meget særpreget
naturområde som her i Tistedalen,
nettopp som en følge av klattvise
utbygginger og mindre inngrep over
mange år. Tore Hoell er ikke ute etter
å totalfrede meget store områder, f.eks.
av edelløvskog. - Men det er grenser
for hvor lite et område kan være for at
artene på sikt skal kunne overleve der.
En art kan ikke eksistere alene. Det er
hele tiden et samspill mellom
forskjellige de organismer
et
økosystem.

FURll
Pinus. sylvt~h1l

-'l>ldktl\8.i

9. Gammelskogen, et eldorado for hule-rugere
På nordre Tangen på Hafslund ligger
trolig
Sarpsborg-distriktet
eldste
skogområde - et yndet sted for såkalte
hule-rugere: Fugler som hekker i
hul trær. - Få steder finner man en så
stor samling av hulerugere. Det skyldes
at skogen har fått leve sitt eget liv i
årevis, forteller Knut Trondsen.

Gammelskog
- De fleste hulerugerne som lever her,
er vanlige i Østfold. Men dette området
er særpreget, da skogen har fått stå i
fred uten hogst i så mange år. Derfor
er både det totale antall fugler og
artsantallet store, sier Knut Trondsen.
Han er fugleentusiast, og kasserer

Østfold Ornitologiske Forening.
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Ytterst få skogarealer i fylket er
Østfold Botaniske Forening . -En rekke
uberørt av mennesker, men nord på
pattedyr er også å finne i området,
Tangen er det ikke hogd på
blant annet mår.
mangfoldige år.
Enkelte av
furutrærne er kanskje et par hundre år
20 hulerugere
gamle, mener Trondsen. - En skog
Som det ligger i navnet: Hulerugere er
som denne, med stor variasjon i veavhengig av stående huletrær for å
getasjon og i skogens alder, gir levekår
kunne få fram unger. En del av artene
for mange forskjellige insekter. De
har behov for trær av en viss størrelse
fungerer igjen som mat for fuglene, og
til reir-hulene, en størrelse trærne først
gir rom for mange fuglearter, sier
oppnår i .. høy " alder. Andre trenger
Øyvind Lågbu, som er sekretær både i
svekkete eller døde trær, enten fordi
Østfold Ornitologiske Forening og i
slike trær byr på et spesielt utvalg in,...._...;..._ _ _ _..;;.,._ _ _~....;...-----,sekter, eller fordi fuglene bare greier å
hull i døde og morkne trær.
Rundt 50 forskjellige fuglearter har fast
tilhold i den gamle skogen. Den rike
floraen i deler av området fører til en
mengde forskjellige insekter, som igjen
gir et godt næringsgrunnlag for mange
fuglearter. Et 20-tall av fugleartene er
hulerugere. Flere av disse er imidlertid
avhengige av at andre arter lager hull
og hulrom for dem. Både det fleste
meiser, skogdue, fluesnappere
og
perleugle må ha "hakke-hjelp" fra
hakkespetter,
som
svartspett,
grønnspett, flaggspett og dvergspett.

Hvitryggspett, en truet art, som knapt
lenger finnes i Østfold.
Tegning: Roy Nordbakke, Halden.
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Sjelden art
Knut Trondsen har tilbragt mangfoldige
timer i Tangen-området. Stedet er også
et yndet turterreng, og helt siden han
var guttunge har han ferdes der. Det er
tydelig at han kjenner terrenget godt. Her borte har en grå fluesnapper rede,
sier han, og lister seg bort mot en hul
svær furu. - Tenk at den flyr til områder sør for Sahara vinterstid l Men
hver forsommer kommer den tilbake hit
for å hekke.
Trondsen kan også
fortelle om at skogdua hekker i
området,og denne er relativt sjelden. Så
vidt jeg vet er det bare kjent noen få
par i Sarpsborg-området, altså bl.a.
her.
13 unger
- Trekryper og kjøttmeis er det mye av
i området. Også blåmeis: Et blåmeispar
fikk hele 13 unger i ett kull . De må ha
hatt en stri tørn l
Trondsen har
oversikt over en rekke reir i området,
hvor mange unger det er i kullene og i
hvilke
stadier
i
sin
utvikling
"fuglebarna" befinner i. - Det er ikke
så vanskelig. Det trengs en del kunnskaper om hekkesteder for de forskjellige artene. Dessuten gjelder det å
ha øynene med seg ! Og det har
Trondsen i aller høyeste grad, med
eller uten hjelp av kikkert. Men han
kan fortelle at mange skuler litt
skeptisk på ham når han er ute med
kikkerten. - Jeg har av og til følelsen
av å bli oppfattet som "merkelig" fordi
jeg går med kikkert, sier han litt
oppgitt.
250 fuglekasser
Knut Trondsen har en mengde
fuglekasser i distriktet, tilsammen 250,
i varierende størrelser og fasonger.

Mange steder er det mer fugl enn det er
bo-muligheter, ofte fordi gamle trær,
som er godt egnet til å lage huler i,
fjernes. Dette gjelder ikke minst osp,
som ofte er et meget verdifult hultre for
fugler. Her kan jeg bidra litt med å
henge
opp
kasser,
sier
han.
Bl.a.prøver han å være litt behjelpelig
overfor svart og hvit fluesnapper: Både kjøttmeis, blåmeis og fluesnappere er oftest avhengige av at
spettene har hakket ut hull for dem.
Men fluesnapperen er trekkfugl, og
kommer ofte såpass sent tilbake fra
syden at kjøttmeisen har rukket å
beslaglegge de fleste reirhullene.
Ringmerking er også blant aktivitetene
til fugle-entusiasten, Når vi merker
fuglene, er det for å skaffe bedre
kunnskap om hvor de trekker, om
bestandssvingninger og dødelighet.
Områder trær får bli gamle i, slik at
døde trær blir stående, og trær som har
gått over ende får ligge og råtne, gir
ofte et rikt og variert dyreliv.
Dessuten er slike naturlige områder jo
også en "estetisk nytelse", påpeker
Øyvind Lågbu.
En variert og
mangfoldig natur-skog er adskillig mer
spennende å ferdes i enn en ensartet
skog med minimalt innslag av døende
og døde trær .
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10. I naturskogen
Å gå inn i en naturskog, kan være som
å "tre inn i " et av Th. Kittelsens trolske
bilder. Et mykt moseteppe dekker
kanskje skogbunnen og skjegglav
danner slør over gamle trær. Knudrete
stanmmer strekker seg trolsk mot lyset.
Fargene er duse. Unge og gamle trær
står om hverandre, og når vinden tar
tak i tretoppene, knirker det mystisk.

På bakken ligger døde trær på kryss og
tvers. I naturskogen får gamle trær stå
til de faller og døde trær får ligge til de
er blitt muld ... Her er det ingen tynning
eller avstandsregulering. Man regner
med at artsantallet i skog som får vokse
og utvikle seg fritt, kanskje er fire
ganger så stort som i en godt kultivert
og drevet skog.

Foto: Skog-interiør. Jørn Bøhmer Olsen, Halden
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''Uryddig"
-Naturskogen har et frodig , litt uryddig
preg. Her er det ingen planting av nye
grantrær, foryngelsen foregår naturlig,
i motsetning til i kulturskogen. Naturen
får helt og holdent stelle seg selv, uten
menneskers inngripen, sier Bård
Andersen. Han er Naturvernforbundet i
Østfolds "skogmann", og han suppleres
av Inger Johanne Gretland , som er
leder i Halden soppforening:
Naturskogen
rommer
en
rekke
forskjellige vekster, og trær i ulike
aldre. Den store miljø-variasjonen gir
livsgrunnlag for mange sopparter,
insektarter og andre smådyr, som igjen
er mat for større dyr. Alt dette henger
sammen påpeker hun.
En katastrofe
I kulturskogen hogges trærne når de
ansees "passe" store; normalt etter ca
70 år for gran og etter 80-100 år for
furu. Flathogst fører til meget store
endringer for de artene som har hatt sitt
tilhold i skogen som avvirkes. På kort
tid endres lysforholdene dramatisk, og
vind- og luftfuktighet endres kraftig på
en hogstflate, sammenlikenet med
forholdene inne i den avvirkete skogen.
Flate hogster
- En flathogst er således en katastrofe
for mange av artene i skogen, særlig
moser, lav, sopp og smådyr. De kan
ikke tilpasse seg en åpen hogstflate, og
svært få kan "flykte" fra området inn i
omkringliggende mer inntakt skog, sier
Andersen, og roter fram en knøttliten
snegle under barken på et dødt tre. Eksempelvis denne her - den har jo
ingen sjanse til å krysse en hogstflate
for å finne fuktige og skyggefulle
forhold et annet sted... . - Dermed

utryddes lett arter lokalt. Arter blir helt
sikkert borte fra den norske barskogen,
uten at vi en gang kjenner til at de har
"bodd" her, for lite er kjent og
utforsket i barskogens "mikro-verden".
Skogbrann
- Mange skogbrukere mener at naturen
selv lager store, åpne flater i terrenget
gjennom skogbranner med naturlig
opprinnelse ved lynnedslag. Men når
det brenner er det gjeme tretoppene det
går verst ut over. Dessuten er furu med
tykk bark og det meste av grenene høyt
oppe, godt tilpasset brann, slik at
mange trær faktisk kan overleve selv
flere branner, viser svenske undersøkelser. Oftest blir en mosaikk av
skog stående igjen etter en brann, sånn
at artene kan klare seg, mener Bård
Andersen. Flere billearter er faktisk
også avhengige av gamle brannstammer og - stubber ....

Større variasjon
I naturskogen hogges ikke trærne.
Gamle trær står, og døde trær ligger og
råtner . Dermed gis det her rom for
arter som bare kan leve på syke,
gamle, døende og døde trær og
stammer under nedbrytning, og arter
som krever nokså høy luft-fuktighet.
- I løpet av nedbrytningen av et dødt tre
er en rekke forskjellige sopp og
dyrearter i sving. Først kommer
insekter som barkebiller. De trives godt
under fuktig bark, og graver seg ganger
i veden. Under bark lever også små
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snegler, forteller Bård Andersen.
Etterhvert vil soppene finne seg til rette
på treet. Alt fra mikroskopiske arter til
de store, flerårige kjukene med "hatter"
(fruktlegmer) som vokser utenpå
stammen. I løpet av nedbrytningstiden
til et tre, har en rekke forskjellige
sopp-arter
vært
involvert,
sier
Gretland. Alle disse organismene er
med på å bryte ned treet, slik at
næringsstoffene
det
inneholder
frigjøres, og kommer nye vekster til
gode.

Lønnsomt å bevare
- Hvorfor er det så om å gjøre å ta vare
på naturskogen ? - Hvis man ønsker å
ta vare på enkeltarter, må hele deres
livsmiljø
bevares.
Dessuten:
Naturskogen har en langt større
genetisk eller arvemeggig variasjon enn
kulturskogen. Dette kan i senere
sammenhenger komme skogbruket til
dirkete nytte, mener Bård Andersen.

- Kanskje vi kan finne arter eller
arveanlegg gammel-skogen som bedre
tåler
sur
nedbør,
eller
er

Moderne skogsdrift med bestandsskogbruk og hogstflater levner små muligheter [or
gammelskogen og dermed [or insekt-arter som er avhengige av slike miljøer. Foto: )ørn
Bøhmer Olsen.
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motstandsdyktige
mot
spesielle
sykdommer. I kulturskogen er den
arvemessige variasjonen mellom trær
av samme art mye mindre enn i
naturskogen. - Når ting går "galt" i
kulturskogen, f.eks. et mer omfattende
barkbille-angrep, må vi til naturskogen
og finne ut hvorfor. I den forstand er
naturskogen
som
et
levende
"forsøksgård" og "lærebok", sier
Andersen. Han legger til at jo flere
arter og jo større genetisk variasjon et
skogmiljø er, jo mindre sårbart vil det
oftest være.
- Opplevelsesverdiene i naturskogen er
adskillig større enn i en kulturskog,
mener Gretland. - Den er mer variert,
mer spennende. - Problemet er at vi
ikke greier å sette nytteverdien i kroner
og øre på bevaring av naturskog.
Dermed taper verne-interessene oftest
overfor kortsiktig gevinst som f.eks.
hogst, sier Gretland, som mener det på
sikt er økonomisk lønnsomt å bevare
større områder med naturskog.

Hogst på naturens premisser
Gretland og Andersen ønsker også en
omlegging av driften i kulturskogene: Skogbruket må drives på naturens
betingelser. Hogstflatene bør være
mindre, maks fire-fem dekar, det bør
settes igjen gammelskog i mosaikk og
beholde gjenværende rester med såkalt
"vannsyk skogsmark".
Da vil man få et større artsmangfold og
også mindre problemer med vindfelling
av trær i hogstflate-kanter og på
spesielt utsatte steder.
Gretland og
Andersen mener at det ikke holder å
drive etter såkalte "flerbruksprinsipper"
i skogen. Ved konfklikter mellom hogst
og miljø-hensyn, vil som oftest "de

myke" natuverdiene tape. - Dersom
flerbruk
ble praktisert aktivt av
alle skogbrukere, ville det hjelpe. Men
ikke engang det ville være tilstrekkelig.
Du vet, det hjelper ikke mye å sette
igjen ett og annet tørt tre, som snart går
over ende midt ute på en større
hogstflate, påpeker Andersen.
- Det er også viktig at sumpskog og
myrområder ikke lenger dreneres. Jeg
tror fortsatt grøfting til syvende og sist
kan falle svært uheldig ut for den
enkelte skogeier. Myrer og sumpskog
fungerer som "svamper" for trærne; de
fører til en jevnere og større tilførsel av
vann i tørketider på vår og sommeren.
Når slike områder dreneres, renner
vannet mye raskere bort, og trærne får
lettere tørkeskader.
Bård Andersen viser vei til en idyllisk
sump, hvor knudrete orerøtter lager
små sokler med frodig vegetasjon. Her går røya med kyllingene sine ,
forteller han. - Nyklekkede kyllinger
trenger protein-rik føde som insekter,
og det finnes det massevis av i
sumpskogen.

Barskogvern
Mange nordmenn er opptatt av å verne
tropisk urskog. Men vår egen artsrike
naturskog er det ikke alltid like så nøye
med.
9. juli 1993 ble bl.a. et ca 3
kvadratkilometer stort skogområde
vernet i Aremark: Tjøstøl naturreservat
er et område med lite påvirket
naturskog, og Gretland og Andersen er
glade for at det nå har fått reservat-status. - Urskog- altså helt uberørt skog finnes så og si ikke i Norge. Men dette
området har fått utvikle seg fritt, i alle
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fall de siste 70 åra. Tidligere ble deler
trolig herjet av brann, forteller Bård
Andersen, og peker på en gammel
brannstubbe.

ca 85 %, i Sovjet ca 75% og i Brasil ca
50% . - Likevel er vi i Norge raske til å
kritisere f.eks .Brasil for hogging av
tropisk regnskog og dermed utrydding
av artsmangfold. - Riktignok er tropisk
regnskog langt mer artsrik og vokser
mye vanskeligere til etter en større
hogst, men allikevel: Det henger ikke
sammen!
Bård Andersen mener at minst fem
prosent av den produktive skogen i
Norge bør vernes i en eller annen
form. - Norge har anerkjent det såkalte
"føre var" -prinsippet, altså at "tvilen
ved et tiltak skal komme naturen til
gode". Og vi vet ikke en gang hvilke
arter
våre
gjenværende
gammelskogsrester
med
barskog
inneholder, og langt mindre hva vi går
glipp av om vi utrydder arter.

Tjøstøl
- Spesielt for Tjøstøl-reservatet, er at
skogen har god bonitet, og altså er av
"god" kvalitet rent vekstmessig. Ofte
vernes bare skog med lav bonitet, da
konflikt-omfanget er mindre slike
steder, sier Bård Andersen.
Ifølge
verneplanen for barskog, vil mindre
enn l % av Norges produktive barskog
bli fredet. Spinkle saker, mener
Andersen. - Det vil si at vi kan drive
ordinært skogbruk på ca 99 % av vår
produktive barskog. I Norge er i dag
omtrent 95 % av skogen påvirket og
kultivert. I Canada er tilsvarende tall

..
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Foto: Skog-interiør. Jørn Bøhmer Olsen, Halden
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"Naturens mangfold" er tatt inn i grunnloven
25.5.1992
vedtok
Stortinget
ensstemming en ny bestemmelse §llOb
i grunnloven.
«Enhver har
Den lyder slik:
Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til
en Natur hvis Produktionsævne og
Mangfold bevares. Naturens Ressourcer
skulle disponeres ud fra en langsigtig og
alsidig Betragtning, der ivaretager denne
Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage
deres Ret i henhold til foregaaende Led, ere
Borgerne berettigede til Kundskab om
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i
Naturen. Statens Myndigheder give
nærmere Bestemmelser til at gjennemføre
disse Grundsætninger.»

Illustrasjon: Geir A. Skomsøy 1991,
noe supplert

"Om hærverk av en kro, og om rasering av landskap"
Fra den danske fiosofen K.E. Løgstrup
sakser vi flg. fra boka "System og
symbol " (København, 1982, s.95):
"Raserer en bande en krostue, smadrer
møbler, glas og flasker, begår de
hærværk og bliver meldt til politiet.
Rasererer voksne et /andskab, støtter de
samfundet. ........ ..
Sammenligner
vi
bandens
og
samfundsstøtternes hærværk, sker der
ikke syndelig skade ved bandens
hærværk. Hvad der er gået i stumper
og stykker kan erstattes, både
møblementet og servicet, for det er alt
sammen naget vi selv har produceret og
bliver ved at producere på løbende
bånd.
Men skaden,
som
samfundsstøtterne afstedkommer, står
det værre til, for den er uoprettelig.

For alle følgende generationer, for al
fremtid er den uoprettelig. For alle.
følgende generationer, for al fremtid er
et landskab lagt i ruiner. "
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Budstikke om "Naturarven"
Flere Østfold-ordførere fikk høsten
1993 overrakt en budstikke
av
representanter
for
noen
av
lokalforeningene til Naturvernforbundet
i Østfold, med krav om bl.a. et
kommunalt initivativ til vern av et
viktig område for det biologiske
mangfoldet.
I 1994 vil de samme ordførere bli
konfrontert med dette. Har de foretatt
seg noe, eller er alle ordene etter FN' s
store Rio-møte
1993 bare tommme
ord .... ?

Vardebrenning
Norges Naturvernforbund
hadde
varde-brenning
lS.april
1994,
forbindelse
med
"Naturarvkampanjen",
for det "brenner"
"Livets egne biblioteker", da mange
arter er true te og sårbare. Dermed
"brennes" også "bøker"med kunnskap
om selve arveanleggenes
genetiske
koder ! Varder som både symboliserer
"fare" og "lys l håp" ble brent
fra
Grense Jacobselv i nord, til Akershus
festning i sør.

"Miljø-syklene" i Fredrisktad gikk tapt
Intensjonene med å anvende 300 lett
kjennlige sykler· fra Forsvaret fritt for
alle i "miljø-byen" Fredrikstad, har
dessverre "falt i grus". Hovedgrunn:
Byens sykkel(mis-)brukere klarte ikke å
ta vare på dette positive konkrete
tiltaket. Syklene ble dumpet i "Æl 'va",
mal-traktert, ikke vedlikeholdt, og en
del sikkert "stjålet" og nok ekspedert til
andre "sykkel-hungrige" land. Til
stadighet ble punkerte sykler i ustand

sett henslengt og forlatt i byen.
Det nytter ikke å tro at verken
Fredrikstad eller andre byer preges av
"Kardemomme-by-snillhet"; derfor kan
nok
ikke
slike
positive
tiltak
gjennomføres . - Fredrikstad har i løpet
av det siste året lagt forholdene bedre
til rette fo r syklister i sentrum, med
røde sykkel-striper mellom fortauet og
selve kjørebanen.

Fredrikstad ~
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Remmendalen i Halden trues nok en gang
Edelløvskogen i Remmendalen like vest
for Halden by og Rød herregård l
Rødparken, er en meget verneverdig
edelløvskog, som naturvernere har slåss
for i mer enn 30 år! Inngrepene har
blitt mange: Ny bro, boligblokk og et
stort renseanlegg er de viktigste de siste
20 år. - Nå har også NSB kommet "på
banen" med et nytt trase-alternativ til
to-sporet jernbane rett over dalen på en
gigantisk fylling. - Fint, så sparer vi
kanskje noen få minutter om vi skulle
forville oss med toget. Kanskje rekker
vi også å få med oss en liten ekstra
naturfilm-sekvens på TV om kvelden,
og det styrker jo natur-følelsen !
Inngrepet vil i så fall bokstavelig talt bli
selve bane-såret for den "skadeskutte"
dalen. Lykkes NSB, så slipper vel
"pasienten"
Remmendalen
flere
"lidelser", for da blir det bare noen
adskilte biter igjen.
Red.

Brobygging i Remmendalen i første del
av 1970-tallet. Foto: G. Hardeng.

Schultzedalen i Halden vernet
Edelløvskogen Schultzedalen, som
nesten går ned til bykjernen i Halden,
er vernet ved at Halden kommune ha.r
regulert dalens nedre deler til
spesialområde "natuvern", etter Planog
bygningsloven
(§25.6).
er
Reguleringsbestemmelsene
"reservat-liknende", og det er første
gang i Østfold en kommune har
regulert
et
naturområde
som
"reservat". Halden kommune eier selv
området. - Også Askim kommune har
gjennomført et vern av et geologisk
verneverdig område, Romsåsen, som
inneholder
såkalt
"potet-sten"
(kulenoritt), som er rik på nikkel.
Red.

Tegning: Tore Johansen. Fra "Tur/
retur Halden." 1993. M. Hvattum red.
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Saugbrugs nye papir-gigant (PM-6) i Halden
Norske Skogs ny-anlegg av en
papirmaskin-fabrikk ("PM 6") langs
Ti sta i 1988-91, ødela et betydelig areal
med meget verneverdig edelløvskog, og
dermed deler av et område med høyt
biologisk mangfold. - Imidlertid førte
gigant-inngrepet i naturen, med enorme
masse-forflytninger, også til noe
positivt:
Nye effektive, moderne
renseanlegg ble også bygget for hele
fabrikk-området. Dette har ført til en
betydelig bedring av forholdene i
Iddefjorden, der bunndyr-faunaen og

fiskelivet nå vender tilbake. - Men i
bunnsedimentene
ligger
enorme
mengder med "gamle synder " av tykke
sedimenter med bl.a. cellulosefiber- og
tungmetall-rester. Dette bør bare få bli
liggende i ro, under friskere sedimenter
som gradvis avsettes over. Et annet
minus, er den nye fabrikkens store
behov for ferskt trevirke, dvs. et enda
større
behov
for
skogsbilveier,
tømmerkjøring på offentlig vei og
helårsdrift i skogene.
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Verneverdig edelløvskog

"Mørke" anlegg merket
"T, PM6 og biologisk renseanlegg"
ble bygget nye i 1989-92

Meget verneverdig løvskog tapt
pga utbyggingen.
Ytterligere arealer edelløvskog av noe mindre verneverdi ble
også nedbygget.

"Naturfondet i Østfold"
Selv om rente-inntektene for fondet er
blitt redusert pga synkende sparerente , så skal igjen midler deles ut i
1994. Konkrete prosjekter i Østfold kan
beskrives kort, og søknad sendes
fondstyrets sekretær:
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673
Kråkerøy .
·.·

..
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"Naturfondet i Østfold"
I I 993 ble flg. støttet fra fondet:
Naturfaglige undersøkelser i Rakkestad,
v/ Bjørn Petter Løfall
Botaniske registeringer i Østfold, v/Jan
I. I. Båtvik
Honningblomst på Hvaler, v/ Grete
Nytrøen
Insekt-registeringer, v/Per Tangen
Øyenstikkere i Østfold, v/ Magne

Pettersen
Insekt-registeringer på
Bøensæter,
Aremark, v/ Thor Jan Olsen
Miljøkrav for ambibier på utvalgte
steder i S. Østfold, v/ Pål E. Jensen
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Ornitologisk virksomhet i Kurefjorden,
v/Rune Botnermyr m.fl. ~

--------------------~ ~.
Opprop
Verneplan for Oslofjorden

Direktoratet for
naturforvaltning
(kontaktperson
Ingrid
AngenPetersen, tlf. 73 58 06 12) har i
samråd med Miljøverndepartementet
påbegynt et registeringsarbeid med
tanke på å utarbeide en samlet
verneplan
for
høyt
pnonterte
naturområder ved Oslofjorden l
Telemark-kysten.
Planområdet
omfatter
strekningen
fra
svenskegrensen til Kragerø (Agder),
herunder sjøområder, alle øyer og en
ca I -3 km bred sone langs fastlandet,
unntatt by-områder.

-

fagvurderes, kan du ta kontakt med
fylkesmennenes
miljøvernavdelinger:
Østfold: Geir Hardeng
(sekr. for
verneplanen, tlf. 69 24 71 22) .
Oslo l Akershus: Kari Hegvik
Buskerud:
Malvin Bjorøy
Vestfold:
Karl Hagelund
Hansen

Utfra de etablerte reservater mv. skal
"gjenværende vernebehov" vurderes.
Verneplanen skal f.eks. prøve å få
med viktige lokaliteter for nasjonalt
truete arter samt områder med særlig
høyt biologisk mangfold. "Oslofjord verneplanen" skal gi oversikt over
hvilke områder som bør vernes etter
naturvernloven, og hvilke objekter
kommunene særlig må ta hånd om i
arealplanleggingen.

Dersom du kjenner viktige, ikke
vernete
områder
som
bør

Kystsonen i Østfold som omfattes av
"Oslofjord-verne-planen"IJII
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Botaniske verneverdier i sørøstre Hvaler
Gunnar Engan
Høsten 1991 og sommeren 1992
foretok jeg omfattende registreringer av
plantelivet i en del av Hvaler som inntil
da var forholdsvis dårlig undersøkt
botanisk. Registreringene ble utført
som del av en hovedoppgave ved
Institutt for biologi og naturforvaltning
ved Norges Landbrukshøgskole på Ås.
Oppgaven omfattet registreringer på
fem øyer/øygrupper i de østre og
sørligste deler av Hvaler; Nordre
Sandøy, Søndre Sandøy, Herføl, Lauer
og Tisler. Heia ble tilfeldig undersøkt.

av Søndre Sandøy og sparsomt noen
steder på Nordre Sandøy.
Flere av artene som er med på rødlista
over trua og sårbare arter i Norge har
sine rikeste forekomster i Hvaler. Av
disse ble vasstelg, jordbærkløver,
bittergrønn, smalsøte, strandmalurt,
ormetunge, vårvikke, tusengyllen,
dverggyllen,
vassveronika,
strandrødtopp og
hartmansstarr
registrert
og
kartlagt
undersøkelsesområdet.

Til sammen ble det registrert 591
høyere
plantearter
undersøkelsesområdet.
Separate
artslister ble tatt opp for 13 øyer og
holmer, og over 90 arter ble detaljert
kartlagt. Voksestedene for disse ble
nøyaktig plottet i felt på nedfotograferte
kopier av Økonomisk Kartverk (ØK) ,
og overført til utbredelseskart for hele
området. Alle arter som er tatt med på
lista over trua og sårbare arter i Norge
ble kartlagt.
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Som et resultat av feltarbeidet ble to
arter oppdaget nye for Norge.
Strandbete ble funnet i kanten av en
sandstrand på Søndre Sandøy, og
.,il.... ::klisterarve på en skjellsand-tørrbakke o
2
Km
\!."""
på Tisler. Tre arter som tidligere er
funnet i Østfold, men som ble regnet
som
utgått,
ble
gjenfunnet
o
l? •
TISLER
Sprikesøtgras ble funnet i kanten av en
........... ,ø
Torbjorn H
HEIA
skjær
fukteng
på
Nordre
Sandøy,
kjempestarr i en strandsump på Sør-,__ _ _..____ __.__ _ _ __
Lauer og i en strandvoll på
Undersøkelsesområdet
i
sørøstre
Fløyholmen. Lundhengeaks vokser
Hvaler, med eksempler på noen av de
rikelig i en edellauvskog på søndre del
mange detalj-kartlagte artene.
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Stort bestand av strandmalurt på Gjølertangen på Søndre Sandøy, Hvaler, 1992.
Ved en vurdering av botaniske
verneverdier i et område er det viktig å
trekke inn andre vernekriterier enn bare
forekomst av sjeldne og trua arter.
Spesielt artsrike lokaliteter og områder
med stor variasjon og et vidt spekter av
vegetasjonstyper, bør ofte vurderes som
svært verneverdige selv om de mangler
de aller sjeldneste artene. Bevaring av
biologisk mangfold vil bli en av
hovedretningslinjene
for
framtidig
naturforvaltning. Et rikholdig og variert
matfat for småkryp og insekter vil gi
ringvirkninger
oppover
næringskjedene, og sikre en artsrik og
variert sammensetning også av fugleog pattedyrfaunaen i et område.
Derfor foretok jeg, i tillegg til
kartleggingen av sjeldne arter, en
detaljert vegetasjonskartlegging
av

undersøkelsområdet. Ut ifra en samlet
vurdering av forekomst av sjeldne
arter, artsmangfold, variasjon av
vegetasjonstyper
og
andre
vernekriterier som urørthet og estetiske
verdier, foretok jeg en prioritering av
verneverdige
områder
og
vegetasjonstyper. Av vegetasjonstypene
var
det
strandengene
og
skjellsandtørrbakkene som hadde størst
innslag
av
trua,
sårbare
og
hensynskrevende
arter.
Størst
artsmangfold
og
variasjon
av
vegetasjonstyper ble funnet på søndre
del av Søndre Sandøy, nordre del av
Herføl og Tisler. Tisler ble gitt høy
verneverdi også på grunn av sin relativt
lite slitasjepregede vegetasjon og et
høyt innhold av sørlige og kravfulle
arter. Vel så høy verneprioritet må gis
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til de største strandengene på Søndre
Sandøy
og
Herføl.
Grisnestarrstrandenger med rike forekomster av
arter som tusengyllen, dverggyllen,
ormetunge, smalsøte, jordbærkløver og
strandrødtopp er i norsk sammenheng
unike for Hvaler og fortjerner aller
høyeste prioritet i vernesammenheng.

BITIERGRØNN
umbellata)

(Chimaphila

Bittergrønn er en av de plantene som
har gått sterkest tilbake i Norge de siste
50 år. Det moderne skogbruket må nok
ta på seg skylda for mesteparten av
tilbakegangen. På Søndre Sandøy
vokser den sparsomt i en forholdsvis
åpen blåbærskog. Den er også tidligere
funnet på denne øya, men trolig på et
annet sted. Bittergrønn kan være
vanskelig å oppdage når den ikke
blomstrer,
og
det
gjør
den
tilsynelatende ikke hvert år. Selv om
den er en av de plantene jeg har lett
mest aktivt etter, kan den ennå finnes
på uoppdagede voksesteder i området. I

dag er den kjent fra 6 intakte lokaliteter
i Østfold, tre av dem i Hvaler.
Sommeren 1993 fant jeg et nytt
voksested for bittergrønn på Spjærøy.

BRAKKVALMUE (Papaver dubium)
Brakkvalmue er en eksotisk fargeklatt i
kulturlandskapet, og tas med som en
representant for en stor gruppe av arter
som tidligere fulgte
med som
forurensninger i såfrø og diverse
varelaster over landegrensene. Før
sprøytemidler og mekaniseringene i
landbruket
homogeniserte
artssammensetningen i åkerreiner og
åkerkanter,
fantes
et utall
av
fremmedlandske innvandrere som livet
opp rundt bondens åker. Søndre Sandøy
er ennå et lite museum for noen av
disse artene. Gull-lusern og kamgras er
to andre arter i denne kategorien som
fremdeles finnes på øya.

DVERGSMYLE (Aira praecox)
Dette lille dverggraset ble funnet første
gang i Østfold i 1983. En liten
kvadratmeter med dvergsmyle ble da
oppdaget på Tisler, men denne lille
flekken greide ikke jeg å finne. Til
gjengjeld fant jeg den rikelig i kanten
av to sandstrender på Søndre Sandøy.
Den vokser også ganske rikelig ved
Storesand på Kirkøy. Sommeren 1993
fant jeg den dessuten i Døvika på
Asmaløy. Det er mulig at arten er i
ekspansjon på Østlandet.

HARTMANSSTARR
hartmanii)

Bittergrønn

Hermod Karlsen, Borge

(Carex

Denne botaniske godbiten ble funnet
overraskende rikelig på Herføl og SørLauer. Herføl har trolig landets største
forekomst av denne arten, som ser ut til
å ha en stor tilpasningsevne til
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fuktighetsgradienten. Den er funnet fra
ganske fuktige strandenger til tørre
kantkratt på skjellsand. I Hvaler er
hartmansstarr ellers kjent fra Akerøya
og Asmaløy. Fire andre lokaliteter er
kjent i Østfold.

KJEMPESTARR (Carex riparia)
Kjempestarr er i Øsi:fold tidligere bare
kjent fra Kråkerøy i forrige århundre,
og en lokalitet på Jeløya der den nå
bare finnes som hybrid med sennegras.
På Sør-Lauer vokser den ganske rikelig
i en artsrik strandsump. På Fløyholmen
vokser den overraskende tørt i
overkanten av en tangvoll. Kjempestarr
er kjent fra rundt 10 voksesteder i
Norge, men finnes rikelig bare på et
par av disse.
KLISTERARVE

(Cerastium

glutinosum)

Hartmansstarr med detalj av dekkskjell og
fruktgjemme.Tegning: T. Bjørnstad Iversen

FINGERLERKESPORE

(Corydalis

pumila)

Fingerlerkespore er en av de aller
tidligste
vårblomstene
i Hvaler.
Allerede tidlig i april kan den stå i full
blomst. Den visner fort ned og er
vanskelig å oppdage senere på våren og
om sommeren. Dessuten gjemmer den
seg som regel godt under busker og
kratt. I likhet med knollsoleie er den
Tislers og de ytre milde kyststrøks
blomst. Det kryr av den på Tisler,
mens den vokser mer sparsomt på
Herføl, Nord-Lauer og Børholmen.
Den skal også finnes rikelig andre
steder i Hvaler, bl.a. på Asmaløy .

Klisterarve ble aktivt ettersøkt på"
Tisler, da den langs svenskekysten er
kjent helt nord til Koster. Den dukket
opp "som bestilt", og finnes kanskje
flere steder på øya. Den er vanskelig å
oppdage fordi den er svært lik vårarve,
som den ofte vokser sammen med.
Dessuten må man være tidlig ute om
våren for å finne den. I 1992 var den
brunsvidd pga tørke allerede i slutten
av mai. Fra vårarve skilles den ved
detaljer i blomsten (hinnekanter), farge
(klisterarve er noe lysere, vårarve
renere grønn) og forgreining i
blomsterstanden. Vårarve kan ofte være
nesten like klebrig av kjertelhår, så
denne karakteren er mindre brukbar
som skillekarakter. Vil man lete etter
denne planten er det likevel denne
egenskapen man bør se etter, og stoppe
opp ved "vårarve-Iignende" . planter
med mye "smårusk" på.
KNOLLSOLEIE

(Ranunculus

bulbosus)

På Tisler er knollsoleie den vanligste
soleien. Denne sørlige tørrbakk:eplanten
er svært vanlig på Tisler. Og bare her.
Spredte eksemplarer ble funnet på
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Søndre Sandøy og Børholmen. Siden
1970 er den kjent fra fem-seks
voksesteder
i
Hvaler
og
en
litteraturangivelse fra Jeløya. Utenom
Hvaler foreligger bare to eldre funn fra
Halden
og
Rygge.
Knollsoleie
blomstrer omtrent like tidlig som
nyresoleien og er trolig noe oversett.
Den finnes sikkert flere steder på
kystnære skjellsandtørrbakker, eller i
vegkanter som
Skjærhalden på
Kirkøy.
ORMETUNGE

vulgatum)

(Ophioglossum

av til sammen fire-fem intakte
voksesteder for denne arten i Norge.
STRANDBETE

(Beta vulgaris ssp.

maritima)
På Søndre Sandøy vokser forhåpentlig
fremdeles denne flerårige sukkulente
strandplanten. Dessverre finnes bare en
plante, så framtidsutsiktene er usikre .
Strandbete er morplanten til våre dyrka
beter, bl.a. sukkerbete, og har sin
hovedutbredelse langs Middelhavets
kyster. I Norden vokser den rikelig
langs mange strender i Danmark. Ved
den svenske vestkysten har den bare
spredte forekomster . Den norske
strandbeten stammer ganske sikkert fra

Strandengene i Hvaler har utvilsomt
Østfolds og kanskje landets rikeste
forekomster av denne arten. Til r-------------forskjell fra de andre artene i
·... ..
marinøkkel-familien, vokser den ofte
'.:-~.._.; .
tett i tett med hundretalls individ når
den først finner det for godt å vise seg.
Neste år kan den imidlertid være søkk
borte fra samme sted, for å komme
sterkere tilbake et senere år. I sørøstre
' '
Hvaler finnes den på flere strandenger
'·
på Herføl og Søndre Sandøy. Dessverre
får den stadig frerre egna voksesteder å
boltre seg på. Strandenger i et
pressområde som Hvaler går en dyster
framtid
i
møte
dersom
parkeringsplasser og båthavner vinner i
kommunale
drakamper
mot
tusengyllen, jordbærkløver, smalsøte,
ormetunge og alle de andre sårbare
representantene for
et biologisk
mangfold vi har forpliktet oss til å ta
vare på.
~.

SPRIKESØTGRAS (Glyceria plicata)
Denne planten hadde lenge sin eneste
kjente forekomst i Østfold på Kirkøy i
Hvaler, inntil den tidlig på 1980-tallet
ble tørket ut av en dreneringsgrøft. Den
nye lokaliteten på Nordre Sandøy er en St ranrlht>tr

'-...

T~gning:
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.•

l

Gerd M . Lye l
_ _ _ _ __ _____.

_Gunnar _ E~ga_n
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en av disse. Kanskje er det det milde
klimaet de siste årene som har gjort det
mulig for strandbete å finne fotfeste på
norsk jord. Nærmere om dette funnet
publiseres i Blyttia nr. l. 1994.
STRANDMALURT

(Artemisia

maritima)
To av fem kjente voksesteder for denne
arten i Norge ligger i sørøstre Hvaler.
Den fineste forekomsten finnes på
Gjølertangen på Søndre Sandøy. En
noe mindre bestand finnes på Herføl.
Strandmalurt vokser helst på strender
som har en blanding av både fint og
grovt substrat. Denne lett kjennelige
planten ble for noen år siden funnet i
Kråkerøy, som første funn utenfor
Hvaler.

V ASSVERONIKA

(Veronica

anagallis-aquatica)
Denne arten som i dag har sitt eneste
kjente voksested i Østfold på Søndre
Sandøy, er svært utsatt for gjengroing
av takrør i grøftene den vokser i. Et
sted er den imidlertid funnet på et
voksested som er mindre prisgitt
endringer
i
kulturlandskapet.
Forhåpentlig greier den å finne fotfeste
langs bekkekanter i fuktige skoger før
takrøret har overtatt det våte element i
kultur-landskapet fullstendig.
V ÅRVIKKE (Vicitzlathyroides)
På kalkrike tørrbakker og enger kan du
finne denne lille erteplanten tidlig på
våren. Om du leter ekstra godt på egna
voksesteder, fortrinnsvis i Hvaier. Den
finnes helt sikkert ennå på uoppdagede
voksesteder, selv om den hittil er kjent
fra bare et fåtall lokaliteter i Østfold.
Selv fant jeg den på Tisler og Herføl.
Den skal ennå finnes på Akerøya, og er
også funnet på Nordre Sandøy og
Asmaløy.

Østfold Fylkes miljøvernpris 1993

stad Iversen.

Jan Ingar Iversen Båtvik ble tildelt
Østfold fylkes miljøvernpris for 1993.
Båtvik
er
lektor
på
Tomb
Jordbruksskole, har vært ansatt ved
Fiskerifagskolen i Finnmark og han har
vært miljøvernrådgiver
i
Rygge
kommmune. Båtvik fikk primært prisen
for sine botaniske arbeider i Østfold,
spesielt en rapport om truete og sårbare
planter. Har er utdannet botaniker, er
autorisert ringmerker av fugler og har
også betydelige kunnskaper om insekter
m. v.
Båtvik har skrevet tallrike
artikler og har holdt en rekke foredrag,
kurs og ekskursjoner
om Østfoldnaturen.
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Landsplan barskog i Østfold
Regjeringen Brundtland (A) har liksom
foregående regjering, Regjeringen Syse
(borgerlig), fastsatt en total barskogsvernekvote for landet på 250 km2
produktiv skog (0,6% av produktivt
skogareal), i tillegg til det som fra før
er fredet. Sittende regjering utvidet
dette med 45 km2 (i Oslomarka og
Pasvik). - Dermed kommer det norske
barskogsvernet opp i ca 0,8 % av
landets produktive barskogsareal. Dette
er en meget dårlig oppfølging av
"Brundtland-kommisjonen"
(jf.
"Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling", under FN, 1987: "Vår felles
framtid", Tiden Norsk Forlag, 257s) .
Barskogsplanens areal-ramme for hele
landet på vel 250 km2 produktiv skog
utgjør for øvrig
- ca 113 av det produktive skogarealet
som eies av stor-konsernet Norske Skog
(800km2), der bl.a. Saugsbrugs i

Halden inngår, eller
- omtrent det samme som Østfoldkommunen Vålers areal (256km2),
eller
- tilsvarende ca 1/2 arealet som dekkes
av et vanlig topografisk kart
målestokken 1.50.000 (ca 300 km2).
Visste du at:
-Østfold er et "skogfylke", der
produktiv barskog utgjør mer enn
halvparten (59%) av fylkets · totalareal. Bare Akershus l Oslo har en
høyere arealdel produktiv skog (65%).
-En prosessor i Østfold-skogene utgjør
vel 20 årsverk (mann med motorsag).
Da nytter det lite å hevde at
barskogsvernet er en trussel for
arbeidsplassene i skogen og for
sysselsettingen i distrikts-Norge!
-Ca 22 km2 verneverdig produktiv
barskog, eller ca l % av produktiv

Tegning: Helge V. Pettersen, Moss. Fra "40 trivelige turer i Moss og omegn".
1991.
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barskog i Østfold er nå reservat-fredet.
Ser en nærmere på den fredete skogen,
er imidlertid "lav bonitet" sterkt "overEn
godt
utbygd
representert".
skogsbilvei-nett,
korte
transportavstander, og en ny, stor, "sulten"
magasin-papirfabrikk i Halden, med et
stort fersk-virkebehovet, vil
øke
presset på de "gjenværende " 99 %
ikke-fredet produktiv barskog i Østfold.
I Østfold er nå flg. områder
barskogsreservater; rekkefølge etter
avtagende størrelse, fredningsår er
oppgitt
Lundsneset l Boksjøen i Aremark l
Halden 1993 (Brattetjern 1969 inngår
her)
Vestfjella i Aremark l Halden 1985
Brattås i Halden 1993
Tjøstøl i Aremark 1993
Vardåsen i Rygge 1993
Berg i Eidsberg 1993
Prestegårdsskogen i Hvaler 1993
Lerdalen i Hvaler 1991
Enghaugberget i Onsøy 1993
Ågårdselva i Tune 1977
Inntil deler av Vestfjella-reservatet har
Landbruksdepartementet i 1993 innført
et vern etter Skogbruksloven (§ 17b),
for 2 del-områder (tils.1 km2), der
bl.a. myr-grøfting er forbudt. - Det er
for øvrig bare 2. gang her til lands at
Skogbrukslovens
"verne-mulighet
aktivt"
er
blitt
benyttet
av
Landbruksdepartementet, etter at loven
fikk denne adgangen for 17 år siden
(1976). - Tiltaket inntil Vestfjellareservatet skyldtes imidlertid ikke noen
"verne-vilje"
fra
Landbruksdepartementets side: Bruken
av Skogloven her var et kompromiss

med Miljøverndepartemnetet, for at
skogbruksnæringen skulle slippe unna
at også de 2 del-områdene ble en del
Vestfjella naturreservat !
En rekke andre områder var også
registert som meget verneverdige i
Østfold i forbindelse med de faglige
registeringene i regi av Landsplan
barskog, men ble ikke pnontert
tilstrekkelig høyt videre i arbeidet med
verneplanen. For Matholdhøgda
Aremark
"lykkes"
grunneierne
bostavelig talt i å "vei-bygge og hogge
seg ut" av det registerte verneområdet.
- Aremark er for øvrig den kommune i
landet som har "bidratt" mest med
fredet barskog til Barskogsplanen, om
vi regner % vernet skogareal av hele
kommunen. Ikke rart at Aremark
trekker
de
store
Næringsforum
barskogsreservatene positivt frem i en
folder "Turist i Aremark" (1993).
Prestebakkefjella i Idd, Halden, med
den store meget verneverdige myra
Prestebakkemosen, som hovedsakelig
eies av Østfold Skogselskap, og
kystskogen Munken i Borge, ble heller
ikke fredet, hovedsakelig pga det
beskjedne areal-omfanget for Landsplan
barskog. I sistnevnte område ble
hogster på 2 steder påbegynt i 1993.
Den
kystnære
barskogen
ved
Oslofjorden er totalt sett meget dårlig
dekket vernemesssig, alle fjord-fylkene
sett under ett, idet også andre viktige
objekter ble frafalt. Munken har også
en meget lang inntakt strandlinje, som
ikke er nedbygd av hytter mv, hvilket
er enestående langs fastlandet rundt
Oslofjorden i vår tid.
Red.
Foto s.48: Jørn Bøhmner Olsen, Halden.
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Vernesaken Lundsneset l Boksjøen
Den "eldste" av vernesakene
Barskogsplanen er Lundsneset l
Boksjøen, der et langt mer beskjedent
forslag
ble
fremmet
overfor
miljøvernmyndighetene i 1972 (R.
Nordbakke l G.Hardeng). Forslaget
"strandet" etter noen befaringer og en
Statens
del
"papir-mølle".
naturverninspektør, Kristen Krogh, var
nemlig negativ til en vesentlig utvidelse
av et eksisterende reservat på
Lundsneset som ble etablert i 1969,
"Brattetjern" på 600 dekar. - Tiden var
rett og slett ikke "moden" ennå til mer
omfattende barskogsvem i Østfold, selv
om staten eide betydelige deler av det
foreslåtte fredete arealet.
Først vel 15 år senere ble det fart i
sakene, da arbeidet med Landsplan
barskog tok til. Etter undersøkelser og
høyeste verneprioritering i regi av
Norsk Institutt for Naturforskning (H.
Korsmo m.fl.) og innsats fra bl.a.
fylkesmannens
miljøvernavdeling
(O.Krohn m.fl.) og de ideelle
organisasjoner
tilsluttet
"Grenseaksjonen for Lundsneset l
Tresticklan" (Bård E . Andersen, Roger
Olsson m.fl.), ble Sør-Skandinavias
største barskogsreservat på tilsammen
ca 50 km2, et faktum 9. 7. 1993 (ca 23
km2 i Østfold, resten i Dalsland). Sammen med fredningen av Øraområdet ved Glommas munning i 1979,
er vernesaken Lundsneset, den største
enkeltsak som konkret ivaretar et
"biologisk mangfold" i Østfold. (Se for
•
øvrig Arshefte for Natur i Østfold
1991 , s.71-77.)
Red.

~--~~~~------------------~

NATURVERN?

DET GJØR DU

Våtmarskreservater i Østfold
I Østfold ble det i 1992 opprettet 20
våtmarkreservater.
Fylkesmannen i
Østfold, miljøvernavdelingen, har i den
forbindelse gitt ut en info-folder, som
som også inneholder fargebilder og
oversikt over områdene·, kan fås ved
henvendelse til miljøvernnavdelingen,
ekspedisjonen, tlf. 69 24 71 00.
Diagrammet viser re1 00 ~

duksjonen av vdtmarksarea/et (myrer.fu ktenger
og annen vdtlendt mark)
i Rygge kommune fra
begynnelsen av l 800 tallet. Hoveddrsak til
tap av våtmarksarealer

i de/le tilfellet er
drenering i f orbindelse

medJord-og skogbruk.
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Miljø-aksjoner i Østfold gjennom 10 år
Siden Greenpeace foretok en "pipeklatring" på Kronos Titan fabrikker i
Fredrikstad høsten 1984, er
det
gjennomført en del miljø-aksjoner i
fylket, for å fokusere på konkrete
miljø-problemer eller "miljø-syndere".

red

:ronos Titan
Inger Fabrikker
augbrugs
"
orregaard

!tterson & Søn
tgedal, ny E6
t inesundsbrua
-reaktor Halden

Tidspunkt
Høst 1984
3.9.1985
1986
1990
1988?
Høst 1988
1990
1990
Vår 1992
Mars 1990
1990
1990
18.10.90

Oversikten kan være beheftet med
mindre feil og mangler. - Som det
fremgår av listen er det til nå "merkelig
nok" ikke gjennomført noen aksjoner
som direkte retter seg irm mot bevaring
av biologisk mangfold, inklusive
viktige naturområder.

Medvirkende
Greenpeace
NiØ l NU
Greenpeace l NiØ
Greenpeace
Bellona
Greenpeace l NiØ
Bellona
Greenpeace
Greenpeace
Greenpeace
NU
NiØ l NU
Bellona l NU

Aksjonsfonn l miljøproblem
Pipeklatring, utslipp vann l luft
Oppgraving av gift-tønner
Utslipp til vann l lddefjorden
Returpapir-bruk
Kvikksølv , Oppsund
Utslipp til Glomma, luft
Lekkasjer/saltlake, utslipp
Jordsmonn, utslipp
Klor, blokkering jernbane
Overutslipp , plugging av rør
Bygging av ny 4-felts vei
Trafikk-aksjon, "Sean-link"
Lenkegjeng, avfall, forskning

Red.
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Er den sure nedbøren over Østfold-skogene "glemt eller gjemt"

?

Påstand: Når et stort og tilsynelatene
"uløselig" miljøproblem bare får virke
lenge nok, mister det medias og
allmennhetens interesse. "Den sure
debatten" har liksom stilnet av i media.
Det har jo ikke nyhetens interesse, vi
blir "vant" til problemets eksistens og
gradvis snikende omfang. Intet tyder på
at sur-nedbør-problemene lar seg løse,
for menneske-naturen og "pengebegjæret" forblir det samme, enten vi
skriver år 2- eller 3000 e. Kr. ... .

"Miljø-frontkjemperne"
i
en
generasjon "går tomme", eldes og dør.
De nye og yngre krefter "er født og
vokst opp" med problemet. De har selv
aldr i erfart ørret- eller abbor- fisket
innover i "Fjella", men har bare hørt
av bestefar om at han fikk fisk innover
i vanna der. Om nok en generasjon vil
"fisken"
i de
mange forsurete
skogsvanna i Østfold ende sine dager
som historie i kommende bygdebøker.
Det har forundret meg at det ikke
finnes flere "sur nedbør" debattanter i
skogeier-kretser
og
innenfor
treforedlingsindustrien her til lands.
For vi mennesker pleier jo å våkne opp
fra "dvalen" om lommeboka blir
"truet". Her gjelder det å forebygge
redusert vekst og nedsatt livskraft
(vitalitet) på selve råstoffet til en hel
næring, som selv hevder å være
"langsiktig"
sin planlegging og
skogbehandling. - Er det noe som truer
skogen og dens "biologiske mangfold",
så er det nettopp langtids-effektene av
SUR NEDBØR!
Red.

1872: Betegnelsen <<sur nedbør» («acid rain») blir brukt
for første gang av en britisk kjemiker. Robert Angus
Smith. Smith var Storbritannias første forurensingslnspektør. og en av de første som studerte de problemstillingene som idag er helt sentrale i sur
nedbør-spørsmålet.
·
1881 : De første spor av sur nedbør oppdages i Norge. En
forsker ved navn Brøgger oppdaget det han kalte
<<smudsig sne fald», og mente det kunne stamme fra
en stor by eller et industridistrikt i Storbritannia.
1921: En del tomme fiskevann registreres på Sørlandsheiene. Prøver av vannet viseren sammenheng mellom surhetsgrad og ørretdøden.
1930: Gjennom hele 30-årene merket man en klar nedgang
i laksefisket i flere store Sørlandselver.
1959: Den norske marinbiologen Dannevig skriver om
sammenhengene mellom nedbørkvalitet, sun vann
og fiskedød. på bakgrunn av at man har fått tildels
omfattende fiskedød på Sørlandsheiene .
1967: Svante Oden. en svensk vitenskapsmann . påpeker
gjennom å analysere luftmasser at sur nedbør i Skandi navia i stor grad skyldes utslipp av svovel i Stor·
britannia og Sentral-Europa.

53

Nedenfor
gjengis
utdrag
av
Naturvernforbundets nyeste info-hefte
"Sur nedbør. Norsk natur i oppløsning "
(16s).

*Skogs kader
Store skogområder i Europa er skadet av luftforurensingene. Hardest
rammet er Tyskland, Polen, Tsjekkia og
Slovakia samt Kola-halvøya i Russland.
Men også i Norge er det tegn på at gren sen er nådd. I flere år var norske skogforskere svært skeptiske til teoriene om
at norsk skog var rammet av sur nedbør. Nå er tvilen mindre.
-Tettheten av barnåler i trekronene
i de mest utsatte områdene lå i 1992 på
82 prosent av det normale, sier professor Kåre Venn ved Norsk Institutt for
Skogforskning (NISK), som koordinerer et norsk forskningsprosjekt om skog
og sur nedbør.- Nedgangen i kran tettheten som er målt siden 1982 gir grunnlag for et konservativt anslag _<2!!1__ ~~
fortsatt nedgang på OA_P!.~~I2!_~ve_rt
år. Skulle denne trenden fortsette vil
tettheten nå null om 250 år:-Nedg~~g~~
det siste året var imidlertid på en hel
prosent, sier Kåre Venn. Han understreker imidlertid at man hittil ikke har
observert noen massedød av skog i
Norge. Den årlige andel trær som dør
er ennå på et normalt nivå og tilveksten
av ny skog er høy. Hittil virker nedfallet
av nitrogen som den sure nedbøren fører med seg som en gjødslingsfaktor.
- I det lange løp vil nedgang i krantettheten føre til lavere tilvekst, sier
Venn. Han mener at tilstanden i skogene på Sørlandet og den sørlige delen av
Østlandet er dårligere enn man burde
forvente.
- I Sverige har man begynt å kalke
enkelte skogområder. Bør man kalke
skog akkurat som man kalker innsjøer
og vassdrag også i Norge?

-De tiltakene som gir positiv virkning i vann og vassdrag kan ha ukontrollerte effekter i skogen. Skogen er et
mer komplekst og tregt økosystem enn
vassdragene. Når det først begyn ne r å
gå galt i skogen, vil det være en vedvarende trend som er vanskelig å snu.
Derfor er det bare en reduksjon aY det
sure nedfallet som på lengre sikt er en
tilstrekkelig løsning. Men det forskes jo
på hvorvidt tilførsler av syrenøytraliserende midler er en vei å gå, sier Venn,
· som forøvrig mener at den sure nedbøren kan bane vei for et større innslag av
lauvtrær i det norske skogbruket. Lauvtrærne har gode egenskaper i denne SItuasjonen, mener Venn.
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Surhetsgrad (pH) i 30 innsjøer i Østfold
undersøkt i 1950-/Jrene og 20 /Jr senere. Figuren
viser antall sjøer innenfor gitte pH-intervaller.
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5.3- 5.7 56
6o

6.16 l.

6568

pH

Fra
J .A.Øklandl983:Ferskvannets
verden.
Midlere pH-verdi sank fra 5,8 til 5,1 på ca 20 år,
en kritisk forsuring for fl ere dyregrupper.

True de og utrydde de fiskebestander
Østfold

Antall
undmekte
bestander

Antall
utryddede
bestander

891

109

Antall
%av
truede
bestanden som
bestander er utryddet
279

12,2

%av
bestanden
som er truet
31,3

%av bestanden
som er utryddet
eller truet
43,5

Først forsvinner mort og andre karpefiskarter, så røye, ørret og abbor (bildet).

55

Stemning fra Aremarksjøen i Haldenvassdraget.
~
Foto: Jørn Bøhmner Olsen, Halden.
~ •
--~~-
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Få støtter Naturvernforbundet med mer enn "prat"
Stor-serien "Den russiske bjørnens
rike" på TV-"boksen" ble i 1993 kåret
til den mest populære viste serien på
norsk TV, utfra seeer-tall å dømme. Hvis folk er så veldig glad i opprinnelig
-natur, der Østfolds barskog også
er en del, hvorfor er da bare 0,76%
(1802 personer) av østfoldingene
medlemmer
av
Norges
Naturvernforbund, som jobber for å
bevare litt av våre natur-rester? (Tall
pr. 1.7.1993).

Kommunen med flest andel medlemmer
er Hvaler, der hele (!) 2,1 % (69
personer) er innmeldt. Kanskje er det
en
sammenheng
mellom
antall
medlemmer og antall hytter, eller kan
anlegg av Hvaler-tunnelen ha spilt inn?
Kanskje har det noe å si at både Pål
Bugge (tidligere leder av NiØ , senere
Grennpeace-ansatt) og Arild Ådnem
(tidligere
leder
av
Norges
Naturvernforbund, nå leder
NiØ)
Red.
begge bor her ute i havgapet?

FIHV til rettsak mot Saugbrugsforeningen

Høyesterett slo i 1992 fast at
miljøorganisasjoner har adgang til å
stevne
bedrifter
for
brudd
på
forurensningsloven. "Fremtiden i våre
hender" (FIHV) har derfor stevnet
Norske Skog, Saugbrugsforeningen,
Halden, for retten, da FIHV mener å

kunne dokumentere betydelige overutslipp på de gitte konsesjoner i årene
1979-91. Saugbrugsforeningen derimot
mener å "ha sitt på det tørre". - Det
skal bli spennende å følge denne
"historiske" saken når den kommer opp
til behandling i Halden byrett.
Red.
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Iddefjordsgranitt er blitt "fylkes-sten" i Østfold

Granitt-brudd. "Storbruddet" på Greåker 1920. Østfold fylkes billedarkiv.
Vi har vår "nasjonal-fugl" fossekallen,
vårt
"nasjonal-dyr"
lemmen,
"fylkesblomst" for Østfold liljekonvall,
"kommune-blomster" i fylket, og nå
også vår "fylkes-sten". For øvrig har
Naturvernforbun~et
i
Sarpsborg
foreslått å la fiskeøren bli "fylkes-fugl"
i Østfold.
Hva er vel mer naturlig enn å velge
Iddefjordsgranitten, selve grurmlaget
for bl.a. "Vigelands -monolitten" i
Frognerparken. Stenhoggermiljøet ved
Iddefjorden og Ytre Østfold var jo også
bygget opp omkring nettopp granitten;
det vitner bl.a. de mange nedlagte stenbruddene om.

Tenk om denne vår fylkes-sten også i
enkelte tilfeller kunne bli spart for
dynamitt-salver, for å få fram nye veier
som sparer oss for noen reise-minutter.
Eller om store larmende pukkverk med
støv og støy, kanskje nettopp ved
lddefjorden ved Halden havn, kunne
"tygge" istykker Iddefjordgranitten litt
langsommere og skånsomt for naboer
og landskap.
En 800 millioner år
gammel "fylkes-venn" som granitten
bør behandles med noe større respekt
og pietetsfølelse enn bare kroner,
desibel
og
sten-deponier ("stenkirkegårder").
Red.

ØYNENE OPP
FOR ALT SOM TRUER NATURENVART liVSGRUNNLAG
Norges Naturvernforbund
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Forandringer i lddefjorden
Bunnlivet i lddefjorden
viser nå en meget positiv
utvikling.
Undersøkelser som
Tjarno Marinbiologiske
Laboratoriu;m utførte våren
1993 gir oppsiktsvekkende
resultater:

Stor artsrikdom er påvist
både på terskelen ved
Svinesund og på terskelen
helt inne ved Svarte Jan.

Bestyrer Lars Afzelius på
Tjarno
legger
heller ikke skjul på hva
han mener:
- Utviklingen har gått meget
raskt, og vi kan nå se
bedringer i bunnforholdene
som jeg trodde først ville
være mulig om mange år,
sier han og viser frem
sjøstjerner, kråkeboller og
blåskjell som er tatt med

Svinesunds·
bassenget.
Leirbunn med kraftig
redusert artsantall.

Nye rapporter fra
10/92
Vassdragsovervåking 1991 Østfold
1/93
Østfoldlandskap av regional
betydning - 2. revidert utg.
2/93
Heiabekken 1990 - 1992.
Overvåking
av
landbrukspåvirka
vassdrag
3/93
Utslippskontroll
av

Knivsøsundet.
Berg/stenbunn.
Mye blåskjell.
Sjøstjerner under
innvandring.

Fylkesmannen i Østfold
Milj.vemavde/ingen
kloakkrenseanlegg i Østfold
4/93
Kontroll
av
slamkvalitet,
tungmetaller
og
næringssalter.
Årsrapport 1992
5/93
Erfaringsundersøkelse
av
minirenseanlegg i Østfold
1/94
Vegetasjonssamfunn og sjeldne
karplanter i Rygge kommune, Østfold
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Bestillingsadresse:
Miljøvernavdelingen, fylkesmannen i
Østfold, boks 325, 1502 Moss
(tlf. 69 24 71 00). I Natur i Østfold,
suppl. l årshefte 1992, s .18, er nevnt
utgitte rapporter t.o.m. nr. 9 l 1992.
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i Rygge l.:t•mmunc.

Ø~fohl

F~esmannen i Øsll<*:t

Mil}øvernavdelingen

Nye rapporter i serien "Østfold-Natur"

lye nr. er:
993: Nr. 33.0rnitologiskc rcgisteringcr i Kurcfjordcn 1989- 91 , med et tillegg om vegetasjonen i
.osnesbukta 1972. Rune Botnermyr m.fl. 50s. Kr.20,193: Nr. 34 . Akerøya Ornitologiske Stasjon , 1990-91, og observasjoner 1865 - 1960. Morten Viker
1. !1. l lOs. Kr. 30,)94: Nr. 35. Vannkvaliteten i de nedre deler av Glomma før og nå , en intervjuundersøkelse. Pål
ugge og Hans Herman Utgård (i trykk)
ftS'fFut.n · f'Ml"UM

,.,,

Nr.))

I Natur i Østfold, suppl. l årshefte
1991, s.29, er utgitte nr.1-321istet.

Ornitologiske reg1'sttringer i

Kurejjord~n

1989 • 91,

_.."' tllka- ~ ...J-ol l"_...... t t1l

"Øsifold-Natur"- rapporter
utgitt før 1990 selges nå for
bare kr. JOpr. rapport.
Minste-bestilling er JO hefter +
[2fll1Jb_
Rapport-serien Østfold-Natur
utgis av Norsk Ornitologisk
Forening, avdeling Østfold.
Bestilling til seriens red.,
G. Hardeng, Fuglevik platå 19,
1673 Kråkerøy.
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Ny bok:
"40 trivelige turer i Halden og Aremark"

Bok nr.3 fra Østfold i serien "40
trivelige turer i .. . ", foreligger på
forlaget Vett & Viten as. Forfatter er
tidligere leder i Naturvernforbundet i
Østfold, Tore Hoell, bosatt ved
Tistedal i Halden. - De 2 andre bøkene
fra Østfold er fra Fredrikstad-traktene
og Moss og omegn, omtalt i Natur
Østfold, årsskrift 1991, s.25.
Boka gir på 160 s. gode turforslag,
så vel
"nærmiljø"
som
"i øde
trakter". Hvert turforslag ledsages av
gode kart,
gir opplysninger om
adkomst,
ca
"marsj-lengde"
og
"mars tid", og inneholder fine tegninger
av Vidar Hansen, og ikke minst en
fyldig beskrivelse fra hvert turområde,
spekket med god informasjon om natur,
flora, fauna og kulturhistorie. Turene
omfatter
både
"rusle"turer,
skogs turer, sykkel- og kano-turer. Boka
er et funn for alle som ønkser å se
natur og kulturen ute, fremfor i firkantformat på TV.
Red.
Innhold
lnnkdnmg
fkq;~rler

M mcralcr

R..,cnc
l. ROO.-;parken
og Remmcndalcn

ltJ Korn:.jucnc

20 Ho hJnnCI rundt
21 . SU rd}cll
22. Krusctcr - Orm!Jern
21 Hauglund

24. Ho)ls

2 Nord!-.tdJ

25. Gllmmergruvene

J. Smsida

26. Vcn.h- Ruhaugen
27. Svmesund
28 Sponvib - Kjto)ol

4 . F redriksten fesmins

.S Slave!kirke~irdcn
6 E!<>l.Cvt~ c:n
l Hov.. tjell er
8. Vcvlen
9. Skri,·croy•
JO. Fagerho!t
11 Lihuh - O~a l cn
12 B:tkkc • Sovtr kollen
Il \'c~tfjcllct - \"ardd,en
I.l. f-ol kå n~IUrr-cs erv<tt
IS. lkrby gård
16. Prcs1cOOkkc - EIJ!åfossen
17 Elrsji'\Cn rundt

18. Ør.,joen

29. Ro .nc~.:-.cn
30. Jcllhaugcn
3L Rokker.~et
32. Bobcrg og Lund

JJ. Ur..tulis rundt
34. A>pcrn
35. 'Wstfjella nat urr-c~rvo~t
36. Fndtjof Nan~~m. Hnh.: ll
37. Hnhneg•l - Urdcvann
38. Buibls•ikll
39. Matholhogc.l<~
4(), But:n-...:tcr
Luter:~ tur

TOREHOELL

4Gve~turer
iR

en og Aremark

• As:fMrn • lakke • lerby • ludols:vlka
• tfgåfou • folkå • Fredriksten • .Cjuya
• Hovsfjellel- Jellhaugen- Kornsl..n•
• Liholt • Olavsl•d•n • Rød•porktn
• Rokkeraet • Skriverøya • Sørsida • ndl.
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Redaktøren "tar siste ordet"
I vår tid er det en selvfølge at f.eks.
våre stavkirker er fredet, men det har
ikke alltid vært slik. Mange er gjennom
tidene blitt revet, svidd av, eller
tømmeret benyttet til andre formål, ja
til og med solgt utenlands. Det er idag
også en selvfølge at Østfolds
siste hvite middelalder-stenkirker langs
Raet er fredet. Dette er vår kulturarv.
Dessverre er det ikke like selvfølgelig
at restene av vår naturarv får samme
oppmerksomhet. Det er selvsagt så mye
"enklere" og mer akseptert å få lage
papir og plank av en elgammel urskog,
enn det måtte være å få lage pukk av
f.eks. de gamle, ærverdige murene på
Fredrisksten Festning i Halden eller av
vollene i Gamlebyen i Fredrikstad for
den sak skyld ! Selvsagt burde både
urskogen og murene være fredet.

Det er meget langt igjen før lokalpolitikere forstår og tar begrepet
"biologisk mangfold" på alvor, når en
utbyggingssak med "klirrende mynt"
skal behandles i Bygningsrådet, selv om
arealet måtte radere ut en erverdig,
gammel edelløvskog med mektige trær
og truete arter. - Det er ikke enklere
når de aller fleste artene i en "miljøkommunes"
lokal-samfunn også
stikker, klør, kryper, eller er både
kalde og slimete å ta i. Noen av dem
"gnager" til og med på frisk gran, som
jo kan gi "verdiskapning':

Som redaktør takker jeg for meg, for
nå føler jeg for et avbrekk etter at jeg
"entret redaktør-stolen" i 1985. - Jeg
tillater meg å avslutte med et lite dikt,
skrevet ned i gammelskogen, en klar
høstdag med gyllent ospeløv på
bakken .....

I sikkerhet den rike har gull i bankens
hvelv,
i mørket ser han ikke, det skinner
gyllent selv !
Gullet der er garanti for morgendag,
han ikke har noe løfte om, så gullet
blir bedrag.
I høstskog ligger gratis gull:
Ospeblad på vei mot muld.
I sollyset de så skinnende er !
Gull som sikkerhet for dagen h e r !
OH

c

Retur:
Naturvernforbundet i Østfold
Boks 115 I. 1631 Gamle Fredrikstad

