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HURRA!
Det er moro å være redaktør når stoffiilgangene er god. Denne gangen kom det inn så
mange artikler at noen godt kunne ha lagt over til neste nummer. Men det er vel ikke
ønskelig? Vi har derfor valgt å presentere nesten alle de innkomne bidragene. Dette
betyr at heftet blir tykt og at det koster en hel del å gi det ut. Siden tidsskriftet bare
kommer ut med to nummer i året kan det bli trangt om plassen hvis folket bidrar i
samme omfang også i framtiden. Det er noe vi får bekymre oss for senere, egentlig er jo
det et skikkelig luxusproblem, så bare fortsett å skrive. Og du som går med planer om
å skrive må bare sette igang.
Bilder! Redaksjonen trenger flere illustrasjoner til tidsskriftet. Artsbilder, landskapsbilder,
alle fotografier, tegninger o.l. med motiv fra Østfoldnaturen tas imot med takk. Du kan
sende inn dias, fargebilder eller svart-hvitt. Tegninger blir best om de lages med tusj,
men alle teknikker kan selvfølgelig brukes.
Har du synspunkter på tidsskriftet så la oss høre fra deg, vi ønsker å forbedre oss på alt.
Derfor er tips og kritikk kjærkomment. Har du en sak du brenner for og ønsker å
debattere så skriv et innlegg, vi rydder plass for interessante og saklige diskusjoner.
Ellers kan en merke seg at det nå er opprettet en redaksjonskommite med et medlem fra
hver av foreningene. Dette er bra for redaktøren, han trenger hjelp og ikke minst trenger
han noen til å holde seg i øra. Jeg ønsker derfor Bjørn Petter Løfall fra Østfold Botaniske
Forening og Thor Jan Olsen fra Østfold Entomologiske Forening hjertelig velkommen.
Forfattere kan ta kontakt med disse om det er spesielle ting dere lurer på i forbindelse
med utforming av artikler m. v. når det gjelder planter og insekter. Undertegnede vil
fortsatt forsøke å bistå de som skriver om fugler.
Morten

Forsidebildet: Rødrev, Vulpes vulpes. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.
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NORSK ORNITOLOGISK
FORENING AVD. ØSTFOLD

REIS KOLLEKTIVT !
Oppfordringen kommer gjerne i tilknytning til forurensningsproblematikken;
drivhuseffekten o.l. Også rent trafikkmessig og økonomisk kan det ha noe for seg å
være flere i bilen. Er man passasjer har man dessuten mulighet til å betrakte omverdenen
med kritiske øyne. Hvis jeg skal en tur inn til hovedstaden, tar jeg helst et tidlig morgentog.
Det har to fordeler. Medpassasjerene sitter gjeme tause og trette i stolene sine, slik at
jeg fullt og helt kan konsentrere meg om landskapet. Et landskap som er i forandring.
Årstidene skifter selvfølgelig, lyset og været også. Men det er forandringer over lengre
tid som kan skremme mest. Beitemarker blir komåkre. Nye boligfelt skyter opp av
marken. Nye veier deler opp landskapet i stadig mindre biter. Skog av lik alder kryper
sammen med yngre og eldre slektninger; tretoppene står liksom lagvis bortover. For oss
som har opplevd ordentlig skog er det innlysende at disse skogsamfunnene er altfor
unge og tette (og artsfattige) til at mengden av dyr og fugler skal trives.
Landskapet endres. Folk venner seg til det meste, og likegyldighetens slør er svært
skummelt. Nettopp derfor er det viktig at vi holder øye med forandringene, og sier klart
fra når forbrukerne der ute går for langt. Ellers er jo forandringer helt naturlig i naturen.
Vi ser "nye" fuglearter vandre inn fra sør og øst og ta i bruk passende biotoper. Fra
togvinduet kan vi se storskarv og kjerrhauk på bra hold på steder vi aldri har sett dem
før. Naturen er dynamisk. Ikke noe er statisk og uforanderlig. (Ikke en gang den gode,
gamle naturverntanken, å verne et område for områdets egen skyld. Tendensen går mot
mer bruk av områdene. Vi kan således søke etter områdets bruksverdier; så som
rekreasjonsverdi for eksempel. Det kan jo være positivt, men jeg er så (håpløst)
gammeldags at jeg setter hensynet til naturen først). Leserne får unnskylde denne lille
avsporingen, tilbake til naturens dynamikk. ..

Vi har en del prosjekter gående, og flere på trappene som med tiden kan fortelle oss
mye om denne dynamikken. Interesserte medlemmer kan gjerne få delta i disse
prosjektene. men da må dere ta kontakt med prosjektlederne. En ajourføring av
atlasprosjektet for eksempel, trenger mange deltakere! Så ta kontakt, vær aktiv og kom
deg ut i frisk luft !
Dan.B.
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kan felle store trær, her er det en bjørk som har falt. -Foto: David Vogt

Bever og oter i Mosse-distriktet
David Vogt

skimtes. Med ett blir det krusninger på
elve-overflaten, og mine funderinger om
stjernetåker viskes brått bort. En bever
svømmer rolig gjennom mørket og
danner en v-formet krusning i vannflaten
etter seg. Et øyeblikk kan jeg se den
tydelig, før trolske graner liksom visker
den bort. Fra nå av må jeg nøye meg med
å høre beverens nattlige aktiviteter.

En stor kraftfull høstmåne stiger opp over
tette pjuskete graner, og det krokete
elveleiet bades i kaldt, blekt måneskinn.
Høye mørke graner lener seg ut over
bredden og speiler seg i den blanke svarte
elven. Ut mot midten av en bred kulp,
der granene ikke skygger, speiler
myriader av stjerner seg. Den stille klare
høstnatten er uten lyder, ikke et vindpust
eller sus i høye trekroner. Den relativt
sett varme elven og den kalde natteluften
f'ar små dotter av frostrøyk til å sive langs
vannflaten.

Et stykke unna elven kan jeg høre den
krafser i løvverk og kvist. Det er nokså
lett å tØlge lyden, hvor den er i terrenget
og hva den driver på med. Etter en stund
fortsetter den tydeligvis med gnagingen
der den slapp i grålysningen i dag morges.
Beveren kan felle utrolig store trær, en
diameter på 30-35 cm er vanlig, og den
tykkeste bever-felte stammen som er målt
her tillands, skal være på 4 7 cm. Det er
først og fremst osp og bjørk beveren feller
i den vesle bekken ved Vansjø. Kvi sten i
toppen av treet fraktes hjem som
vinterf6r, og større stokker som ikke
egner seg til mat, blir brukt som

I en kulp har beveren bygget en lun hytte.
Jeg kan ane stedet i mørket, men tross
måneskinn og godt nattsyn skimter jeg
ingen detaljer. Lengre nede kan jeg høre
elven bruse svakt, der har beveren laget
en enkel funksjonell demning tvers over
elveløpet. Ut fra speilbilde! i vannet kan
jeg gjette meg til hva som må være en
speilvendt Karlsvogn. Også Nordstjernen
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ved hytteåpningen. Jeg hører nå beveren
rote og krafse borte på den andre
elvebredden. Tunge skyer dekker månen,
så mørket pakker inn elveleiet på den
andre siden. Den fine morgenen jeg
hadde håpet på, må jeg si farvel til, for
om ikke lenge kommer de første nølende
regndråpene. En stor ruskete skjegg-gran
får holde som ly for natten. Fete tyriflammer lyser opp og gnistrer mens vannet koker i en sotet bulket kaffekjele.
Regnet som nå siler ned, kommer ikke
så godt til her inne ved stammen og bålet
som varmer. Natten går sakte mot sin
slutt.

bygningsmateriale til bever-hytta eller
demningen. Beverens ingeniørkunst har
fascinert mange og er virkelig litt av et
mesterverk. Beveren er avhengig av en
hytte med inngang under vann; dette er i
seg selv er jo genialt. For det første er
dermed inngangen lukket for eventuelle
fiender. og beveren kan usett komme seg
ut og inn av hulen. For å være sikker på
at vannstanden er så konstant som mulig
ved hytta, bygger beveren demninger
lengere ned i elven. På denne måten kan
beveren selv kontrollere vannstanden i
hytte-kulpen. Om våren når mye
smeltevann samler seg i elveløpet, lukkes
demningen opp og i sommerhalvåret når
vannføringen er liten, bygges demningen
tettere og sterkere for å samle opp så mye
vann som mulig. Når beveren bygger en
stor demning, har dette også andre
fordeler: Vannet går da over sine naturlige
bredder, og beveren kan svømme innover
der det vanligvis er tørt land og hente
byggematerialer. Det blir også mye
lettere for beveren å frakte vedstokker i
vannet enn på land. Et annet «triks»
beveren benytter vinterstid når isen
dekker elveleiet, er ganske enkelt å åpne
opp demningen litt, slik at det dannes et
luftlag under isen, nok til at beveren får
luft. Lav vinter-vannstand gjør detogså
lettere å gjenfinne opplagrede matlager.
Det høres endelig ut som beveren har felt
en liten bjørk, som deiser i bakken.
Beveren har laget stier eller såkalte
«beverslep», der den trekker ned seg mat
og byggematerialer ut i vannet. Samme
stien benyttes gang på gang. Etter hvert
blir stien mer gjørmete og glattere, hvilket
letter transporten ned til vannet. Med
fullt «lass» svømmer den målbevisst og
trutt avgårde.

Morgenen blir grå og klam, og den fine
stemningen som preget elven i natt er
forbi. Elven virker nå bare skitten og
brun. Alt er blitt vått, meg selv inklusive.
Jeg drar fram stativ, telelinse, kamerahus
og annet «pikpak», alt er vått. Før jeg
får pakket sekken, f'ar jeg øye på en oter
nede ved elven. Den smyger seg årvåkent
bortover en morken trestamme i
vannkanten. Alt i ett er den på vakt og
værer i luften. Kamera-klikket får den
til å rykke litt og snu seg, selv om
avstanden er stor. I et kort sekund ser
den på meg, før den glir lydløst ned i det
brunlige vannet. I den svinnende
grålysningen kan jeg følge oteren i vannet
en kort stund. Den glir rolig nedover
strømmen; ved et lite stryk manøvrerer
den seg sikkert inn til bredden og
fortsetter til lands. I det høye gresset
virker den mer pjusket og klosset enn i
sitt rette element, vannet. - Oteren er
sterkt knyttet til vann, og hovedføden er
fisk og kreps. Det skal noe til å fange
fisk under vann med «bare nevene», men
oteren mestrer teknikken.

Beveren har svømmehud mellom tærne,
men det er først og fremst halen som gir
fremdrift. Bena brukes også til å gripe
og styre med. Kvist med nye skudd og
saftig bark lagres i nærheten av hytta, slik
at beveren alltid har tilgang til føde
vinterstid. Røttene til nøkkeroser er
beverens yndlingsføde, og de lagres oftest

At det er oter i Vansjø-distriktet er i seg
selv en utrolig oppdagelse, for i Østfold
er den en sjeldenhet det er få er forunt å
se. Dessverre er det gjennom tidene blitt
drevet hensynsløs jakt på oteren. Sammen
med forsuring av vann og vassdrag,
reguleringer og andre inngrep i elver og
vassdrag har arten gått sterkt tilbake.
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Låvesvale- Årets Fugl1995.
Stein Byrkjeland
Låvesvala er en vidt utbredt fugleart.
Ifølge BirdLife Internationals nylig
utkomne bok Birds in Europe regnes
hekkebestanden i Europa til å være
et sted mellom 13 og 33 millioner par.
Det kan virke mye, men er likevel lite
sammenliknet med situasjonen for et
par tiår siden. Av 37 europeiske land
der arten hekker melder hele 28om at
arten er i tilbakegang, mens
bestandene vurderes
å være
forholdsvis stabile i 9 land. Norge er
blant de land der vi regner med at
bestandene har gått tilbake siden 1970,
men faktisk vet vi lite om dagens
bestander og hvor sterk tilbakegangen
har vært. NOF oppfordrer alle
medlemmer til å engasjere seg i dette
prosjektet, som NOF satser spesielt
sterkt på i det europeiske
naturvernåret.

Hvor mange låvesvaler hekker i
Norge?
Vi har ingen god oversikt over hvor stor
den nasjonale hekkebestanden av
låvesvale er. I Norsk fugleat/as antydes
et grovt anslag på et sted mellom 100.000
og 400.000 par, men dette er kun et
resultat av mer eller mindre kvalifisert
gjetning. Låvesvala er imidlertid en
fugleart som vi rimelig enkelt burde
kunne framskaffe forholdsvis sikre
bestandsanslag for. Den er i vårt land så
godt som utelukkende knyttet til
menneskelig bosetning, da først og fremst
der det finnes gardsdrift. Reirene er lette
finne der de vanligvis ligger inne i låver
og uthus. Spør man gårdbrukerne, vet de
nok hvor reirene eksakt ligger og hvor
mange reir som finnes på eiendommen,
for låvesvala er en art som de har et
forhold til og som de helt sikkert har fulgt
med i en årrekke.

Når NOF har valgt nettopp låvesvala som
årets Fugl i 1995, er det bl.a. fordi vi
ønsker å kartlegge artens situasjon i
Norge bedre. Men minst like viktig som
å kartlegge bestandene er det finne fram
tillåvesvalenes overnattingsplasser. Dette
er særlig viktig fordi vi faktisk vet svært
lite om slike nøkkellokaliteter i Norge.
Vi kjenner bare noen få lokaliteter, vi vet
lite om hvor store de er og vi vet så godt
som ingenting om hva de betyr for
låvesvalebestandene. Det vi derimot vet,
er at kanskje den største av de
overnattingsplassene som vi i dag har
kjennskap til, er i ferd med å gå tapt på
grunn av veibygging. Det er den såkalte
Kyststamveien som er i ferd med å bli
lagt tvers gjennom takrørskogen i
Ulvenvatnet i Hordaland, der 5-10.000
låvesvaler overnatter hver natt gjennom
ettersommeren og høsten.

Dersom du oppsøker alle gardsbruk i et
avgrenset område, feks. ei lita bygd, er
det helt avgjort en overkommelig
oppgave å få oversikt over hvor stor den
totale hekkebestanden av arten er.
Dersom utvalget av gardsbruk er
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representativt for det som finnes i en
større region, er det mulig beregne
rimelig bra hvor stor hekkebestanden i
denne regionen f eks. et fYlke er. Det
finnes statistikker for hvor mange
gårdsbruk som finnes i de ulike
landsdeler. Det som kreves av oss
fugleinteresserte, er at vi teller opp de
hekkende låvesvalene i en del utvalgte
områder, feks. i distriktet der du selv bor.

kunnskapen om låvesvalas og taksvalas
bestandsutvikling, er norske gardbrukere.
Særlig de som har drevet gården i noen
år, eller som har den eldre generasjonen
boende like i nærheten, kan bidra med
nyttige opplysninger. De vet gjeme hvor
mange par som hekker på grden i dag,
og kan sammenlikne dette med antallet i
tidligere år. De har også bedre
forutsetninger enn andre til sette
utviklingen i sammenheng med relevante
faktorer, så som når det inntraff
betydelige endringer i husdyrholdet på
gården, når gårdsdammen hvor svalene
fanget insekter eventuelt ble drenert osv.

Hvordan er bestandsutviklingen?
Alle kjenner svalene, selv om langt fra
alle er i stand til skille mellom de ulike
artene. Våre tre arter har likevel svært
ulike steder å plassere reirene på. Med
litt hjelp fra en fuglekyndig person, bør
det derfor være mulig for de fleste som
har eller har hatt svaler hekkende i
nærheten av seg å finne ut hvilken art
det dreier seg om. Låvesvala hekker
nesten utelukkende inne i hus. Taksvala
hekker nesten like utelukkende utenpå
hus (oppunder takskjegg o.l.), eller den
hekker i bergvegger. Sandsvala finnes i
sandtak og utraste skrenter langs
elvebredder o.l., der den graver seg inn i
løsmassene og plasserer reirene der.

Problemet er at en gardbruker vanligvis
kun kjenner situasjonen på den garden
han selv driver. Ornitologens utfordring
er å samle sammen slike opplysninger
fra et tilstrekkelig antall gardsbruk, og
sette dette i system. Dette er blant de mest
aktuelle problemstillingene for NOF i
1995, i forbindelse med at låvesvala er
årets Fugl.
Hvor overnatter svalene?
Låvesvala er blant de fuglearter som
gjennom ettersommeren og høsten samler
seg i store flokker for å overnatte.
Fenomenet er velkjent i fugleverdenen,
men likevel vet vi ikke så mye om hvorfor
fuglene samler seg på denne måten, og
hvor viktige slike overnattingsplasser er
for hekkebestandene.

Norske ornitologer vet fint lite om
hvordan bestandsutviklingen for norske
svaler har vært, bortsett fra at vi i likhet
med mange andre mener å se at det i dag
er mindre svaler enn feks. for et tiår og
to siden. Noen steder synes tilbakegangen
ha vært betydelig, men tallmateriale som
kan understøtte inntrykkene mangler
dessverre ofte. En tilbakegang er
imidlertid å forvente, ettersom svalene
er insektspesialister og dagens moderne
jordbruk ikke akkurat favoriserer et
kulturlandskap
med
store
insektforekomster. Dertil vet vi at svalene
også påvirkes negativt av tørke i
overvintringsomrdene i Afrika. Dette kan
ofte forklare store bestandssvingninger
fra år til år, men er ikke like godt egnet
til å forklare en langsiktig bestandsnedgang.

For låvesvala er fenomenet dårligere
kartlagt enn for de fleste andre arter.
Dette håper NOF å få gjort noe med i
1995! Det må nødvendigvis finnes en del
slike overnattingslokaliteter for låvesvale
spredt rundt omkring i landet. Foreløpig
kjenner vi bare et fåtall. Da NOF først
satte fokus på dette i 1993, visste vi bare
om to steder. Etter at norske ornitologer
ble mer oppmerksomme på fenomenet og
behovet for kjenne til slike steder, har vi
nå fått melding om oppunder l O
lokaliteter, varierende i størrelse fra noen
hundre fugler hver natt til kanskje ti tusen.
Fra
utlandet
kjenner
man

De som trolig har den mest eksakte
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overnattingsplasser der millioner av
låvesvaler samler seg om nettene. Slike
mengder finner man nok ikke her tillands,
men ettersom utskiftningen av fugler er
stor, er det ikke usannsynlig at langt mer
enn hundre tusen ulike låvesvaler kan
være innom spesielle overnattingsplasser
for kortere eller lengre tid i en sesong.
Samtlige kjente overnattingsplasser i
Norge ligger i takrørskoger i
våtmarksområder, ofte de delene av
takrørbeltene som vokser ytterst mot
innsjøen. Selv om antallet låvesvaler som
overnatter kan være svært stort, er faktisk
disse lokalitetene vanskelige å finne! Det
krever at man er til stede til rett tid av
året og døgnet, hvilket i praksis vil tilsi i
skumringstimen i tidsrommet juliseptember, for å kunne konstatere at
svalene går ned og setter seg i
vegetasjonen. Ofte er det slik at både
ornitologer og lokalbefolkningen i årevis
har registrert at det er mye låvesvaler i
luftrommet over innsjøen, men aldri har
reflektert over at svalene kanskje kommer
til stedet for å overnatte.

overnatte. Lokaliteten kan derfor ha
betydning for en stor region.

Er du ringmerker? Da bør du satse på
låvesvala i år!
En ting er at vi ønsker å lokalisere det
som finnes av store overnattingsplasser
for låvesvaler i Norge i løpet av 1995.
Men hvordan fungerer disse
overnattingsplassene? Hvor mange fugler
samles på de ulike plassene? Hvilke
områder rekrutteres svalene fra? Bruker
samme svale ulike overnattingsplasser
ulike netter? Vandrer ungsvalene mye før
de starter på høsttrekket? Skal vi kunne
klarlegge slike spørsmål nærmere, er vi
avhengige av en omfattende innsats fra
landets ringmerkere, og det er nødvendig
at innsatsen koordineres og sammenfaller
i tid!
Gjennom årets hekkesesong oppfordrer
NOF samtlige norske ringmerkere å satse
spesielt på låvesvala i 1995!
Oppfordringen er ganske enkelt:

Dersom mengdene er store, er det også
en krevende oppgave å antyde noe om
hvor mange det kan dreie seg om. En
vanlig erfaring er at man ansålr tallene
altfor lavt, dels fordi man sjelden ser alle
på en gang og dertil at lysforholdene er
langt fra optimale i skumringstimen.

(l) Ringmerk så mange reirunger av
låvesvale som mulig sommeren 1995.
Svalene har gjerne flere kull i
sesongen, så du må ikke nødvendigvis
reise så langt for oppnå gode tall.
(2) Dersom du kjenner til en
overnattingsplass for låvesvaler i
nærheten, få med deg noen andre
lokale ringmerkere på felles
kveldsinnsats for merke svaler som
kommer dit for overnatte. NB! Det
er viktig at det er mange nok til stede
for å betjene nettene, for det kan
sannelig bli hektisk i en kort periode!

Trolig er slike samlingsplasser først og
fremst viktige for ikke-hekkende fugler.
Ringmerking har vist at gjennom
ettersommeren er det i svært stor grad
årets ungfugler som kommer til
overnattingsplassene.
Gjennom
trekkperioden øker andelen voksne fugler
noe. Ringmerkingen har også vist at
utskiftningen av fugler gjennom sesongen
trolig er svært stor. Av så godt som 500
fugler som ble ringmerket ved Ulvenvatn
i Hordaland i august/september 1994, ble
ikke en eneste låvesvale gjenfanget!
Ringmerking fra Ratvikvatn i Alesund har
tidligere vist at fuglene kommer fra en
omkrets på flere mil i luftlinje for å

Jo flere reirunger som blir merket rundt
om på norske garder i 1995, jo større er
sjansen for å få rimelig bra med
gjenfangster på ulike overnattingsplasser.
Dermed kan vi gi langt bedre svar på en
rekke viktige spørsmål omkring slike
overnattingsplasser enn vi i dag kan.
Dersom du gir melding om dine
9

engasjerer seg i.

merkelister så snart du har avsluttet
sesongen,
enten
til
din
ringmerkingsgruppe eller direkte til
sentral prosjektledelse, skal vi også sørge
for at det blir gitt tilbakemelding til
ringmerkeren om evt. gjenfangster
forholdsvis raskt. I løpet av seinhøsten
1995 skal vi sammenfatte resultatene fra
undersøkelsene i en rapport. Denne kan
du bestille for kr. 50,-, men NOFmedlemmer som gjør en spesielt stor
innsats vil få den gratis og også bli spesielt
framhevet i rapporten.

NOF har utarbeidet en egen folder om
låvesvala som årets Fugl. Denne kan du
få ved henvende deg til den sentrale
prosjektledelse. Ønsker du flere
eksemplarer for å spre dem til
gardbrukere, skoleklasser o.l., kan du ogs
få det. I brosjyren er det bl.a. et
svarskjema som det enkelte gardsbruk
kan nytte for å gi opplysninger om
låvesvalebestanden på garden nå og
tilbake i tid. Har du selv tenkt deg rundt
på forskjellige gardsbruk og ringmerke,
evt. bare for sjekke bestanden, kan du
like gjerne samle inn disse opplysningene
selv. Du kan da lage ditt eget opplegg,
eller få tilsendt egne skjema fra
prosjektledelsen.

Gjør en innsats!
Du trenger på ingen måte være
ringmerker for bidra med viktige data i
dette prosjektet. Gjøre opptellinger av
låvesvaler på norske gardsbruk kan hvem
som helst utrette, det samme gjelder å
samle inn opplysninger om låvesvalenes
status på gardsbrukene før og nå. Den
holdningsskapende siden ved det hele er
selvsagt også viktig! Prosjektet bør være
godt egnet til å vise bønder og andre
vanlige fqlk hva NOF blant annet

Sentral prosjektleder:
Stein Byrkjeland, Soålsen 49, 5050
Nesttun. Tlf.: 55 l O 12 62.

Låvesvaletegningene i denne artikkelen er av Viggo Ree
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Slik kan du bidra med opplysninger
om årets Fugl1995:
Total opptelling av hekkende par. Velg
deg ut et område, feks. ei bygd eller deler
av ei bygd, og oppsøk samtlige
gardsbruk, gamle skolehus o.l. hvor det
kan tenkes at låvesvaler har reir.

H Finn ut hvor svalene overnatter!
Har du våtmarker med takrør-vegetasjon
i nærheten av deg, er det mulig at dette
er en overnattingsplass for låvesvaler uten
at du vet om det! Sjekk dette i 1995! Da
må du være til stede etter solnedgang i
tidsrommet slutten av juli til utgangen av
september. Ser du mye låvesvaler i
luftrommet over innsjøen, så vent til det
nesten er mørkt for se om svalene setter
seg i takrør-vegetasjonen!

Spørreunderskelse på gardsbruk.
Forhør deg hos gardbrukeren om hvor
mange låvesvalereir det gjennomsnittlig
har vært på gardens driftsbygninger i dag,
i perioden 1990-94 og for hver
tiårsperiode bakover i tid så langt man
kan huske. Få samtidig opplysninger om
gj .sn. antall storfe og småfe på garden i
de samme tidsperiodene, og når
husdyrholdet på garden eventuelt
opphørte. Dersom det tidligere var en
dam på garden, men denne nå er drenert,
er tidspunktet for dette også viktig å få
med seg.

Undersøk overnattingsplassen.
Dersom
du
finner
en
slik
overnattingsplass, så prøv å danne deg
et bilde av hvor mange fugler som finnes
her. Dette er på ingen måte lett, og
mengdene varierer sterkt fra kveld til
kveld. Har du lov til å ringmerke fugler
ved hjelp av mist-nett, kan du samarbeide
med andre ringmerkere og satse på å
merke en del av fuglene. Kanskje får du
noen fugler som er merket som unger
andre steder dette året? Kanskje blir noen
av dine fugler gjenfanget på en annen
overnattingsplass? Husk at hensynet til
fuglene alltid kommer først! Sett derfor
ikke opp nettene altfor nært området som
fuglene skal sette seg i. Skaff tillatelse
fra grunneieren. Dersom det dreier seg
om et naturreservat, må du også søke om
dispensasjon fra vernereglene (søknad
sendes fYlkesmannen).

Ringmerking av låvesvaleunger.
Dersom du har ringmerkingslisens, bes
du om å ringmerke flest mulig
låvesvaleunger i løpet av sommeren 1995.
Når du likevel er rundt og gjør dette, bør
du samtidig også samle opplysninger om
de to foregående punktene. (NOF har
søkt fylkesmannen i hvert fylke om
reisestøtte til slik ringmerking. Vi har ikke
fått svar på søknadene ennå, men dette
vet din ringmerkingsgruppe mer om når
sesongen nærmere seg. I så fall kan du få
dekket dine reiseutgifter etter en fastsatt
sats).
Spre informasjon.
Låvesvaleprosjektet er støttet av
Naturvernåret 95. Naturvernåret
vektlegger holdningsskapende arbeid
særlig sterkt. NOF har utarbeidet er
brosyre (folder) om årets Fugl 1995,
primært beregnet på gardbrukere og
skoleklasser som vil samle opplysninger
om årets Fugl. Vil du gjøre en innsats for
å spre budskapet til interesserte personer?

NB! Kanskje viktigst av alt: Har du
samlet data på en eller annen måte, er
det viktig at du ikke drøyer for lenge før
du sender dem fra deg! Data sendes til
sentral prosjektledelse, enten direkte
eller via den ringmerkingsgruppe du er
medlem av.
Il

Rosenstær, juvenil og stær i vinterdrakt. Merk kraftigere nebb enn stær og lysere bein.
Utsira okt. 1988. Foto: H. Heggland.

Rosenstær, Sturnus roseus, på Øra,
Fredrikstad. Det andre funn i Østfold.
J. Sebastian. L. Ludvigsen

overgump, en karakter som fikk bjeller
til å ringe. Jeg gikk ned fra anlegget og
nærmet meg fuglene som frekventerte
trærne og bakken på sletta nedenfor. På
80 meters hold fikk jeg fuglen nydelig inn
i tuben, studerte den i 5 - l O minutter og
noterte meg en beskrivelse. Karakterene
fuglen viste stemte glimrende med
rosenstær, noe J.R. Asbjørnsen som
hadde kommet til, også kunne bekrefte.
Han ble igjen for å holde øye med fuglen
mens jeg kjørte for å ringe andre lokale
fuglekikkere. Dog var få tilstede hjemme
ved sine telefoner. Kun S. Engebretsen,
G. Mo bakken, J.K. Skjelnes og R.
Eilertsen fikk sett fuglen. Flokken med
rosenstæren fløy ut og satte seg på en
molo ved båthavnen. Etter en halvtime
tok flokken noen runder på vingene over
oss, før den fløy utover i Øraområdet og
forsvant i takrørene. Søk dagen etterpå

Den 21. august 1991 ble en juvenil
rosenstær observert på Ørafyllinga,
Fredrikstad. Arten var tidligere kun
blitt påtruffet en gang i Østfold, da ett
individ ble sett på Åle, Onsøy 12.- 19.
juni 1898.
FUNNOMSTENDIGHETER
Forfatteren sto oppe på FOA's
forbrenningsanlegg og sjekket den
innerste delen av Gansrødbukta da en
flokk med stær S. vulgaris, på 20 - 30
individer kom glidende inn i synsfeltet på
teleskopet. Jeg reagerte umiddelbart da
en av fuglene var helt lys. Min første tanke
var at dette var en unormalt farget stær,
noe som ikke er uvanlig å se dersom man
går igjennom tilstrekkelig antall store
flokker av arten. Dog hadde fuglen lysere
12

høsttrekk kan ofte utsette mytingen
betraktelig. En betydelig andel av
nordvesteuropeiske fugler har fortsatt
vært i juvenil drakt i september- oktober
(Cramp & Perrinsl994). Stæren
begynner mytingen til første vinterdrakt
tidlig, enkelte allerede i slutten av juni.
Og på den tiden rosenstær kan forventes
å dukke opp, fra august, er praktisk talt
alle godt på vei inn i vinterdrakt.
Avvikende unge stær med ekstremt lys
fjærdrakt vil neppe noen gang vise
kombinasjonen av draktkarakterer som
er typisk for rosenstær, og dermed
avsløres som stær ved nærmere
gransking.

ga ikke resultater, kun fem stær ble sett
på lokaliteten.
BESKRIVELSE AV FUGLEN
Størrelse, form og adferd lik stær. Fuglens
lyshet var påfallende, både når den satt
og fløy. Hodet og oversiden var lys
beigebrun, dessuten hadde fuglen et
brystbånd i samme farge. Strupen, samt
resten av undersiden, var mye lysere, dog
ikke rent hvit. Vingene virket mørke/
brune, med unntak av et lyst vingebånd,
dannet av lyse bremmer på
mellomdekkfjær, samt ferske lyse kanter
på armsvingfjærene. Halen var også
mørkere, lik vingene. Fuglen hadde
gulorangeaktig nebb og nebb rot. Dog ble
ikke formen notert, da viktigheten av
denne karakteren var ukjent for
observatørene på dette tidspunkt. Mørkt
øye, og en tydelig lys øyering. I flukt var
fuglen karakteristisk. I tillegg til den lyse
undersiden, viste den en tydelig lysere
overgump, med samme farge som
undersiden og i kontrast til mørkere hale,
rygg og vinger. Den hadde dessuten lyse
undervinger. Grei å plukke ut i
stæreflokken på over 500 meters avstand.
Fjærdrakten virket ens, samt fersk og fin,
uten uregelmessigheter. Fuglen var
åpenbart i juvenil drakt, i motsetning til
samtlige unge stær hvor større deler av
drakten besto av første vinterdraktsfjær.

Lys tøyler, strupe og overgump samt
mørkere brystbånd, vinger og mantel var
avgjørende karakterer for sikker

ARTSBESTEMMELSE
AV
ROSENS TÆR
Til tross for at rosenstær er en meget
karakteristisk fugl og helt forskjellig fra
stær i alle drakter, finnes det flere feller
som gjør at uoppmerksomme kan
forveksle arten med sin vanligere
slektning. En normal stær er totalt ulik
rosenstær, men fugler med avvikende
fargepigmentering i fjærdrakten kan
overfladisk likne både adult og juvenil
rosenstær.
I motsetning til stær myter ikke den
juvenile rosen stæren til første vinterdrakt
før den når vinterkvarterene i august september. Desorienterte fugler på

Rosenstær, juvenil. Merk den lyse
overgumpen i klar kontrast til oversiden.
Lista, okt. 1992. Foto: NH.Lorentzen.
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Rosenstær, juvenil. merk lys tøyle og buet nebbrygg. Lista okt. 1992. Foto:
NH.Lorentzen.
vinterfunn fra januar 1988 (Bentz &
bestemmelse av Øra-fuglen. Ideelt sett
Clarke 1991). Juvenile er tidligere kun
bør man dog også merke seg artens
blitt påtruffet i september og oktober.
karakteristiske buede nebbrygg samt
beinfarge. Feltbestemming og draktUTBREDELSE
karakterer er godt beskrevet av Harris et
Rosenstæren finnes i steppe- og
al. (1989), Alstrom et al. (1991) og
halvørkenområder fra Svartehavet og
Jonsson (1994).
østover gjennom Russland til Iran og
Kasakhstan. I likhet med stær er den
FOREKOMST I NORGE
meget selskapelig. Trekkfugl som
Ørafuglen ble godkjent av NSKF som det
ankommer hekkeplassene i mars - mai og
50. funn av arten i landet, tett fulgt av en
trekker mot overvintringsområdene på
juvenil på Utsira, Rogaland 24.08. samme
det Indiske subkontinent så snart
år. (Bosy & Clarke 1993). Det er også
hekkingen er gjennomført fra juni og
det tidligste funnet som er gjort av juvenil
utover (Al strøm 1991, C ramp & Perrins
fugl på høsten. Første funn i Norge var
1994). Utbredelsen i Europa varierer
enjuvenil fugl som ble skutt i Rissa, SørTrøndelag 30.09.1885 (Collett 1887).
sterkt fra år til år, da det er en
Ytterligere to funn ble gjort i forrige
invasjonsfugl avhengig av tilgangen på
gresshopper. Hekkefunn er gjort i det
århundre, hvorav det siste er fra Østfold.
gamle
Tsjekkoslovakia,
Italia,
Dette var en adult fugl, sannsynligvis
Makedonia, Montenegro, Hellas,
hunn, som ble sett i stæreflokker på Ale,
Bulgaria og Ungarn (Cramp & Perrins
Onsøy 12. - ca. 19.06. 1898 (Haftorn
1971,Cumming og Hardeng 1995).
1994). Siste hekkefunn i Ungarn ble gjort
i 1961, men sommeren 1994 hekket arten
Adulte fugler er påtruffet fra mars til og
igjen og med minst 600 par (Gorman
med november, med flest i juli, juni og
1994). Slike ekstreme invasjoner gir ofte
august. Det foreligger dessuten et
14

Rosenstær, juvenil og stær i vinterdrakt. Lista okt. 1992. Foto: NH.Lorentzen.
også funn videre vestover i Europa. 30
funn rapportert fra Storbritannia i 1994,
der den tidligere årsrekorden var 17 funn
(Golley & Millington 1994).

Fuglefauna 16: 205- 225.
Cramp,S. andPerrins, C.M. (eds.) 1994.
The birdsofthe WesternPalearctic
Vol. VIII.
Cumming,L. og Hardeng, G. 1995.
J.A. Thomes ornitologiske notater
fra Østfold 1875- 1910.
Fylkesmannen i Østfold,
miljøvemavd Rapp. 1-1995. 311 s.
Collett, R. 1887. Om 4 forNorgesFauna
nye Fugle fundne i 1885 og 1886.
Forh. Vzdensk. Selsk. Christiania
1887, Nr. 8.
Golley, M. og Millington, R. 1994. The
review of the birding year. Birding
World7: 478- 495.
Gorman, G. 1994. The Rose-coloured
Starling invasion, and breeding in
Hungary. Birding World 7: 316 318.
Jonsson, L. 1994. Fugler Cappelen.
Harris, A., Tucker, L. & Vinicombe, K.
1989. The Macmillanfieldguide
to Bird identification.
Macmillan.
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Nclttr·av.n. Caprimulgus europaeus, er ingen vanlig merkeart i Norge.! Østfold
fanges noen fugler hvert år ved hjelp av lyd Foto: J.S.L.Ludvigsen.

ØSTFOLD RINGMERKEGRUPPES
AKTIVITETER ÅRENE 1993-1994
LISENSER

J. Ingar I. Båtvik

Lisensene er av tre typer. Med A-lisens
kan man fange alle arter med alle
godkjente fangstredskaper.

Østfold Ringmerkegruppe ble
opprettet i 1993 etter omleggingen av
ringmerkeaktiviteten i Norge. I dag
sorterer ringmerkere under en egen
ringmerkegruppe som er en
sammenslutning
av
aktive
ringmerkere innenfor et begrenset
område.

Med B-lisens kan man ringmerke
reirunger av alle arter.
C-lisensen er det knyttet begrensninger
til enten til hvor man får merke eller til
hvilke arter man har lov å merke. Som
regel er C-merkere knyttet til en stasjon
og arbeider under ledelse av en med Alisens, eller det kan være enkelte som
arbeider med en spesiell art og som de
får C-lisens for å kunne gjennomføre.

For å bli ringmerker må en, ved siden av
å delta i ringmerkeaktivitet over lengre
tid, gjennom et kurs med avsluttende
eksamen. Bestås denne får man lisens for
å bedrive ringmerkeaktivitet.

SPESIELLE BESTEMMELSER
Nå finnes det mange bestemmelser en må
16

STYRET
Styret har i de to årene gruppen har
eksistert bestått av:
J.Ingar I.Båtvik (leder), Asgeir Larsen
(kasserer),
Rune
Botnermyr
(materialforvalter). Samme styret ble
gjenvalgt på årsmøtet 1.2.95 for nye to
år.

forholde seg til som ringmerker utover
det rent faglige arbeidet med fuglene,
bestemmelser knyttet til tillatelser fra
grunneier og opplysningsplikt overfor
politimyndighet og ringmerk:ings-sentral.
En ringmerker kan heller ikke drive
ringmerking innenfor våre fredete
fuglearealer uten spesiell tillatelse fra
miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen
eller
fra
Direktoratet
for
Naturforvaltning. For enkelte arters
vedkommende finnes også særlige
bestemmelser og restriksjoner uansett
hvilken lisens man innehar.

RESULTATER
I 1994 har vi ringmerket 8120 fugl, mens
i 1993 merket vi 8126. Utrolig av
summene, av ren tilfeldighet, er blitt
såvidt jevnstore.
De to siste år har vi ringmerket 114
forskjellige arter fugl. I nasjonal
sannnenheng er dette et bra tall som viser
at gjengen er allsidig med stort spekter
av fangstmetoder og steder aktiviteten
foregår på disse to årene vi har eksistert.

Østfold Ringmerkegruppe består i dag av
24 autoriserte ringmerkere, endel med Alisens, men de fleste med B-lisens. Med
bare to års virketid, baseres totalsummen
av fugl på ringmerkinger foretatt i 1993
og 1994.

Vi kunne imidlertid ønsket større tall for
vadere og ender. Vi kommer nok til å øke
dette tallet betydelig med noen flere år
på oss, skulle man tro. Vi får vel være
ubeskjedne nok til å innrømme at vi har
et slags ry for vår allsidige innsats disse
to årene.

På tross av at alle ringmerkere i fYlket er
tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe
fungerer
imidlertid
Akerøya
Ornitologiske stasjon som en egen gruppe
med eget ringmerkeoppgjør. Det
ringmerkes altså enda mer fugl i fYlket
enn hva nedenstående oversikt viser.

De aller fleste fugler er ringmerket
innenfor fYlkesgrensene, men fortsatt
drives utstrakt ringmerk:ing fra hytta til
Kjell Møklegård i Tufsingdalen.

RINGMERKERE I ØSTFOLD
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe nevnt i alfabetisk
rekkefølge:

Enkelte andre er også på fjellturer, etc.
hvor det kan bli klemt noe ring på arter
som er uvanlige eller fraværende i fYlket.
Årsoppgjøret for fYlket inneholder derfor
endel fugl som man svært sjelden
opplever i Østfold.

Jan Rune Asbjørnsen, Rune Bosy, Rune
Botnermyr, J.Ingar I. Båtvik, Håvard
Ellingsgård, Stein Engebretsen, Lennart
Fløseth, Roar Frølandshagen, Jan Erik
Isaksen, Sidsel Iversby, Christer
Jakobsen, Asgeir Larsen, Sebastian
Ludvigsen, Bjørn Petter Løfall, Geir
Mobakken, Kjell Møklegård, Harald
Morken, Steinar Pedersen, Magne
Pettersen, Jo Ranke, Jan Kristian
Skjelnes, Knut Trondsen, Morten Viker
og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket
fugl i de to årene som er gått, mens andre
har merket svært mange.

På disse to årene har vi også hatt en rekke
interessante gjenfunn. Disse f'ar vi komme
tilbake til ved en senere anledning.
I oversikten på de følgende sidene betyr
* at arten er ny ringmerkeart for fYlket i
forhold til 1993. Siffer i parentes under
rubrikken for totaltallet viserrangering av
hvilke arter det merkes mest av hos oss.
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ÅRSOVERSIKT FRA ØSTFOLD RG 1994:
PULL

FG TILS. TOT.93+94

HAVHEST, Fulmarus glacialis
~OPPSVA]{E,Cygnusolor

STOKKAND, Anas platyrhynchos
ÆRFUGL, Somateria mollissima
HØNSEHAUK, Accipiter gentilis
SPURVEHAUK, Accipiter nisus
MUSVÅK, Buteo buteo
* FISKEØRN, Pandion haliaetus
* TÅRNFALK, Falco tinnuncu1us
* LERKEFALK, Falco subbuteo
ORRFUGL, Tetrao tetrix
TJELD, Haematopus ostralegus
DVERGLO, Charadrius dubius
SANDLO, Charadrius hiaticula
VIPE, Vanellus vane/lus
* BRUSHANE, Philomachus pugnax
ENKELTBEKKASIN, Gallinago gallinago
RUGDE, Scolopax rusticola
* ST.RANDSNIPE, Actitis hypoleucos
HETTEMÅKE, Larus ridibundus
FISKEMÅKE,Laruscanus
SILDEMÅKE, Larusjuscus
GRÅMÅKE, Larus argentatus
SVARTBAK, Larus marinus
MAKRELLTERNE, Sterna hirundo
* SKOGDUE, Columba oenas
* RINGDUE, Columba palumbus
GJØK, Cuculus canorus
HAUKUGLE, Surnia u/ula
* SPURVUGLE, Glaucidium passerinum
KATTUGLE, Strix aluco
HORNUGLE, Asio otus
PERLEUGLE, Aegolius junereus
NATTRAVN, Caprimulgus europaeus
TÅRNSEILER, Apus apus
VENDEHALS, Jynx torquilla
FLAGGSPETT, Dendrocopus major
DVERGSPETT, Dendrocopus minor
TRETÅSPETT, Picoides tridactylus
SANGLERKE, Alauda arvensis
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lO
l
11
2
4
3

2

4

l

2
lO
3
11
2
4
3
4
l

l
15
l
67
18
7
16
2
4
3
12
13
3
l

7

29
8

7
l
18
l
l
29
8

20
124
2
2

20
124
2
2

l

l
17
l

l

69
l
11
3

l
9
3
6
3
2
8
l
l

lO
l
22
6
l
224
317
25
43
68
385 (10)
2
2
2
l
l

78
l
14
6
6
2
8
l
l

122
2
15
14
7
5
12
3
3
l

PULL FG TILS. TOT.93+94
SAND SVALE, Riparia riparia
LÅVESVALE, Hirundo rustica
TAKSVALE, Delichon urbica
TREPIPLERKE, Anthus trivialis
HEIPIPLERKE, Anthus pratensis
GULERLE, Motacilla jlava
VlNTERERLE, Motacilla cinerea
LINERLE, Motacilla alba
FOSSEKALL, Cinclus eine/us
GJERDESMETT, Troglodytes troglodytes
JERNSPURV, Prunella modularis
RØDSTRUPE, Erithacus rubecula
BLÅSTRUPE, Luscinia svecica
RØD STJERT, Phoenicurus phoenicurus
BUSKSKVETT, Saxicola rubetra
STEINSKVETT, Oenanthe oenanthe
* RINGTROST, Turdus torquatus
SVARTTROST, Turdus merula
GRÅTROST, Turdus pilaris
MÅLTROST, Turdus philomelos
RØDVINGETROST, Turdus iliacus
SKJEGGMEIS, Panurus biarmicus
* GRESSHOPPESANGER, Locustella naevia
* ELVESANGER, Locustellajluviatilis
SIVSANGER, Acroceph. schoenobaenus
MYRSANGER, Acrocephalus palustris
RØRSANGER, Acrocephalus scirpaceus
GULSANGER, Hippolais icterina
* HAUKSANGER, Sy/via nisoria
MØLLER, Sy/via curruca
TORNSANGER, Sy/via communis
HAGESANGER, Sy/via barin
MUNK, Sy/via atricapilla
* BØKSANGER, Phylloscopus sibilatrix
GRANSANGER, Phylloscopus collybita
LØVSANGER, Phylloscopus trochillus
FUGLEKONGE, Regulus regulus
GRÅFLUESNAPPER, Muscicapa striata
SH-FLUESNAPPER, Ficedula hypoleuca
STJERTMEIS, Aegithalos caudatus
LØVMEIS, Parus palustris
GRANMEIS, Parus montanus
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23
27
lO
4
12
6
14
5
3
31
Il
21
13

3
l
7
lO
257

9
9
261 261
l
l
11
11
33 33
5
5
23
4 31
8 18
28 32
34 46
123 129
64 64
11
25
37 42
3
3
3
47 78
34 45
25 46
61
74
l
l
2
2
50 50
49 49
367 367
3
3
l
l
26 26
41
41
38 41
28 28
l
21
21
670 677
39
39
5
15
15 272
18
18
20 20
49 49

10
262
2
27

73
38
32
51
28
75
71
213
110
48
63
6
3
154
71
68
163
17
l
2
91
90
654 (7)
6
l
40
80
65
41
l
47
1429 (3)
109
36
387 (9)
42
44
105

TOPPMEIS, Parus cristatus
SVARTMEIS, Parusater
BLÅMEIS, Parus caeruleus
KJØTTMEIS, Parus major
SPETT.MEIS, Sitta europaea
TREKRYPER, Certhia familiaris
TORNSKATE, Lanius collurio
VARSLER, Lanius excubitor
NØTTESKRIKE, Garrulus glandarius
LAVSKRIKE, Perisoreus infaustus
SKJÆRE, Pica pica
* KAIE, Corvus monedula
* KRÅKE, Corvus corone
STÆR, Sturnus vulgaris
GRÅSPURV, Passer domesticus
PILFINK, Passer montanus
BOKFINK, Fringilla coelebs
BJØRKEFINK, Fringilla montifringilla
GRØNNFINK, Carduelis chloris
GRØNNSISIK, Carduelis spinus
TORNIRISK, Carduelis cannabina
GRÅSISIK, Carduelis flammea
POLARSISIK, Carduelis hornemanni
GRANKORSNEBB, Loxia curvirostra
* FURUKORSNEBB, Loxia pytyopsittacus
* ROSENFINK, Carpodacus erythrinus
DOMPAP, Pyrrhula pyrrhula
• KJERNEBITER, Coc. coccothraustes
GULSPURV, Emberiza citrinella
• HORTULAN, Emberiza hortulana
* DVERGSPURV, Emberiza pusilla
SIVSPURV, Emberiza schoeniclus
Sum

PULL FG
7
67 20
336 591
381 296
21
18
15
5
2 10

7
9
4
38
8
21
6
5
3
Il
l

3
4
2

l
l
3

3
10
65
38
64
1450
342
27
56
2
l
2
116
2
523
l
3
448

TILS. TOT.93+94
7
13
87
175
1500 (2)
927
1332 (4)
677
86
39
60
20
14
12
2
10
l
6
l
15
10
9
9
4
4
41
88
44
18
166
86
199
44
259
64
1455
2968 (l)
501 (8)
345
42
38
303
57
10
6
2
l
l
5
5
120
138
2
2
1080 (5)
525
l
l
3
3
448
891 (6)

1711 6409 8120

Forfatterens adresse:
Tomb,
1640 Råde

20
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3K Grønlandsmåke, Larus glaucoides, Reierbukta, Jeløy januar 1993. Foto:
J. S.L.Ludvigsen.

Ornitologiske observasjoner i Østfold
- Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK).
Morten G. Viker
Denne rapporten inneholder for det meste et sammendrag av observasjoner gjort i 1993.
Men som tidligere er også eldre ikke publiserte observasjoner tatt med. Observasjoner
som er ferdigbehandlet av Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) er også innarbeidet
i rapporten.
Komiteen har også siden forrige rapport bestått av Rune G. Bosy, Hvaler, Jan Ingar
Iversen Båtvik, Råde, Magne Pettersen, Fredrikstad og undertegnede som har fungert
som sekretær.

Systematisk gjennomgang av godkjente saker og rapportsaker:
STORLOM Gavia arctica
1993: lind. Kurefjorden, Råde/Rygge 26.12 (RBO). Arten er ikke vanlig langs Østfoldkysten vinterstid. Storlomen overvintrer sparsomt langs norskekysten, antagelig
finnes den på denne årstiden lenger sør i Nordsjøen og i Biscayabukta
(Haftoml971 og Folkestad 1994a).
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ISLOM Gavia immer
1993: l 2K-fugl Akerøya, Hvaler 26.04* (ALA,JRA). 2 adulte fugler Jordnes, Store
Lee, Aremark 08.05 (DBE,LFL m.fl). Observasjonen av de 2 fuglene fra Store
Lee er den andre som er gjort i ferskvann i Østfold. Den første ble gjort så langt
tilbake som våren 1865 da ett ind. ble skutt på Femsjøen i Halden (Co!lett 1921 ).

DVERGDYKKER Tachybaptus rufico/lis
1993: En IK-fugl Sorgenfrigropa, Fredrikstad 30.08- 15.10 (ALA). Hekker arten
fremdeles i fYlket? Arten fører en bortgjemt tilværelse slik at hekking kan være
svært vanskelig å påvise. Siste hekkefunn hos oss ble gjort i 1978. Etter at arten
første gang ble påvist hekkende i Norge i 1974 så det ut til at arten hadde
fremgang mot slutten av 70-tallet mens den på 80-tallet gikk tilbake og først
tidlig på 90-tallet øket igjen. Den totale norske hekkebestanden er anslått til3050 par (Folkestad 1994b).
TOPPDYKKER Podiceps cristatus
1993: 51 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 08.08 (RBO). l. Lifjorden, Marker 13.11 (SPE).
Tallet fra Kurefjorden er høyt i Østfoldsammenheng og arten observeres sjeldent
så sent som medio november.
GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
1993: 3 ind. Lauer, Hvaler 26.04 (ALA,JRA). l. Kurefjorden O1.05 (RBO). 2 observasjoner i fYlket på ett år er noe under gjennomsnittet som ser ut til å være 3.
HORNDYKKER Podiceps auritus
1993: 2 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 26.04 (RBO). Fra høsten foreligger følgende
rapporter om arten i Kurefjorden Råde/Rygge: lind. 21 -22.08 (RBO,AHA).
4 ind. 27- 28.08 (RFR). 2 ind. 29.08 (RBO). l ind. 31.08 (RBO). 3 ind. 04.09
(RBO). 2 ind.l2.09 (ØLÅ). 2 ind. 16.09 (RBO). l ind. l 0.10 (RBO). Eneste
observasjon utenom Kurefjorden dette året var l ind. Søndre Asmaløy, Hvaler
17.11 (MGV,OKR,PJS) Både i 1991 og 1992 var det mange observasjoner av
arten i Kurefjorden, fra 1993 foreligger det også endel, men ikke så mange som
de to førstnevnte. Observasjonen fra Hvaler ble gjort i saltvann. Homdykkeren
er i ekspansjon i Norge og bestanden estimeres nå til l 000- 1500 par hvorav de
fleste i Nord-Norge. Arten har nærmest Østfold gode bestander i Hedmark og
Oppland (Fjeldså 1994).

HAVLIRE Puffinus puffinus
1992: l ind. Reiertangen, Jeløy, Moss 06.08 (AHA).
1993: lind. søndre Jeløy, Moss 05.06 (HEL).
10. og 11. funn i Østfold av denne arten som nærmest hekker på De britiske
øyer.

STORSKARV Phalacrocorax carbo
1992: lind. Tistedalshallen, Femsjø, Halden 16.05 (AAN). 128 ind. Øra, Fredrikstad
20.09 (PAJ;ÅSF).
1993: l ind. Ertevannet, Rakkestad august-september (hadde tilhold her i enmåned)
(JSN). l ind. indre Iddefjord, Halden 18.08 (AAN). lind. Langen, Rakkestad
ca. 20.08 (MLU). 2 ind. Røsægmoa, Rakkestad 19.09 (BPL). lind. Tunevannet, Sarpsborg 24.1 O (JIT). Fremdeles er det store mengder storskarv
å se innenskjærs. Nytt er at arten nå også har blitt registrert ved flere innsjøer.
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1992 tallet fra Øra er det største antallet som har blitt registrert her. Den svenske
bestanden fortsetter å øke og i 1993 hekket mer enn 11500 pari over40 kolonier
(Tyrberg 1994).
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
1993: l adult fugl Løperen, Fredrikstad 30.01 (AHA,DBE,KAT,HKA,LDA). En 2Kfugl Akerøya, Hvaler 15.05 (MGV,MPE,SEN,JRA m.fl). l adult fugl Isegran,
Fredrikstad 30.12 (JKS). Arten har ikke blitt rapportert fra Østfold siden mai
1990 (Viker 1992). De senere årene har man i Sverige funnet en lokalitet som
årlig har overvintrende topp skarver (Jacobsson & Stram 1991, Cederroth 1993,
1994 og Beskow 1994) vinteren 1991/92 ble det som mest sett 14 fugler og
vinteren 1992/93 45+ ind. i området Ursholmene-Sagelskjærved Koster i Bohuslan. Kanskje finnes arten overvintrende i Østre Hvaler også?
GRÅHEGRE Ardea cinerea
1976: l ind. Gapestadfossen, Rakkestad 29.02 (POS).
1991: Hekkekoloni med 18 reir Tøsettangen, Degernes, Rakkestad (JSN).
1992: 159 ind. Øra, Fredrikstad 20.09 (PAJ,ÅSF). 2 ind. Brekke, Rakkestad 20.12
(POS)
1993: 2 reir med unger ved Solbergfoss, Askim (IØL). Kolonien på Tøsettangen,
Rakkestad inneholdt dette året 10 - 15 reir (ONS). l ind. Røsæg, Rakkestad
09.01 (POS). lind. Røsægmoa, Rakkestad 06.02 (BPL). Det er tidligere publisert
sparsomt med vinterobservasjoner fra Indre Østfold. Hekkefunnene fra Rakkestad
er de første rapporterte herfra og kommer i tillegg til hekkefunnene publisert av
Viker (1990).
SVARTSTORK Ciconia nigra
1981: lind. Kurefjorden, Rygge i mai (SSV). Dette var 14. funn av arten i Norge og
det fjerde i Østfold. To av funnene i Østfold er av eldre dato: l ind. skutt i Tune
11.08.1838 og 2 ind. hvorav den ene skutt i Degernes 18.04.1882. Det tredje
funnet er imidlertid av nyere dato: l ind. i Borge ved Fredrikstad 05.07.1977
(Hanssen 1979).
SANGSVANE Cygnus cygnus
1992: 140 ind. Søndre Blytjern, Rakkestad medio april (OLI).
1993: l par hekket og fikk fram 2 unger på en lokalitet i Marker kommune (ISP,LLA).
l 3K fugl i Kurefjorden, Råde/Rygge 06.03 var halsmerket OR 09 i AlmereButten, Flevoland, Holland 07.02 1992. Den ble først kontrollert 23.02 1992,
da i Giidfeldteich i Schlesvig-Holstein i Tyskland. Senere ble den sett 16-17.01
1993 i Ådalselva ved Hønefoss. Etter kontrollen i Kurefjorden har den også blitt
kontrollert 20.02.1994 ved Møgeltønder, Kog i Jylland i Danmark (RBO). 550+
ind. Kallaksjøen, Trøgstad 28.03 (ØLÅ). 316 ind. samme sted 12.04 (ALA).
141 ind. Hærsetersjøen 12.04 (ALA). l par med hekkeadferd i Gjølsjøen, Marker
21.05 (MGV). 100+ ind Gjølsjøen, Marker 06 og 17.11 (SPE). Tidligere var
arten en vanlig overvintrer på Øra ved Fredrikstad, i de senere år har imidlertid
sangsvane kun blitt observert i små tall her mens det har blitt rapportert om
store flokker fra kommunene Trøgstad og Marker såfremt isleggingender har
vært moderat eller i isløsningen. Fra 1992 foreligger det også en slik observasjon
fra Rakkestad. Nærmeste andre velkjente overvintringsplass for arten er ved
Nordre Øyeren i Akershus. Den kontrollerte fuglen fra Kurefjorden viser at
sangsvaner farter mye omkring i vinterhalvåret og at de ikke nødvendigvis
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overvintrer på samme lokalitet hver vinter.

SÆDGÅS Anser jabalis
1992: 3 ind. Søndre Boksjø, Halden 29.03 (AAN).
1993: lind. Akerøy, Hvaler 17.04 (JSL,MGV,CJA). l ind. søndre Asmaløy, Hvaler
17.04 (MGV). lind. Kurefjorden, Rygge25.09 (RFR). 5 ind. samme sted 02.10
(RFR,RBO).Fuglen fra Akerøya og søndre Asmaløy er med stor sikkerhet det
samme individet.Ingen sædgjess er ennå underartsbestemt fra Østfold, i Sverige
og Danmark forekommer to forskjellige underarter: "Tundrasædgås" og
"Skogsædgås" den sistnevnte er den underarten som hekker fra Nord-Norge og
østover mens den avløses av førstnevnte lenger øst. For bestemmelse av disse
henvises til Olsen (1990) ogEriksson (1983).
KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
1993: 6 ind. Tisler, Hvaler 11.05 (ALA). 155 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 28.09
(RBO). 90ind. samme sted 02.10(RBO,RFR). 32 ind. Brekke, Rakkestad 10.10.
(BPL). 80 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge (RFR). Årets observasjoner faller vel
sammen med tidligere års. mai og september-oktober er de "vanligste" månedene
for observasjoner.
TUNDRAGÅSffiVERGGÅS Anser albifronslerythropus
1993: 2 ind. Øra, Fredrikstad 03.05 (ALA). Fuglene ble kun sett i flukt og det var
umulig å fastslå sikker artstilhørighet. Tundragås sees av og til i fYlket, men
ikke årlig. Dverggås er bare med sikkerhet observert l gang i Østfold da en fugl
ble sett på Øra 30.06.1987. (Viker 1988 og Pettersen 1990). Fra gammelt av
foreligger det 2 observasjoner som J.A. Thome mener må være dverggås: Ca. 40
ind. Gressvik, Onsøy, Fredrikstad 13.05. 1891 og l ind. skutt og torvført i
Fredrikstad høsten ca. 1889 - 90 (Cumming & Hardeng 1995).
GRÅGÅS Anser anser
1992: 103 ind. Øra, Fredrikstad 20.09 (PAJ,ÅSF).
1993: Minst 5 par hekket Kurefjorden, Råde/Rygge (RBO,ØLÅ,JRG,SHA,KSC,KBS
m.fl).l par hekket og fikk fram 4 unger Rokkevannet, Halden (AAN). l par
hekket og fikk fram 3 unger Aremarksjøen, Aremark (ØLÅ). Grågåsa er stadig
i framgang i fYlket, nytt er at det nå også rapporteres om hekkinger fra innlandet.
Tidligere er det bare rapportert om hekking fra kysten.
KANADAGÅS Branta canadensis
1992: Hekking rapportert fra følgende lokaliteter,hvor ikken noe annet er nevnt dreier
det seg om l par: Hølvannet, Idd, Halden; StoreErte, Halden; Hokksjøen, Idd,
Halden; Storøya, Femsjø,Halden; Bunessjøen, Halden; Elgsjøen, Halden; Tjern
i Ånerødfjella, Halden; Ystehedekilen, Halden; Ør, Ørsjøen, Halden (AAN); Kløsa
SV, Rakkestad (OLE); Honningen, Rakkestad (POS); Langard, Rakkestad/
Eidsberg (KNI); Merratjern, Degernesfjella, Rakkestad (JCT); 3 par Krokvannet,
Rakkestad (KAM,KNI). 120 ind. Østby, Os, Rakkestad 06.09 (POS). 111 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 27.09 (BPL).
1993: Hekking rapportert fra følgende lokaliteter: 3 par Søndre Boksjø, Halden; 2 par
Storøya, Femsjø, Halden; l par Bunessjøen, Halden (AAN); l par Djuptjern,
Rakkestad (BSA,RSA). l par Skjeklesjøen N, Rakkestad (BPL) l par Skjølja,
Rakkestad (BPL). 125 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 08.08 (RBO). 114 ind.
Brekkemoa, Rakkestad 11.09 KRO,POS,SØS). Arten hekker nå over hele fYlket
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Hvitkinngås Branta leucopsis ved Teineholmen, Onsøy 04. 06. 1993 De senere årene
har arten stadig blitt observert parvis i hekketiden, men hekking er ennå ikke påvist.
Foto: Asgeir Larsen

og større flokker observeres utenom hekketiden, spesielt på høsten.

HVITKINNGÅS Branta leucopsis
1992: lind. Fuglevikbukta, Jeløy, Moss 12.10*(AHA).
1993: 2 ind. Vesle, Akerøya, Hvaler 02.05 (MGV,PHV). 2 ind. Teineholmen, Onsøy,
Fredrikstad 04. 06* (ALA,JRA). Hekking er ennå ikke påvist i Østfold selv om
arten ses parvis på egnede lokaliteter i hekketiden.
RINGGÅS Branta bernicla
Branta b. bernicla
1993: l ind. Akerøya, Hvaler 17.04 (MGV,MPE,JSL). l adult Kurefjorden, Råde/
Rygge 12.06 (HEL,JEI). 3 ind. samme sted 16.06 (RBO). Arten er ikke vanlig
på trekk forbi Østfold, og spesielt er det å registrere at arten rapporteres stadig
oftere fra sommeren.
RUSTAND Tadornajerruginea
1992: l hann Saltnes, Råde 03.-04.05 (OKR). Funn nummer 45 i Norge, men bare det
andre i Østfold. Det første funnet i Østfold stammer fra 1972 da en hunnfugl
som hadde rømt fra Ekeberg i Oslo ble observert på Øra, Nygårdsmoa,
Kjennetjemet og Kurefjorden i løpet av maimåned. Arten er utbredt fra
Sentralasia til landene rundt Svartehavet og det finnes også en Nord-Afrikansk
populasjon.
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GRAVAND Tadorna tadorna
1992: lind. Kløsa, Rakkestad på våren(SET). 80 ind. Øra, Fredrikstad 23.05 (PAJ,ÅSF).
1993: l hunn Tollboden/Gamlebyen fergested, Fredrikstad hele desember (JSL,MPE
m.fl).Ferskvannsobservasjoner er uvanlige, og såpass store tall som 80 individer
rapporteres sjelden. Ingen overvintrende gravender er tidligere rapportert fra
Østfold.
MANDARINAND Aix galericulata
1993: l hann Isegran, Fredrikstad 14.02 (JRA). 5. funn i Østfold av denne antatte
parkrømlingen. Tidligere funn er fra Gamlebyen, Fredrikstad; Øvre Tune,
Sarpsborg; Isegran, Fredrikstad og Vamma, Askim. Alle observasjonene er av
hanner i full praktdrakt, og alle funnene er fra perioden september - april.
BRUNNAKKE Anas penelope
1993: l hunn Tollbodbrygga, Fredrikstad fra 01.01 og utover (MPE,SIV). 2 hanner
Kurefjorden, Råde/Rygge 07.0l(RBO). l hann samme sted 16.01 (RBO). 2 ind.
Arekilen, Hvaler 20.11 (ALA). Januarfuglen fra Fredrikstad er den samme som
nevnt i forrige rapport (Viker 1994). Denne fuglen overvintret altså på lokaliteten.
Observasjonene fra Kurefjorden og Arekilen viser at arten kan påtreffes vinterstid
i fYlket.
SNADDERAND Anas strepera
1993: l parHestholmen, Øra, Fredrikstad 19.04 (ALA,JRA). l parKurefjorden, Rygge
25.04 (RBO). l par samme sted 01.05 (RBO). l par Akerøya, Hvaler 15.05
(MGV,MPE m.fl). l hann Øra, Fredrikstad 27.05 (SEN). l hunn Kurefjorden,
Råde/Rygge 07.07 (HEL). l hunn samme sted 14.07 (AHA). Den europeiske
bestanden er i tilbakegang, spesielt er dette merkbart i Russland som tradisjonelt
har hatt den største bestanden i Europa, men artens utbredelse har allikevel blitt
utvidet mot nord her. I våre naboland Sverige, Danmark og Finland samt flere
vest-Europeiske land vise snadderandbestanden en positiv trend (Tucker & Heath
1994). Dette har vi også opplevd i Østfold da det nå gjøres langt fl er observasjoner
av arten enn for bare få år siden.
KRIKKAND Anas crecca
1993: l hann Kurefjorden, Råde/Rygge 07.01 (RBO). Vinterobservasjoner av arten er
sjeldne og rapporteres ikke hvert år. Arten overvintrer vanligst ved de sørlige
Nordsjølandene (Byrkjeland 1994).
STJERTAND Anas acuta
1992:36 ind. Øra, Fredrikstad 11.06 (PAJ,ÅSF). I hann samme sted 20.12 (PAJ,ÅSF).
l hunn Isegran, Fredrikstad 13.02 (MPE,SIV). 27 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge
01.05(RBO). 23 ind. samme sted 02.05 (RBO). 24 ind. samme sted 19.09 (RBO).
24 ind. samme sted 07. I O(RFR). Det er sjeldent å observere mer enn 20 stjert ender
sammen i Østfold. Vinterfunn er heller ikke vanlig, norske stjertender overvintrer
antagelig i vest- og sør-Europa, men det er også mulig at noen trekker helt til
Vest-Afiika. Jacobsen & Ugelvik 1994).
KNEKKAND Anas querquedula
1993: l par Kurefjorden, Råde/Rygge 24.04 (RBO,JEI,HEL). 2 ind. Akerøya, Hvaler
30.04 (JSL;MPE;SIV;JKS). l hann Kurefjorden, Råde/Rygge 01.05 (RBO,ALA).
l parKallaksjøen, Trøgstad 08.-09.05 (ØLÅ, DBE, LFL). 2 hanner Skipstadkilen,
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Overvintrende gravand Tadorna tadorna er sjeldent i Østfold. Denne hunnen
overvintret ved Glomma i Fredrikstad vinteren 1993- 94. Foto: J.S.L.Ludvigsen.
Asmaløy, Hvaler 08.05 (MGV,RGB,PHV). l par Gjølsjø, Marker 08. - 09.05
(DBE,LFL). 2 hanner og en hunn samme sted 21.05 (MGV). l hann Kurefjorden,
Råde/Rygge 23.05 (ØLA). Knekkand er ennå ikke påtruffet hekkende i Østfold, i
atlasperioden ble arten kun påvist hekkende i 8 atlas-ruter i hele Norge mens
sannsynlig hekking ble registrert i 57 ruter (Gjershaug et al. 1994). Den norske
hekkebestanden kan ha vært så høy som 100 par på 70-tallet (Størkersen 1994).
Østfold skulle ha flere egnede hekkebiotoper for arten og det er nok bare et
tidsspørsmål før arten blir funnet hekkende hvis observatøren klarer å skille
hunnfuglen fra dens nære slektning krikkanda.

SKJEAND Anas c!ypeata
1993:18 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 01.05 (ALA,RBO). Dette tallet er antageligvis
et av de høyeste som er registrert på en lokalitet i Østfold.

TAFFELAND Aythya jerina
1992: l ind. Øra, Fredrikstad 20.09 (PAJ,ÅSF).
1993:2 hanner og l hunn Ertevannet nord, Rakkestad 11.04 (BPL). l hann Skjølja,
Rakkestad 15.04 (BPL). l hann Rokkevannet, Halden 22.04 (AAN). 3 hanner
Kurefjorden, Råde/Rygge 24.04 (RBO). 4 hanner Gjølsjøen, Marker 08.- 09.05
(DBE,LFL). 3 hanner samme sted 30.05 (JRG,SHA,KSC,KBS). 4 hanner og l
hunn samme sted 27.06 (MPE,PSI,JKS). l hann Kurefjorden, Råde/Rygge 21.07
(HEL). l hann samme sted 29.08 (RBO). l hann Sorgenfrigropa, Fredrikstad 10.
- 14.10 (ALA). l hann Brekkemoa, Rakkestad 17.10 (POS). 2 hanner Knappholmene, Kurefjorden, Råde 27.10 (RWI). 2 hanner Kurefjorden, Råde/Rygge
05.-07.11 (RBO). l par Brekkemoa, Rakkestad 07.11 (BPL). l par samme sted
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19.-20.11 (BPL,POS). Flere taffelender enn på lenge ble rapportert i 1993 og fra
flere lokaliteter. Tydligvis har vi flere potensielle hekkelokaliteter i indre støk,
ikke bare i Marker kommune.
STELLERAND Polysticta stelleri
1993: l voksen hunn Tisler, Hvaler 09.04- 12.05 (ALA,JRA,GMO,JKS). Dette er det
andre funnet av arten i fYlket. Det første ble gjort i Asmalsund, Hvaler 16.08
1983, også dette en hunnfugl (Viker & Ludvigsen 1986). Arten hekker langs den
nordlige tundrakysten i øst-Sibir og Alaska og 10.000 till5.000 fugler kan
overvintre i områdene ved Varangerfjorden (Bollingmo 1991). Stelleranda sees
av og til langs kystene av Syd-Norge, men i Oslofjorden er den svært uvanlig.
SVARTAND Melanitta nigra
1992: l hunn Gjennesbukta, Femsjø 06. og 13.05 (AAN).
1993:1371 ind. Akerøya, Hvaler 16.05 (ALA). Arten observeres sjelden i ferskvann i
tylket.Enkelte dager, spesielt omkring medio - ultimo mai går det er ganske stort
svartandtrekk i Ytre Oslofjord. Men så store tall som det anført over er svært
uvanlig.
LAPPFISKAND Mergus a/bel/us
1993: l hann Isegran, Fredrikstad 25.01- 26.03* (JSL,MPE m.fl). Bare en fugl observert
dette året, vanligvis blir det gjort noen flere observasjoner årlig, men arten er
allikevel ingen vanlig fugl i fYlket.
LAKSAJI!D Mergus merganser
1993: l par hekket, reir med egg, Rødenes kirke, Marker 27.06 (MPE,SIV,JKS,PSI)
Svært få hekkefunn er rapportert til LRSK. Arten er nok ingen uvanlig, men
heller ikke tallrik, hekkefugl i indre deler av fYlket.
VEPS EVÅK Pernis apivorus
1989:3 ind. Oustorp, Rakkestad 01.06 (POS).
1991: lind. Korum, Rakkestad 22.05 (POS).
1993: lind. Kurefjorden, Råde/Rygge 20.05 (RBO). l ind. søndre Jeløy, Moss 30.05
(RBO). 2 ind. Gjølsjøen, Marker 30.05 (JRG,SHA,KSC,KBS). 2 ind. Berby,
Halden 01.06 (ALA). l ind. Ødemørk, Moss 04.06 (RBO). l ind. Kurefjorden,
Råde/Rygge 20.06 (AHA,LBE). 2 ind. Lundsbakken, Rakkestad ultimo juli
(OMD). lind. Øgdern Trøgstad 03.07 (ALA). lind. Onsøy Stasjon, Onsøy,
Fredrikstad 31.07 (ØLA). l ind. Kambo, Moss 05.08 (RBO). 2+ ind. Kurefjorden,
Råde/Rygge 08.08 (RBO,ALA). l ind. Melløs, Moss 17.08 (RBO). 2 ind.
Kurefjorden, Råde/Rygge 21.08 (RBO). Fremdeles er det umulig å si noe sikkert
om artens utbredelse og bestandsstørrelse i Østfold. Arten er de senere årene
rapportert fra de mange kommuner, både langs kysten og fra indre deler av fYlket.
Forhåpentligvis vil det gjenoppstartede Atlasprosjektet gi flere svar.
SIVHAUK Circus aeruginosus
1993: lind. Akerøya, Hvaler 20.05 (ALA). l IK-fugl Kurefjorden, Råde/Rygge 21.08
(RBO). l adult hunn Øra, Fredrikstad 05.09 (JKS). Kun 3 rapporterte fugler for
et helt år er ganske sikkert underrapportering. Spesielt gjelder dette Øra hvor det
sikkert ble gjort flere observasjoner.
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KONGEØRN Aquila chrysaetos
1982:En 3K-fugl Bjørnstad Gård, Rakkestad dette året (THR).
1993:En 5K+ fugl Talberg, Skjeberg, Sarpsborg 26.01* (CJA,DTH). En IK-fugl
Solbergfoss, Askim 27111 * (SPE). 1993-observasjonene faller fint sammen med
observasjoner fra tidligere år når det gjelder tidspunkt. Vanligvis sees unge fugler
i Østfold, derfor er det verdt å merke seg den gamle fuglen fra Skjeberg.
TÅRNFALK Falco tinnunculus
1993: lind. Garnmelsrød, Råde 31.01 (MG(]). Enkelte fugler gjør overvintringsforsøk
i fYlket hvert år, men ennå foreligger det få rapporter om vellykkede slike.
LERKEFALK Falco subbuteo
1993: l adult fugl Akerøya, Hvaler 07.05 (CJA,ALA,JRA,PSI). l adult fugl Gjølsjøen,
Marker 21.05 (MGV). l adult fugl Øra, Fredrikstad 22.05 (SEN). En IK-fugl
Akerøya,Hvaler 11.09 (MPE,SIV,PSI). En IK-fugl Tisler, Hvaler 11.09(GMO,
CJA). En IK-fugl Kurefjorden, Råde/Rygge 19.09 (RBO,JEI,RWI,HEL).Ingen
hekkefunn ble rapportert dette året. Observasjonene fra Akerøya og Tisler 11.09
kan dreie seg om samme fugl da observasjonen på Akerøya ble gjort kort tid før
den på Tisler og Akerøyafuglen trakk ut i retning Tisler.
JAKTFALK Falco rusticolus
1993: En 2K-fugl (trolig hunn) Smedbakken, Onsøy, Fredrikstad 01.02 (AD Y). Arten
er ikke årlig i fYlket. De voksne jaktfalkene er overveiende standfugler og overvintrer i fjellet. Ungfuglene derimot ser ut til straks å trekke ut mot kysten når
familiene oppløses om høsten, flere ringfunn indikerer dette (Tømmeraas 1994).
VANDREFALK Falco peregrinus
1982: Ett par ble oppdaget på en lokalitet i Halden, men paret gikk ikke til hekking.
1983: Paret vendte tilbake og 3 unger kom på vingene.
1984: Hekking i Halden kommune og 4 unger kom på vingene.
1985: Hekking i Halden kommune og l unge kom på vingene.
1986: Det var fugler tilstede på lokaliteten i Halden, men en vet ikke noe om
hekkeresultatet.
1987: Hekking i Halden kommune og 3 unger kom på vingene.
1988: Hubro overtok vandrefalkenes fjell etter å ha etablert seg her i 1986, falkene
flyttet imidlertid til en annen lokalitet i Halden kommune og fikk 4 unger på
vingene her.
1989: Hekking i Halden kommune og 4 unger kom på vingene.
1990: Hekking i Halden kommune og 3 unger kom på vingene.
1991: Hekking i Halden kommune og 4 unger kom på vingene. Det er sterk mistanke
om at paret dette året produserte hele 5 egg, noe som er uvanlig for arten i
vill tilstand.
1992: Hekking i Halden kommune 3 eller 4 egg ble lagt, men hekkingen mislykkedes.
1993: l hunn ble registrert på hekkelokaliteten en liten periode tidlig på våren, men
forsvant. Det ser derfor ut til at foreløpig siste hekkeår for arten i fYlket var
1992. En IK-hunn Kurefjorden, Råde/Rygge 21.08 (RBO,RFR,HEL). l adult
hann samme sted 12.09* (HEL). Over gis et kort resyme av hvordan det har
gått med vandrefalkene etter at de reetablerte seg i Østfold i 1982. Det er ikke
i oversikten tatt hensyn til eventuelle egginnsamlinger fra lokaliteten og utsetting
av supplerende unger, det er bare angitt hvor mange unger som kom på vingene
de forskjellige år. For slike opplysninger henvises til Steen (1992a og 1992b).
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Slik kan det også gjøres. Ovenstående tegning og jeltnotater ble sendt inn som
dokumentasjon til LRSK. Ingen bør vel være i tvil om at det dreier seg om en hunn
av stellerand Polysticta stelleri. Tegning: Asgeir Larsen.
30

En oversikt over artens historikk, utryddelse og reetablering i Østfold er publisert
av Hardeng (1988). Årets 2 observasjoner av arten utenom hekkelokaliteten er
noe mindre enn tidligere. Arten hekker fremdeles på andre siden av Oslofjorden
slik at en allikevel kan forvente å treffe på arten hos oss spesielt om høsten.
Bestanden i Sørøst-Norge var i framgang fram till993, i 1992 regnet en med at
13 par hekket i denne delen av landet (Steen 1992c). I 1993 hadde dette tallet
steget till6, hvorav 14 par gikk til hekking (Steen 1993)
LIRYPE Lagopus lagopus
1980: 2 ind. skutt ved Mustjern, Rakkestad i november* (KNI). LRSK har de senere
årene behandlet 3 funn av arten, fra 1977 eller 1978, fra 1990 og den foreliggende
fra 1980 (Viker 1992 og 1994). Dette er de eneste rapporterte funnene i nyere
tid, fra gammelt av foreligger følgende observasjoner: Vinteren 1907l 1908 ble
arten rapportert fra flere lokaliteter rundt Fredrikstad. 2 ind. skutt Labråten,
Fredrikstad primo januar 1908, 5 ind. hadde tilhold i Ålebergene, Onsøy, Fredrikstad i en lengre periode og 15.03 var det fremdeles 3 ind. igjen. 24.12.1909
ble det torvført l ind. i Fredrikstad, denne var skutt ut av en flokk i Råde
dagen før. Medio februar 1910 ble lind. skutt i Ålebergene, Onsøy, Fredrikstad
(Cumming & Hardeng 1995). Det ser derfor ut til at arten kan dukke opp hos
oss enkelte vintere, noe som også bekreftes av Collett (192l).Han sier:" I
snerige vintere besøger den ikke sjelden flokkevis de sydligste deler aflandet,
hvor den oftere er paatruffet ved de fleste av byerne rundt Kristianiafjorden".
Denne opplysningen stammer nok egentlig fra Schaanning (1916).
VAKTEL Coturnix coturnix
1993: l ind. spillte Julsrudelva!Ertevann, Rakkestad 04.06. Arten er i tilbakegang i
nesten hele Europa (Tucker & Heath 1994). Arten var nok vanligere i Østfold
for 80 - l 00 år siden, Thome beskriver flere hekkefunn fra Østfold og nesten
årlig flere observasjoner (Cumming & Hardeng 1995).
VANNRIKSE Rallus aquaticus
1993: l ind. Indre Iddefjord, Halden 24.02 (AAN). 3 hanner spillte Arekilen,Hvaler
05.04 (MGV). Det rapporteres færre vannrikser nå enn for få år siden. Arten er
nok vanligere enn hva en kan få inntrykk av via LRSK -artiklene. Haga ( 1983)
påviste 11 par i 1979-1980 etter undersøkelse av 20 lokaliteter, han fant arten i
Kjennetjern,Onsøy; Fiulstadsundet, Vansjø; Gjølsjøen, Marker og i Arekilen på
Hvaler hvor bestanden ble anslått til hele 8 par. Flere potensielle lokaliteter var
ikke med i undersøkelsen.
ÅKERRIKSE Crex crex
1993: lind. spillte Torp, Onsøy 30.05 (TJE). lind. spillteBrekke, Onsøy, Fredrikstad
04.06 (DBE). l ind. spillte Huseby, Onsøy, Fredrikstad 22.06 (JSL). Disse
observasjonene dreier seg sikkert om den samme fuglen, den har flyttet seg noe
rundt i kommunedelen i løpet av observasjonsperioden. Lokalitetene ligger ikke
langt fra hverandre. Åkerriksa er regnet som en art som har forsvunnet fra Østfold
(Viker 1990). Den går stadig tilbake i de fleste land i Europa (Tucker &
Heathl994) og er listet som truet på verdensbasis av Collar et al. (1994). Det
ser derfor mørkt ut for arten som tidligere hadde vid utbredelse i kulturlandskapet
i Østfold, den blir neppe hekkefugl hos oss før eventuelt trusler mot den er
forsvunnet.
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Utstoppede liryper Lagopus lagopus skutt i Rakkestad november 1980. Foto: Per
Otto Suther

SOTHØNE Fulica atra
1993: 71 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 30.08 (ALA). Høyt antall for Østfold.

TRANE Grus grus
1993: l par hekket og fikk fram en unge på en lokalitet i Marker kommune (HMO,ISP).
Bestanden i Norge er økende og var i 1990 i størrelsesorden l 000 - 1500 par
dette er en økning på 20- 50% siden 1970 (Gjershaug et al. 1994). Det kan
synes som om dette også gjelder Østfold, men noen taksering for å kunne
underbygge dette er ikke gjenomført.

TJELD Haematopus ostralegus
1992: 2 ind. Gjennesbukta, Femsjø, Halden 06. og 16.05 (AAN).
1993: 2 ind. Brekkemoa, Rakkestad 03 ., 04. og 08.04 (BPL,POS). 2 ind. Gjennesbukta,
Femsjø, Halden 18. og 30.04 (AAN). Ferskvannsobservasjoner av arten er ikke
vanlig i fylket.

HEILO Pluvialis apricaria
1993: 235 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 01.05 (RBO). Dette er det høyeste tallet
rapportert fra Østfold på mange år.

TUNDRALO Pluvialis squatarola
1993: lind. Akerøya, Hvaler 18.05 (ALA). 4 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 20.-21.
05 (RBO,ØLÅ,CJA). lind. samme sted 16.06 (RBO). Etter en vår i 1992 med
mange observasjoner ble 1993-tallet mer som normalt. Arten er sjelden på
vårtrekk i fylket.
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DVERGSNIPE Calidris minuta
1990: lind. Kurefjorden, Råde 26.05 (MGU). Arten er ikke uvanlig på høsttrekk,
men på vårtrekk er den sjelden da dette trekket bare i liten grad berører SørNorge.
TEMMINCKSNIPE Calidris temmincki
1993: l ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 12.08 (RBO). lind. samme sted 21.08
(RBO,RFR). l ind. samme sted 28.08 (RFR). lind. samme sted 29.08 (RBO).
Arten er ikke uvanlig på trekk i mai, men høstobservasjoner er uvanlige.

FJÆREPLYTT Calidris maritima
1993: l ind. Gjølsjøen, Marker 27.04 (I SP). Innlandsobservasjoner i Østfold er meget
sjeldent. Antagelig trekker denne arten som overvintrer på kysten og hekker i
fjellet direkte fra kysten til hekkeplassen og omvendt.

KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
1993: lind. Hestholmen, Øra, Fredrikstad 01.04 (ALA,JRA). lind. Akerøya, Hvaler
06.-09.04 (MGV,HMØ m.fl.). lind. Røsægmoa, Rakkestad 26.04 (BPL).2 ind.
S.Ovenbukt Kurefjorden, Råde 02.05 (ADY,KMY). lind. Røsægmoa, Rakkestad
25.09 (BPL,OWK). Ifølge Larsen (1994) er arten sjelden på vårtrekk i Norge,
observasjonene fra 1993 viser at arten forekommer på våren på flere lokaliteter
i fYlket. Arten er svært vanskelig å oppdage om en ikke nærmest tråkker på den
i fuktenger o.l. Forklaringen til artens sparsomme opptreden ligger nok heller
her.

ENKELTBEKKASIN Gallinago gallinago
1992: 50+ ind. Øra, Fredrikstad 06.09 (PAJ,ÅSF). Arten rapporteres sjelden i slike
antall.

DOBBELTBEKKASIN Gallinago media
1993

l ind. Akerøya, Hvaler 07.05 (ALA,JRA,CJA,PSI m.fl). Ifølge Løfaldli (1994)
ankommer dobbeltbekkasinen hekkeplassene i Midt-Norge 10.-15. mai. Denne
observasjonen faller således fint inn i dette mønsteret.

LAPPSPOVE Limosa lapponica
1993: 1230+ ind. trakk forbi Akerøya, Hvaler 12.05 (ALA). Antagelig det høyeste
tallet som er registrert i Østfold. Den norske bestanden er anslått til l 000- 3000
par (Gjershaug et al. 1994). Hvis alle de observerte fuglene hadde vært norske
så ville de ha representert 20- 60% av den norske hekkebestand. Trolig tilhører
fugler som passerer Norge fra medio mai den Russiske hekkebestanden. De
norske fuglene sees nok hos oss fra slutten av mars og ut april.

RØD STILK Tringa totanus
1993: 3 ind. søndre Asmaløy 16.12 (JKS). Arten er ingen vanlig overvintrer i Østfold,
men noen fugler overvinter eller forsøker på dette enkelte år. Muligens er fugler
som observeres vinterstid hos oss av den islandske underarten robusta? (Fiske
1994).

SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
1992: l ind. Øra, Fredrikstad 03.06 (ESH).
1993: 5 ind. søndre Jeløy, Moss 28.05 (HEL). l hunn Kurefjorden, Rygge 30.0501.06 (ADY,RBO). En IK-fugl Øra, Fredrikstad 20.08 (JKS). Arten blir regnet
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for sjelden i Norge under høsttrekket da den har en østlig trekkrute over Svartehavet til Det arabiske hav som er regnet som det viktigste overvintringsområdet
(Kål ås 1994).

POLARJO Stercorarius pomarinus
1993: l 3K+-fugl søndre Jeløy, Moss 05.06 (HEL). Svært få observasjoner av denne
arten foreligger fra Østfold. Fugler som trekker forbi norskekysten til og fra
overvintringsområdene utenfor vest-Afrika (Furness 1987) havner sjelden i
Oslofjorden.
FJELLJO Stercorarius longicaudus
1993: l 2K-fugl Jeløy, Moss 06.06 (RBO). Artens overvintringsområde ligger antagelig
langt sør, ungfugler har blitt rapportert i store antall utenfor Namibia og Argentina
og voksne trekker muligens enda lenger sør. Arten hekker som 2 eller 3 åring
(Fumess 1987). En skulle derfor tro at en 2K-fugl (l åring) ikke ville trekke
nordover slik som fuglen fra Jeløya.
DVERGMÅKE Larus minutus
1958: En IK-fugl ble skutt Tisler, Hvaler 09.11 Fuglen var merket som pull 02.07
samme år ved Enguressjøen i Latvia (BIL, BPL).
1991: l adult fugl Øra, Fredrikstad 06.09 (ESH).
1993: l 2K-fugl Framnes, Jeløy 18.01 *(AHA). l adult fugl Øra, Fredrikstad 05.05
(JSL). l 3K+ fugl Kobbernaglen, Asmaløy, Hvaler 05.05* (ALA,GMO,CJA,
JKS,JRA). l 2K- fugl Øra, Fredrikstad 18.05 (ESH). l 2K-fugl samme sted
22.05 (SEN). l IK-fugl Kurefjorden, Råde/Rygge 12 08 (RBO). Fuglene fra
05.05 kan være samme individ da Hvalerfuglen etter hvert trakk nordover.
Likeledes kan det dreie seg om en fugl som er sett ved to anledninger på Øra
senere i mai. Arten opptrer nå årlig i Østfold, men må allikevel betegnes som
sjelden. Gjenfunnet av fuglen merket i Latvia kan gi en pekepinn på hvor fuglene
som dukker opp hos oss kommer fra.

HETTEMÅKE Larus ridibundus
1993: l 00+ ind. søndre Jeløy, Moss i januar, disse overvintret her vinteren 1992/93
(RBO). 2 ind. Evjekaia, Fredrikstad 12.01 (JSL) 30 ind. (28 adulte og 2 2Kfugler) Moss havn, Moss 30.01 (MPE,SIV,JSL). 35 _ind Sjøbadet, Moss 31.01
(MGU). l ind. Seut, Onsøy Fredrikstad 31.01 (MGU). Arten overvintrer årlig
på enkelte lokaliteter i fylket.

FISKEMÅKE Larus canus
1990: l 2K-fugl som ble funnet død i Rygge i april (EOF) var merket som unge 25.
06.1989 i Kandalakshky naturreservat på øya Severne Lesnichesto ved
Bogomolikha i Kvitsjøen i Russland.

SILDEMÅKE Larus fuscus
1991: l adult fugl Østby, Os, Rakkestad 22.05 (POS).
1993: 2 adulte fugler Gautestad fotballbane, Rakkestad 17. 20. og 25.04 (BPL,POS,
TSL). 6 adulte fugler Oustorp, Rakkestad 09.05 (POS). 2 adulte fugler Kirkelund,
Rakkestad 17.05 (BPL). l adult fugl Bergenhus, Rakkestad 05. og 10.08 (BPL).
Observasjoner av sildemåke fra indre deler av fylket er ikke vanlig, men antagelig
vanligere enn hva en har trodd utfra rapporterte fugler tidligere.
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GRÅMÅKE Larus argentatus
1993: 407 ind. Røsægmoa, Rakkestad 23.01 (BPL,POS). Arten er tidligere ikke rapportert i så stort antall fra indre deler av fYlket.

GRØNLANDSMÅKE Larus glaucoides
1993: En 3K-fugl Reierbukta, Jeløy, Moss 22.01-13.02* (HEL,JSL m.fl). Arten er
svært sjelden i fYlket og observeres ikke årlig.

POLARMÅKE Larus hyperboreus
1992: En 2K-fugl Akerøya, Hvaler 17.04-08.05 (JRA,JSL,GMO,ALA). En 2K-fugl
Tollboden, Fredrikstad 18.04 (MGV). l adult fugl Kurefjorden, Råde/Rygge
15.05 (ESH).
1993: En 2K-fugl Fredrikstad sentrum, Fredrikstad 28.02 (JKS). En 3K+ fugl
Utgårdskilen, Hvaler 14.-16.04* (ALA,JRA,SIV,MGV,JSL). En 2K-fugl
Skinnarholmen, Asmaløy, Hvaler 03.05 (JRA,HMØ). Arten er nesten årlig i
Østfold, som oftest ses ungfugler (2K), sjeldnere er det å se 3K fugler slik som
fuglen fra Utgårdskilen.

SVARTBAK Larus marinus
1992: l par hekket på en liten holme nord av Kalholmen, Søndre Boksjø, Halden
10.05 (AAN).
1993: l par hekket på riksrøys 3, Søndre Boksjø, Halden 22.05 (AAN). Svartbaken er
ingen vanlig hekkefugl ved ferskvann i Norge (Lorentsen 1994). I atlasperioden
ble den i Østfold påvist hekkende ved Vansjø og i Rømsjøen (Viker 1984).

KRYKKJE Rissa tridactyla
1993: En 13-K fugl ble funnet oljeskadet og død i Moss Havn 22.03 (RBO). Den ble
merket på N.Rønner, Læsø, Danmark 17.06.1980. Kolonien på N.Rønner var
dengang stor, men er nå på det nærmeste borte (Sørensen 1995). Krykkja er
ikke uvanlig i Oslofjorden, spesielt ikke om vinteren.

ROVTERNE Sterna caspia
1993: l adult fugl Øra, Fredrikstad 20.07 (SEN). Arten sees nesten årlig i fYlket, men
må allikevel regnes som en sjeldenhet. Arten hekker nærmest i Sverige og ca.
570 par hekket her i 1993, hele Østersjøpopulasjonen er estimert til 1500 par
(Tyrberg 1994). I 1993 hekket det et par ved Vanersniis helt sør i Vanem (Tyrberg
1994), denne lokaliteten ligger jo ikke altfor langt unna oss, men rovtemebestanden i Sverige er for nedadgående (Tucker & Heath 1994) slik at hekkefunn
hos oss i den nærmeste framtid nok er lite sannsynlig.

SPLITTERNE Sterna sandvicensis
1993: l adult fugl Kobbernaglen, Asmaløy, Hvaler O1.05 (JSL,PTA,MGV,PHV m.fl).
l adult
fugl Landfasten, Asmaløy, Hvaler 02.05 (RGB). l adult fugl Brattestø
17.05 (SEN). Arten ses årlig langs kysten av fYlket. 2 hekkinger ble konstatert i
atlasperioden, på Lista og på Jæren (Olsen 1994). I den samme perioden ble
arten registrert som mulig hekkende i Østfold utfra mange sommerobservasjoner. Arten hekker nærmest oss i Halland i Sverige. Både den svenske og den
danske bestanden er temmelig stabil med hhv. ca. 500 og 4000 par (Tyrberg
1994 og Sørensen 1995). Disse flytter imidlertid mye omkring, kansje vil vi
oppleve arten som hekkefugl hos oss ?

ra
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MAKRELLTERNE Sterna hirundo
1993: 2 par hekket på en holme i Ertevannet, Rakkestad 23.05 (POS). Arten hekker
ikke uvanlig ved ferskvann i Østfold, men dette rapporteres sjelden.
DVERGTERNE Sterna albifrons
1992: l par hekket på en lokalitet på Rådekysten og fikk fram 2 unger som senere
dukket opp sammen med de voksne i Kurefjorden (Viker 1994).
1993: Arten ble bare rapportert fra Kurefjorden, Råde/Rygge: lind. 17.05 (RBO). l
ind. 26.05 (ESH). lind. 31.05 (RBO). lind. 05.06 (RBO). lind. 12.06 (RBO).
l ind. 16, 17 og 18.06 (RBO,JSL,SEN). 2 ind. 26.06 (RBO). 2 ind. 07.10 (JSL,
ALA,BNY).2 ind. 13.07 (JSL,LIH,HHE,PSI,TSA). lind. 21.07 (JSL,LIH,CJA,
GMO). Alle observasjonene dreier seg om voksne fugler. Trolig gikk fuglene til
hekking dette året også og de voksne fuglene oppsøkte Kurefjorden enkeltvis
når de ikke ruget. Ultimo juni ser det ut til at hekkingen har blitt spolert og
begge de voksne sees da samtidig på matsøk mens det ikke sees ungfugler slik
som i 1992. Hekkingen i 1992 var det første av arten i Østfold og Norge, den
hekker nærmest ved Varberg i Halland i Sverige (35-40 par i 1993 (Tyrberg
1994).
SVARTTERNE Chlidonias niger
1993: l ind. Vestvannet, Tune, Sarpsborg 23.06 (JIT). Arten observeres ikke årlig i
Østfold selv om de nærmeste hekkeplassene ligger ved slettesjøene i Sør-Sverige.
Fra Sverige og østover er arten stabil eller i økning, mens den fra Danmark og
sørover er i nedgang (Tucker & Heath 1994).
ALKEKONGE Alle alle
1993: l ind. ble påkjørt av bil i Degernes, Rakkestad 17.01 (BPL). Arten har flere
ganger blitt funnet i indre deler av j'ylket etter harde vinder i Skagerak, men det
skjer neppe hvert år.
LUNDE Fratercula arctica
1991: lind. Skjærhalden, Hvaler 05.01 (MPE,JSL,TAA,LIH,JKS). lind. Svartebåen,
Hvaler 17.11 (RTO,OTE). I oktober 1990 begynte det å dukke opp uvanlig
mange lunder i vår del av Oslofjorden og mange fugler ble sett fram til ultimo
januar (Viker 1992). Observasjonen fra januar tilhører dette innsiget, mens
novemberfuglen ikke klarte å "dra med seg" like mange fugler som vinteren før.
RINGDUE Columba palumbus
1993: 2 ind. Orkerød, Jeløy, Moss 28.01 (HEL). l ind. Isegran, Fredrikstad 30.01
(RGB). 700+ ind. trakk ved Ertevann/Stomperudtjern, Rakkestad 09.10 (BPL,
POS). 4 ind. Thornløkkveien, Moss 27.12 (MGO). Få innrapporterte vinterfunn
indikerer at arten ikke overvintrer vanlig hos oss. Ringdue observeres sjelden i
store flokker i Østfold på høsttrekk.

SNØUGLE Nyctea scandiaca
1993: l ind. Røsæg, Rakkestad 02.03 (TSL). Arten er svært sjelden i Østfold og har i
dette århundre gått kraftig tilbake i Sør-Norge med siste kjente hekkefunn fra
Dovre i 1979 (Solheim 1994).
HAUKUGLE Surnia u/ula
1992: l ind. Torpedalen, Halden 31.01 (AAN).
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Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Foto: Tore Hunn
1993: lind. Tomb, Råde 13.02 (AAN). Etter den store invasjonen vinteren 1993-94
(Haga & Viker 1985) har det blitt innrapportert enkelte funn nesten hvert år. I
Norge hekker det flest haukugler i Hedmark og TrøndelagsfYikene, men den ble
også påvist hekkende i Vestfold i atlasperioden (Sonerud 1994). En kan ikke se
bort fra at arten kan hekke i de østlige delene av Østfold, men hekkefunn er aldri
rapportert.

ISFUGL Alcedo atthis
1992: En 2K-fugl ble funnet død Kykkelsrud, Askim 29.04 (NRS). Fuglen ble merket
som reirunge Tviirån, Skoneberga, Østergotland, Sverige 327 km borte
07.07.1991. 2 ind. Refsnes, Jeløy, Moss 21.09 (LHV).
1993: l hunn Isegran, Fredrikstad 25.01 -28.02 (JSL m.fl). l hunn Holm, Torsnes,
Fredrikstad 23.02 (ALA,JRA). Isfuglen har blitt rapportert hekkende i Østfold
4 ganger, 1962, 1969, 1975 og 1977 (Viker 1990). Hekkefunnet fra 1962 var
forøvrig det første i Norge. Alle årene uten 1962 fikk fuglene fram 2 kull.
Gjenfunnet av en fugl merket i bstergotland er interessant da bestanden i den
delen av Sverige er god, hele 72 hekkinger ble rapportert herfra i 1993 og hele
Sverige kunne skilte med minst 180 hekkinger dette året (Tyrberg 1994). Muligens
kan de gode resultatene fra vårt naboland føre til at arten får skikkelig innpass
også her hos oss, M.a.o. fugler fra disse bestandene kan etter jakt på passende
vassdrag havne hos oss. Men med den kunnskapen vi har om de bekkene som f
remdeles ikke er lagt i rør i Østfold ser det ikke lyst ut da de mange bekker ikke
lenger kan tilby arten det nødvendige næringsgrunnlag p.g.a. forurensning.
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HÆRFUGL Upupa epops
1987: l ind. Pilhaug gård, Rakkestad mars eller april* (RPI).
1993: l ind. Fjell bru, Halden ultimo april (ESA). l ind. Huser, Asmaløy, Hvaler 10.11.05 (WEK). Arten blir ikke sett årlig i fYlket og hekking har aldri forekommet
selv om en syngende fugl ble hørt ved Arekilen på Hvaler i 1989 (Viker 1991).

GRÅSPETT Picus canus
1992: l hann Hallen, Rakkestadfjella, Rakkestad 24.1 O(ØNÆ). Arten er meget sjelden
i Østfold men vi har trolig en liten hekkebestand i indre strøk (Viker 1990). De
fleste observasjonene som blir rapportert er fra høst og vinter og på denne tiden
kan fugler som ikke hekker i Østfold godt opptre her.

HVITRYGGSPETT Dendrocopos leucotos
1991: lind. Hestedauen, Rakkestadfjella, Rakkestad 21.10 (ØNÆ).
1993: lind. Knuvleåsen, Degemesfjella, Rakkestad 06.09 (BPL,OWK,OLU). Bare
ett hekkefunn foreligger fra Østfold og arten rapporteres da også helst fra høst
og vintermånedene. Som andre spetter vandrer også denne arten vinterstid slik
at fugler som observeres hos oss ikke nødvendigvis bør hekke her.

TRELERKE Lullula arborea
1992: lind. sang Mjølnerødmoen, Halden 21.03 og 30.05 (AAN). lind. sang Brytjemskollane, Halden 25.05 (AAN). l ind. sang Høyås, Halden 28.05 (AAN).
1993: 2 ind. sang Rørfjell, Fredrikstad/Råde 08.04 (ADY). 2 ind. Elingårdsskogen,
Onsøy, Fredrikstad 10.04 (ADY). l ind. trakk nord Kurefjorden, Råde/Rygge
24.04 (RBO). 2 ind. sang på annen lokalitet Elingårdsskogen, Onsøy, Fredrikstad
28.04.(ADY). 2ind. Gansrød, Øra, Fredrikstad 28.04 (MPE,SIV). 2 ind. sang
Signebøenfjellet, Enningdalen, halden 01.05 (AAN). l ind. sang Rørfjell, Fredrikstad/Råde 02.05 (ADY).l ind. sang Håbu, Asmaløy, Hvaler 12.05 (JKS). l
ind. Gansrød, Øra, Fredrikstad 30.05 (JRG,SHA,KSC,KBS). l IK-fugl samme
sted 28.06 (JSL,ALA,JRA). lind. Askedalen, Torsnes, Fredrikstad 04.07 (ALA).
lind. Søndre Sandøy, Hvaler 18.09 (ALA). Nok en gang må en fastslå at arten
sikkert er underrapportert. En undersøkelse på begynnelsen av 1980-tallet
estimerte Østfoldbestanden til å være 100-150 par (Hanssen 1984).
FJELLERKE Eremophila alpestris
1993: lind. Akerøya, Hvaler 11.04 (JSL,JRA). Arten var helt tydelig vanligere både
på trekk og som overvintrer hos oss før. Thome nevner flokker på opp mot l 00
ind (Cumming & Hardeng 1995). Den norske hekkebestanden har trolig gått
drastisk tilbake(Stueflotten 1994) noe som da også vil innvirke på antallet
observerte fugler i Østfold.
LÅVESVALE Hirundo rustica
1993: 1000 ind. Årvolltangen, Vansjø, Rygge 22.08 (HEL). Låvesvalebestanden har
minket drastisk i Europa (Tucker & Heath 1994). Det er derfor gledelig å se at
arten fremdeles kan forekomme i slike antall i Østfold. I 1995 er låvesvala valgt
til årets art i Norge og flere undersøkelser vil bli igangsatt (se annet sted i dette
heftet).

HEIPIPLERKE Anthus pratensis
1993: 1200 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 24.04 (RBO). Arten opptrer ofte i store
antall på enkelte dager under trekket, men dette blir sjelden rapportert.
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LAPPIP LERKE Anthus cervinus
1993: lind. Akerøya, Hvaler 10.05 (ALA). Eneste rapporterte observasjon dette året.
GULERLE Motacilla jlava
Sørlig gul erle Motacilla f jlava
1993: Voksen fugl med mat for unge N.Ovenbukt, Kurefjorden, Råde 19.06 (RBO).
Gulerla regnes som en truet art i Østfold (Viker 1990) og det er mange år siden
det ble rapportert om hekkende gul erle fra denne lokaliteten.
LINERLE Motacilla alba
LinerleMotacilla a. alba
1993: l ind. Fyllinga, Moss 19.11 (RWI).
Svartryggerle Motacilla a. yarrellii
1993: l hunn Øra, Fredrikstad 15.05 (JKS). Vår vanlige linerleMa.alba sees sjelden
så sent som i november og underartenMa.yarrellii som hekker på de britiske
øyer er sjelden i Østfold.
NATTERGAL Luscinia luscinia
1993: lind. Tisler, Hvaler09.05 (GMO,JKS). lind. Spjærøykilen, Hvaler 16.05 (HKO,
AMK). 3 ind. samme sted 20.05 (EDA,EID). lind. Sand, Spjærøy, Hvaler 20.05
(EDA,EID). 2 ind. Dilling, Rygge 21.05 (MGV). 2 ind. Værne Kloster, Rygge
21.05 (MGV). 3 ind. samme sted 28.05 (ADY). lind. Rygge stasjon Rygge
21.05 og 28.05 (MGV,ADY). lind. Eldøya, Rygge22.05 (ØLÅ). lind. Kollen,
Rygge 22.05 (ØLÅ). lind. Skjellvik, Asmaløy, Hvaler 22.og 29.05 (ESA,DBE).
l ind. Kurefjorden Rygge 23., 29. og 30.05 samt 05.06 (ØLÅ,RBO,ADY,JRG
m.fl). lind. Fuglevikbukta, Jeløy, Moss 26.-27.05 (AHA). lind. Auberghølen,
Råde 21.,28 og 31.05. samt 03. og 07.06 (MGV,ADY,ALA,JRG,FNB,PHG
m.fl). 5 ind. mellom Rosnes og Rygge st., Rygge 28.05 (AD Y). Alle observasjonene av syngende fugler. 22 syngende fugler er neppe det riktige antallet,
arten er ganske sikkert underrapportert.
SØRNATTERGAL Luscinia megarhynchos
1992: l hann Akerøya, Hvaler 30.05 (JRA,JSL,ALA,HMØ,LIH m.fl). Tredje funn av
denne arten i Østfold. Det to andre er også fra Akerøya gjort i 1988 og 1989.
Funnet var det 16. i rekken i Norge.
SVARTRØDSTJERT Phoenicurus ochruros
1992: l ind. Damhaugen, Halden 07.05 (OHS). l ind. Høvleritomta, Halden 16.05
(JER,IDO). 2 syngende hanner Moss Værft, Jeløy, Moss 10.06-22.07 (AHA).
1993: lind. Akerøya, Hvaler 07.-09.04 (MGV,JRA,HMØ). 2 syngende hanner Moss
V ærft, Jeløy, Moss 29.04- 20.06* (AHA). Arten observeres fremdeles i nærheten
av de kjente hekkeplassene i Halden, men hekking har ikke blitt påvist siden
1990 (Viker 1992). Fuglene ved Moss V ærft er også sikkert hekkefugler,
lokaliteten passer ypperlig for arten.
MIDDELHAVSSTEINSKVETT Oenanthe hispanica
1991: l hunn Struten, Onsøy, Fredrikstad 11.06 (MGV). Første funn av denne arten i
Østfold og det sjette i Norge. Fuglen viste karakterene til den vestlige underarten
O.h.hispanica. Som navnet antyder har arten sin hovedutbredelse rundt
Middelhavet.
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Haukugle Surnia ululajotograjert under invasjonen vinteren 1983- 1984 Foto: Bjoto/Bjørnland

RINGTROST Turdus torquatus
1993: 15 ind. Rokkevannet, Halden 22.04 (AAN). Dette er et høyt antall for Østfold.

RØDVINGETROST Turdus iliacus
1993: 2 ind. Brattestø, Asmaløy, Hvaler 13.01 (MG()). l. Rød, Asmaløy, Hvaler 31.01
(RGB).l ind. N.Ovenbukt, Kurefjorden, Råde 24.02 (HEL). Enkelte vintere
med god næringstilgang kan rødvingetrosten være ganske vanlig langs kysten
av Sør-Norge (Pedersen 1994), arten blir allikevel ikke rapportert så ofte overvintrende i Østfold.

GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
1993: l syngende ind. Torp, Idd, Halden Il. 06 (AAN). Som for 1992 ble det også dette
året bare rapportert en syngende fugl. Gresshoppesangeren har sitt kjerneområde
i Norge på Jæren. Den ble i atlas-perioden bare konstatert hekkende i 8 ruter og
den norske bestanden blir estimert til å være under 50 par (Berg 1994). Arten er
altså ganske sjelden i norsk sammenheng selv om syngende fugler i atlasperioden
ble registrert så langt nord som i Nord-Trøndelag.

ELVESANGER Locustella jluviatilis
1992: lind. sang Hunnebekken, Hunn, Borge, Fredrikstad 04.-20.06*(MPE,MGV,
ROL,RGB,GMO m.fl). Første funn av denne arten i Østfold. Funnet og artens
opptreden i Norge er nærmere beskrevet hos Pettersen (1994). Funnet var det
20. i rekken av norske observasjoner. Arten begynner å bli en vanlig art i Sverige
og t.o.m.l993 er det gjort 2150 observasjoner, hvorav 255 i 1993 (Tyrberg
1994).
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SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
1992: I ind. Iddevang Skole, Halden 20.06 (AAN).
I 993: I ind. Skinnerflo N., Råde 03 .og 28.05 samt 04. og 07.06. (JRG,ADY,JSL,ALA
m.fl). 2 ind. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 20., 28. og 30.05. samt I ind. samme
sted 03. og 07.06 (MGV,ADY,JRG,TJE,PHG,FNB,JSl,ALA m.fl). I ind.
Kjennetjernet, Onsøy, Fredrikstad 28.05. og 04.06 (AD Y). I ind. Iddevang skole
08.06 (AAN). 7 ind. Kurefjorden, Råde/Rygge I8.06 (RBO). 2 ind. Ørmen,
Seutelva, Fredrikstad 23.06 (RBO). Alle disse observasjonene gjelder syngende
fugler. 36 ind. hvorav 30 IK-fugler ringmerket i Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad
i perioden 10.08.-13.09 (MPE m.fl). 2 ind. ringmerket Skipstadkilen, Hvaler
21.08 (RGB). l ind. ringmerket samme sted 05.09 (RGB). lind. ringmerket
samme sted 09.09 (RGB).Både i 1991 og 1992 ble det registrert 9 syngende
fugler i fYlket (Viker 1994), 1993 tallet ble 7 syngende, alså en liten nedgang.
De 7 fuglene som sang i Kurefjorden 18.06 sang bare denne dagen og var
antagelig nordlige fugler på trekk.
MYRSANGER Acrocephalus palustris
1993: I ind. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad 28.05, 04. og 07.06. 2 ind. samme sted
03.06(ADY,MPE,ALA,JSL). 2 ind. Skårasletta, Onsøy, Fredrikstad 28.05 og
(ADY).l ind. Skåradalen, Onsøy, Fredrikstad 30.05 og 03.06 (JRG,SHA,
KSC,KBS,PHG, FNB). l ind. Prestegårdskrysset, Onsøy, Fredrikstad 04.06
(ADY). I ind. Skinnerflo sør, Onsøy, Fredrikstad 04. og 17.06 (ADY,JSL,
SEN). l ind. mellom Torpkrysset og Kjennetjernet, Onsøy, Fredrikstad 04.06
(AD Y). l ind. Kjennetjern, Onsøy, Fredrikstad 04.og 18.06 (ADY,ALA). l ind.
Huseby sag, Onsøy, Fredrikstad 05., 07. og 18.06 (ADY, ALA,JSL). lind.
Solgårdsletta, Onsøy, Fredrikstad 07.06 (ALA,JSL). 2 ind. nordfor Onsøy kirke
09.06 (MPE,MGV,JSL). lind. nord for Huseby sag 09.06 og 11.06 (MPE,MGV,
JSL,ESK). 2 ind. Slevik, Onsøy, Fredrikstad 11.06 (MPE,JSL,ESK). I ind.
Elingårdskilen, Onsøy, Fredrikstad 22.06 (JSL). lind. Augeberghølen, Råde
28., 30 og31.05 samt 03.06 og07.06. 2 ind. samme sted23.06 (ADY,JRG,SHA,
KSC,KBS,ALA,PHG,FNB,JSL). l ind. Arneberghølen, Råde 28.05 og 07.06
(ADY,ALA,JSL). 3 ind. samme sted 11.06 (MPE,JSL,ESK). l ind. mellom
Arneberghølen og Tomb, Råde 18.06 (ØLÅ). 4 ind samme sted 11.06 (MPE,JSL,
ESK). l ind. Skinnerflo N., Råde 07.06 (ALA,JSL). l ind. Krokstadfjorden,
Råde 11.06 (MPE,JSL,ESK). 2 ind. Ovenkrysset, Råde 23.06 (ALA). 5 ind.
Kurefjorden, Råde/Rygge daglig 05.-30.06 (! Taskenbekken, l Kanaholmen, 3
Kureåa) (RBO m.fl). l ind. Rygge kirke, Rygge i juni (DBE). l ind. Rygge
st.,Rygge !!.og 22.06 (MPE,JSL,ESK). lind. øst for Rygge kirke, Rygge 04.07
(MPE,SIV). 8 ind. Kurefjorden, Rygge 18.06 (RBO). l voksen fugl som ble
fanget samme sted 18.06 hadde stor rugeflekk noe som indikerer mulig hekking
(RBO). lind. Byens marker, Fredrikstad 02.-03.06 (MPE). lind. Lille Ørmen
bro, Seutelva, Fredrikstad 07.06 (ALA). l ind. Gansrød, Øra, Fredrikstad 08.06
(MPE). l ind. østgård, Berg, Halden 02.06 (AAN). l ind. Billebakken, Halden
02.06 (AAN). 3 ind. søndre Jeløy, Moss08.06 (HEL).! ind.Trekanten,
Asmaløy, Hvaler 18.06 (MPE). 4 ind. Stasjonsbyen, Skjeberg, Sarpsborg 22.06
(ALA). l Oind. ble ringmerket i Kurefjorden dette året (RBO). 27 ind. ble ringmerket i Skårakilen i perioden 11.08 - 13.09 (MPE). 51 syngende hanner er mer
enn foregående år og mer på linje med observasjoner omkring 1990. Fra flere
områder hvor en vet at arten finnes foreligger det ikke rapporter for dette året,
en må derfor regne med at enda flere fugler finnes i fYlket.
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RØRSANGER Acrocephalus scirpaceus
1993: 45 ind. ble ringmerket i Kurefjorden, Rygge i løpet av året (RBO). 222 ind.
(hvorav 207 IK-fugler) ble ringmerket i Skårakilen, Onsøy Fredrikstad i perioden
10.08- 08.10 (MPE)
TROSTESANGER Acrocephalus arundinaceus
1990: lind. sang Folkå, Iddefjord, Halden 25.05 (TST). Fjerde funn av denne arten i
Østfold og funn nummer 32 i rekken i Norge. Fra Østfold foreligger det fra før
funn fra 1984 og 2 i 1988. I Sverige ble det i 1993 registrert 395 syngende
hanner hvilket er en økning på 25% fra 1992 (Tyrberg 1994). Den nærmeste
lokaliteten til Østfold med bra bestand av arten er Hornborgasjøen hvor 52
hanner sang i 1993.
MUNK Sy/via atricapilla
1992: l hann Gimle, Jeløy, Moss 21.11 (RWI). l hann Karivold, Fredrikstad 11.12 -ut
året (JKS).
1993: l hann Karivold, Fredrikstad 01.01-06.03 (JKS). lind. Gyteskjær, Kråkerøy,
Fredrikstad 04.01 (MGV).l hann Hannestad, Tune, Sarpsborg 17.03 (SHU). l
hunn Tangen, Kråkerøy, Fredrikstad 14.12 (TEN). Overvintrende munk blir
stadig vanligere i Sverige og teorier om at kontinentale fugler har valgt en annen
overvintringsstrategi og trekker nordover har blitt framsatt (Fransson & Stolt
1994).

GRANSANGER Phylloscopus collybita
1992: l ind. Gimle, Jeløy, Moss 21.11 (RWI). Våre gransangere opptrer sjelden hos
oss så sent i november. Det kan derfor være nærliggende å tro at denne fuglen
tilhører den østlige underarten tristis som kan dukke opp her i landet vinterstid.
Noe positivt bevis for at denne fuglen tilhører denne underarten foreligger
imidlertid ikke.

SKJEGGMEIS Panurus biarmicus
1990:17 + ind. (minst 5 hanner og 5 hunner) Arekilen, Hvaler 18.11 (JRG,KEI, ØSY,
TSH). 4+ ind. Øra, Fredrikstad 18.11 (JRG,KEI,ØSY,TSH).
1991: l par Skipstadkilen, Asmaløy, Hvaler 27.03 (MGV,PRV,RGB).
1992:2+ ind og l død (ribb) Arekilen, Hvaler 08.02 (JSL,SEN,ALA,ESÆ). 2+ ind.
Øra, Fredrikstad 17.03- 10.04 (JSL m.fl). l par Øra, Fredrikstad 04.-05.06
(ALA) .Hekking, 2 voksne fugler og reir ml 4 unger Øra, Fredrikstad 06.06 (ALA).
5 ind. samme sted 25.06 (ALA). l+ ind. samme sted 01.09 (JSL). l voksen hann
Pernes, Øra, Fredrikstad 30.1 O (MPE,SIV). 12+ ind. (minst 5 hanner, 2 hunner
og 3 IK-fugler) Øra, Fredrikstad 14.11 (ALA). 25+ ind. samme sted 15.11 (ALA).
46+ ind. samme sted 29.11 (ALA). l O+ ind. Are kilen, Hvaler 13 .Il (MPE,SIV,
ROL). 3+ ind. samme sted 27.12 (MGV,PRV,TAA). l+ ind. samme sted 31.12
(MPE, SIV,ROL). Arten var tallrik i 1992, men alle observasjoner fra Øra er
neppe meldt inn. Hekkefunnet fra Øra representerer det første i Norge. Arten
fortsatte å øke i Sverige i 1993 (Tyrberg 1994).

VARSLER Lanius excubitor
1993: lind. Kjølberg, Onsøy 31.03 (MGO) l ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 13.02
(RBO). lind. ytre Langøya, Kråkerøy, Fredrikstad 15.02 (MGV). lind. Nygård,
Tomter, Spydeberg 07.11 (SPE). l ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 20.11., 27.11.,
12.12 og 26.12 (RBO). Enkelte fugler kan overvintre hos oss og oppretter da et
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lsfugl, Alcedo atthis, voksen hunn innjangetjor ringmerking Kyllesvatnet, Sandnes
08.01.1994. Foto: J.S.L.Ludvigsen
vinterrevir. Vanligvis trekker arten videre sørover bl. a. til De britiske øyer
(Solheim 1994b).
NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
1992: l ind. Berby, Halden 19.09 (AAN).
1993: l ind. Kurefjorden, Råde/Rygge 28.08 (RFR). lind. Røslien, Rakkestad 28.08
(MBU). 3+ ind. Bauserud, Rakkestad 05. - 12.09 (BPL,ENÆ). 2 ind. Buerbakkene, Os, Rakkestad 14.09 (AAN). lind. Missingmyr, Råde 26.09 (RFR). 2 ind.
KråkeruddalenTomter, Spydeberg 30.09 (SPE). 2 ind. Vamma, Eidsberg 10.10
(IØF). Arten er sikkert underrapportert.
KORNKRÅKE Corvus jrugilegus
1992: l . Øra, Fredrikstad 27.02 (RGB).2 ind. samme stedl0.05 (PAJ,ÅSF).
1993: l voksen fugl Kurefjorden, Råde/Rygge 07.02 (RBO). l voksen fugl funnet død
Øra, Fredrikstad 18.02 (MPE). l voksen fugl samme sted 20.03 (JSL). l voksen
fugl Kurefjorden, Råde/Rygge 24.04 (RBO). Arten er ikke vanlig i fYlket, men
en har allikevel sterk mistanke om at arten er underrapportert.
STÆR Sturnus vulgaris
1993: lO ind. Kongsten, Fredrikstad 2101 (MPE). 5 ind. Isegran, Fredrikstad 03.02
(JSL). 3000 ind. Årvolltangen, Vansjø, Rygge 22.08 (HEL). 2 ind. Fredrikstad
sentrum, Fredrikstad 27.12 (MGO). Noen stær ser ut til å overvintre langs kysten
hvert år. Så store flokker som den ved Vansjø er nå et sjeldent syn i Østfold.
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STILLITS Carduelis carduelis
1993: l hann Moss stasjon, Moss 15.06 (RBO). 2 voksnefuglermatet 2 unger samme
sted23.06 (RBO). Arten er en sjelden hekkefugl i Østfold og få hekkefunn
foreligger.
POLARSISIK Carduelis hornemanni
1985: lind. Stangeberget, Halden 06.04 (TST). 4 ind. Begby, Fredrikstad 07.04 (ALA).
l ind. samme sted 09.04 (ALA).
1988: lind. Brynjarsvei, Rolvsøy, Fredrikstad 26.01 (TAA).
1991: l ind. Rød, Kråkerøy, Fredrikstad 09.02 (ESH). 2 ind. hvorav l hann Øra,
Fredrikstad 19.02 (MPE).
1993: lO ind. Øra, Fredrikstad 15.02 (SEN,BPE,PPE). LRSK har nå behandlet gamle
feltobservasjoner av denne arten som tidligere bare ble behandlet når det dreiet
seg om fugl i hånd. Kunnskapen om bestemmelse av denne arten i felt har nå
blitt mye bedre etter at flere artikler om emnet har blitt publisert i forskjellige
tidsskrifter. Observasjonen fra Øra i 1991 er en tilleggsdato til allerede publiserte
funn fra lokaliteten dette året.
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
1993: lind. Akerøya, Hvaler 19.05 (ALA). lind. ringmerket samme sted 20.05 (ALA).
l hann Berg Skog, Eidsberg 21.05 (MGV). l ind. ringmerket Akerøya, Hvaler
21.05 (ALA). l hann Eldøya, Rygge 22.05 (ØLÅ). l hann Thornløkkveien,
Moss 22.05 (MGO). l hann Tronvik, Jeløy, Moss 23.05 (DBE). l hann Cicignon,
Fredrikstad 02.06 (ØLÅ). l hann Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 06.06
(ADY). l hann Skjeklesjøen nord, Rakkestad 1306 (BPL). l hann Rørvika,
Ll).rkollen, Rygge 15. og 24.06 (RWI). l hann Brekkefossen, Rakkestad 22.06
(BPL). l ind. Dal, Os, Rakkestad 29.06 (POS). l+ ind. Lekum Mølle, Eidsberg
10.07 (IØF). Et år med ganske mange observasjoner noe som kan indikere at
arten igjen er i ekspansjon etternoen svake år omkring 1990.
KONGLEBIT Pinicola enecluator
1992: 6+ ind. Bøenshøgda, Rakkestad i oktober (ØNÆ).
1993: 8+ ind. Rud, Trøgstad medio oktober (ØNÆ). 3 hanner Gulltjernåsen, Rakkestad
24.11 (THE). Arten er sjelden i Østfold, hekker nærmest i Hedmark og Oppland.
KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
1983: lind. Buerfossen, Rakkestad 18.06 (THR). En eldre ubehandlet observasjon.
Arten er sjelden i Østfold.
SIVSPURV Emberiza schoeniclus
1993: l ind. Vikerkilen, Asmaløy, Hvaler 16.12 (JKS). Arten er ikke vanlig hos oss
midtvinters.

RAPPORTER OBSERVASJONER FRA 1994
Fremdeles mangler det mange innrapporteringer av fugleobservasjoner fra 1994.
Rykter har gått om forskjellige interessante funn dette året, men LRSK har ennå
ikke mottatt rapport. Gå gjennom loggboka di og finn de funnene som ennå ikke er
rapportert
NB! Ny sekretær i LRSK er Roar Frølandshagen, Homstvedtlia 2, 1640 Råde.
Alle raooorter sendes til denne adressen.
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Makrellterne, Sterna hirundo. Tegning Asgeir Larsen.
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Gresshoppesanger, Locustella naevia. Foto: Johnny Eriksen.

N attsangerregistreringer i Østfold 1994
Arve Dyresen

Av områdene innenfor Raet er Rakkestad
kommune bra dekket. Fra de øvrige
områdene i Indre Østfold er det mere
sporadiske registreringer. Bl. a. mangler
vi helt rapporter fra Lysakermoa og
Hæra-vassdraget med Hærsetersjøen og
Kallaksjøen.

Forsommern 1994 ble det gjennomført
en registrering av nattsyngende
fuglearter i Østfold. Hensikten var å
få en bestandsoversikt og en oversikt
over de enkelte arters utbredelse
innenfor fylket. Ved å gjennomføre en
slik registrering hvert år, får vi i tillegg
en indikasjon på eventuelle bestaudsvariasjoner, også innenfor den enkelte
lokalitet og kommune.

Sitter noen inne med nattsangerregistreringer fra disse nevnte områdene
fra fjoråret, hører jeg svært gjerne fra
dere. Samtlige av disse "hullene" bør være
en utfordring for oss foran årets tellinger,
slik at vi i år kan få en tilnærmet komplett
dekning av fylket vårt.

REGISTRERINGSOMRÅDET
Størst oppmerksomhet ble rettet mot
områdene utenfor Raet, dvs. kommunene
Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Hvaler
og deler av Sarpsborg og Halden. Selv
om mange har deltatt i disse kommunene,
er det dessverre flere viktige områder vi
helt mangler registreringer fra. Dette
gjelder Skjebergkilen, Øra naturreservat,
Skinnerflo øst og store deler av Vansjø.

REGISTRERINGSPERIODEN
Tidspunktet for registreringene ble satt
til 3. - 12. juni. I denne perioden er de
fleste nattsangerne ankommet, samtidig
som sangaktiviteten hos hannene i de
etablerte parene fortsatt er relativt høy.
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Untatt fra dette er riksefuglene, hvor de
fleste etablerte par på denne tiden er
kommet langt i hekkingen, og derfor er
relativt tause. Dette kan være noe av
årsaken til det lave antall av riksefugler
som ble registrert (se tabell l.) Vi ønsket
registreringsperioden avgrenset i tid for
å redusere faren for dobbeltregistreringer
av enslige hanner. Samtidig valgte vi en
såpass romslig periode for å sikre at
været, tidsaspektet for deltagerne,
(registreringen må nødvendigvis foregå i
hovedsak om natten, og ikke alle har
mulighet til å avsette en våkenatt midt i
uken), ikke skulle redusere kvaliteten på
tellingene. Det er imidlertid tatt med
enkelte registreringer også utenom denne
perioden der hvor det er klart at disse
fuglene ikke også ble registrert i
telleperioden.

VÆRET
Middeltemperaturen i juni 1994lå ca. 1,5
grad lavere enn normalt. I registreringsperioden varierte middeltemperaturen fra
4,0 grader lavere til 0,2 grader høyere enn
normalen for juni. Seks av de ti
registreringsdagene var preget av regn
eller regnbyger, to av dem med torden.
Fire av dagene hadde vindstyrke på over
22 knop, som tilsvarer liten kuling.
(Opplysninger fra Værtjenesten ved
Rygge hovedflystasjon). Det er dessverre
stor mulighet for at det generelt dårlige
været har innvirket negativt på
registreringsresultatet. I sterk vind og
regn er sangaktiviteten kraftig redusert
hos de fleste arter, og det er vanskelig å
høre de individene som fortsatt synger.
dessuten kan det tenkes at flere
observatører kvier seg for å tilbringe en
kveld eller natt ute hvis været er dårlig.

Tabell l. Antall av de;;~rs~ellige arte1
som ble registrert un er te lingene.

ARTER SOM ER MED I REGISTRERINGENE
Som nattsangere er definert de arter som
synger aktivt på den mørkeste tiden av
døgnet, om sommeren blir dette mellom
ca. kl. 23 og 03. Flere av disse fuglene
kan imidlertid synge på de fleste andre
tider av døgnet også, dog med noe
varierende intensitet. Utfra definisjonen
var følgende arter med: Vaktel Coturnix
coturnix, vannrikse Ra/lus aquaticus,
myrrikse Porzana porzana, åkerrikse
Crex crex, sivhøne Gallinula chloropus
og eventuell! andre nattspillende
riksefugler Rallidae sp., nattravn
Caprimulgus europaeus, gresshoppesanger Locustella naevia, elvesanger L.
fluviatilis og eventuell! andre locustellaarter Locustella sp., rørsanger
Acrocephalus scirpaceus, sivsanger A.
schoenobaenus, myrsanger A. palustris,
trostesanger A. arundinaceus, og
eventuell! andre kjerrsangerarter
Acrocephalus sp. I tillegg øvrige
nattsangere som skulle dukke opp.

TOTALT
ART
Rørsanger A. scirpaceus
230
64
Myrsanger A. palustris
Nattergal L. luscinia
16
Nattravn C. europaeus
13
Sivsanger A. schoenobaenus
9
Elvesanger L. jluviatilis
2
Vaktel C. coturnix
2
Vannrikse R. aquaticus
2
Gresshoppesanger L. naevia
l
Sivhøne
chlorovus
l
340
Sum

·c.

REGISTRERINGSMETODE
Registreringsmetoden var å telle syngende, revirhevdende hanner. Ble det
foretatt flere tellinger på samme lokalitet, er den tellingen tatt med hvor det
største antallet ble registrert. Har
observatøren vært usikker på antallet, og
feks. skrevet 2 - 4 ind., er det laveste
tallet tatt med i tellingen. Registreringen
inneholder derfor det maksimale antall
som med sikkerhet er registrert på den
enkelte lokalitet.

Nesten samtlige av disse artene er av
miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i
Østfold ført opp på liste som truede i
49

l- 4 ind.
5-9 ind.

U

5

•
8

lØ km

Enke/tind.
2-3 ind.

e

>sind.

o

5

~

Fig.2. Lokaliteter medsy11genae
myrsangere,
• Enkeltind.
2-4 ind.

e

ø 5 !U km
~

3. Lokaliteter med syngende sivschoenobaenus.

8

Enke/tind.
2 ind.

~Ø km

Fig. 4. Lokaliteter med SV/7f!e,r7de
Luscinia
50

l

l

fylket. Noen vil kanskje savne uglene i
denne sammenhengen. Selv om disse
også pr. definisjon skulle vært inkludert,
er de som kjent revirhevdende adskillig
tidligere på året.

Iddefjorden innenfor Bakke, hvor 3 5
revirhevdende individer ble registrert.Det
andre er Pernestangen, fra Neskilen til
Gansrød, med 24 registrerte revir.
Rørsangeren er også den nattsangeren
med størst utbredelse. Det er den eneste,
kanskje ved siden av nattravnen, som kan
sies å være stedvis alminnelig innenfor
raet.

OBSERVATØRER
Til sammen har 3 O personer deltatt i
registreringene. Noen har dekket et stort
område og nedlagt mye tid på dette. Alle
fortjener en stor takk. Uten en stor
oppslutning er det umulig å gjennomføre
en slik registrering. En oversikt til slutt i
artikkelen viser en oversikt over samtlige
deltakere som har rapportert inn
observasjoner.

Tabell 3. Kommuneoversikt
Rorsanger A.scirpaceus.

KOMMUNE
Halden
Fredrikstad kom.del Sentrum
Fred rik stad kom. del Kråkerøy
Hvaler
Rygge
Rakkestad
Fredrikstad kom.del Onsøy
Råde
Marker
Sarpsborg kom. del Skjeberg
Moss
Fredrikstad kom.del Rolvsøy
Våler
Sum

RESULTATER
Totalt ble det registrert 340 ind. nattsangere fordelt på l O arter og 11 kommuner (tabell l og 2). Fredrikstad kommune peker seg ut som den store
nattsangerkommunen. Kanskje ikke så
forbausende når vi vet at den nye storkommunen dekker fem tidligere kommuner, alle utenfor Raet, og som hver for
seg har velkjente nattsanger-lokaliteter.
Tabell. 2. Kommunevis fordeling av
nattsangere.

KOMMUNE
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Råde
Sarpsborg
Våler
Sum

TOTALT

TOTALT
43
40
39
19
19
18
15
13

!O
6
4
3
l

230

MYRSANGER
Myrsangeren er en spennende art som
første gang ble påvist i fylket ved
Seutelven i 1971. Og det første hekkefunnet ble gjort ved en sidebekk til
nettopp denne elva i 1979. Siden har den
hatt en jevn ekspansjon, og er i dag en
karakterfugl i deler av fylket. Dens
hovedutbredelse strekker seg fra
Skårakilen i sørøst, langs Seutelven, forbi
Skinnerflo, Augeberghølen, Arneberghølen og Tomb, til området rundt Kurefjorden i nordvest (fig.2). Omtrent 60%
av registreringene stammer fra dette
området. Totalt ble det registrert 64
syngende individer (tabe114). Dette er det
høyeste registrerte tall noensinne. Når vi
tar i betraktning det dårlige været i registreringsperioden, og de tidligere nevnte
områder med manglende registrering, er

l

132
61
26
11
6
19
44
28
11
l

340

RØRSANGER
At rørsangeren er den mest tallrike arten
er ingen overraskelse (tabell 3). Fig. l.
viser utbredelsen innenfor fylket. To
områder skiller seg ut. Det ene er
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ingene i 1994 skulle gi et ennå høyere
tall. De kommende registreringene vil
vise om 1994 var et spesielt dårlig år, eller
om en topp ble nådd i 1992. Fig. 4. viser
utbredelsen innen fylket.

det kanskje ikke urealistisk å kalkulere
med at det totale antall begynner å nærme
seg tresifret. Dette er en interessant art å
følge videre.

Tabell 4. Kommuneoversikt
Myrsanger A. palustris
KOMMUNE

Tabell. 6. Kommuneoversikt
Nattergal L. !uscinia

TOTALT
KOMMUNE
21
12
2
2
14
lO
3
64

Fredrikstad
Halden
Hvaler
Moss
Rygge
Råde
Sarpsborg
Sum

Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hvaler
Rygge
Råde
Sarnsbow
Sum

SIVSANGER
Sivsangeren er representert med 9 registreringer (tabell 5 og fig 3.) Dette er
et normalt antall i forhold til en del
magrere år på 80-tallet.

lrabell 5. Kommuneoversikt
Sivsanger A. schoenobaenus

Fredrikstad kom.del Onsøy
Marker
Rv!l:~ze

Sum

l
2
l
3
5
3
l
16

NATTRAVN
Nattravnene ble også innrapportert i et
overraskende lavt antall (tabell 7.). Her
er det helt klart at den mangelfulle
dekningen innenfor Raet er en vesentlig
årsak. Det er å håpe at dette bedrer seg
inneværende sesong. Området fra Sprinklet/Kjennetjernet til Brekke i Onsøy er en
klassisk nattravnlokalitet (fig. 5). Mange
observatører har innrapportert spillende
individer fra dette området, som i luftlinje
utgjør en strekning på 3 - 4 kilometer. På
det meste er tre individer hørt samtidig.
Det har vært litt vanskelig utfra de innkomne rapporter å vurdere det samlede
antall for denne lokaliteten, da lyden bærer svært langt. En har endt opp med 6
individer. Kommende tellinger vil
muligens gi svar på om dette er noe høyt

Hele fem av registreringene stammer fra
Skårakilen og de nederste 500 meter av
Seutelven og bekrefter denne lokalitetens
store betydning for arten i Østfold.
Observasjonen fra Stikletjem i Marker er
spesielt interessant, da Stikletjem ligger
langt utenfor det området som arten har
blitt jevnlig innrapportert fra de siste
årene.

KOMMUNE

TOTALT

TOTALT

Tabell 6. Kommuneoversikt
Nattravn C. europaeus

5
l
3
9

KOMMUNE
Fredrikstad
Halden
Rygge
Råde
Sarpsborg
Sum

NATTERGAL
Kun 16 nattergaler ble innrapportert
(tabell 6). Dette var overraskende lavt. I
1992 ble det registrert 24 individer og i
1993 22 individer. Det var forventet at
de systematiske nattsangerregistrer52

TOTALT

7
2
l
2
l
13

•
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DELTAKERE 1994
Ingar J. Andersen, Arnfred Antonsen,
Dan Bendixen, Rune G. Bosy, Rune
Botnermyr, Arve Dyre sen, Brinjar Dyresen, Håvard Ellingsgård, Lennart Fløseth,
ÅgeS. Fredriksen, Roar Frølandshagen,
Øyvind Hagen, Jan Erik Isaksen, Per
Arne Johansen, Hans Julsrud, Herdis
Julsrud, Ola Wergeland Krog, Asgeir
Larsen, Anne H. Lindquist, Bjørn Petter
Løfall, Steinar Pedersen, Magne
Pettersen, Reidar Ryen, Ann-Iren
Svendsen, Per Svendsen, Per Otto
Suther, Knut Trondsen, Morten Viker,
Rune Wiggen og Steinar Østby.

l·.uJ,l'ltiutJ.
2~Jiud.

a s

lU km

Fig. 5. Lokaliteter med syngende
nattravner Caprimulgus europaeus

ØVRIGE ARTER
Tabell 8 viser de arter som kun er blitt
innrapportert i mindre antall. Det lave
antall riksefugler har som tidligere nevnt
trolig noe sammenheng med registreringsperioden. Det burde kanskje vurderes
en egen telleuke for disse artene tidligere
på våren. Elvesangerne og gresshoppesangeren er ennå ikke behandlet av NSKF
og LRSK.

Nattergal, Luscinia luscinia innfanget
for ringmerking. Foto: Morten G. Viker

Tabell 8. Arter med lavt antall.

ART

ANTALL LOKALITET

Elvesanger Locustella jluviatilis
Gresshoppesanger Locustella naevia
Sivhøne Gallinula chloropus
Vaktel Coturnix coturnix
Vaktel Coturnix coturnix
Vannrikse Rallus aquaticus
Vannrikse Ra/lus aquaticus

2
l
l
l
l
l
l
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Rokkevannet
Rokkevannet
Skjølja
Arekilen, Kirkøy
Viersholm
Arekilen, Kirkøy
Vansjø, Bjørkholmen

KOMMUNE
Halden
Halden
Rakkestad
Hvaler
Rygge
Hvaler
Rygge

registreringene, og øker muligheten for

REGISTRERING I 1995
Målet med årets registrering er å få
aktivisert 50 % flere observatører, og
derigjennom få bedret dekningsgraden
både innenfor og utenfor Raet. Ta en titt
på områdene med dårlig eller ingen
dekning nevnt under avsnittet
"registreringsområdet", og ha disse
spesielt i tankene foran årets sesong.

å få med en del arter som er revrrhevdende noe tidligere.
Som en ekstra service vil det også iår
være mulighet for å ringe undertegnede i
registreringsperioden for å høre siste nytt.
For å ha noe å formidle videre er jeg
avhengig av at dere som registrerer litt
uvanlige arter, eller vanlige arter på litt
uvanlige lokaliteter, ringer og gir meg
beskjed om dette. På denne måten gjør
vi tellingene litt mer levende og
spennende, og gir flere muligheten til fine
fugleopplevelser.

Jeg håper alle som deltok i fjor, også er
villige til å gjøre en innsats i år. Dere vil
få tilsendt registreringsmateriale i god tid
før perioden starter. Alle som etter å ha
lest dette skulle få lyst til å delta, er
velkommen til å kontakte undertegnede.

Forfatterens adresse:
Årets registreringsperiode er utvidet med
en uke, og er satt opp fra 26. mai til 11.
juni. Dette er gjort med bakgrunn i
erfaringene fra ifjor. Vi minsker faren for
at dårlig vær skal redusere kvaliteten på

Smedbakken
1621 Gressvik

Telefon: 69334450/69271022

Hele to elvesangere, Locustellafluviatilis, dukket opp ved Rokkevannet i 1994. Dette
var overraskende da det tidligere bare er gjort ett jimn av arten i Østfold Foto:
J.S.L.Ludvigsen.
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Snømus, Mustela niva/is niva/is, Indre Troms apri/1970. Foto: Geir Hardeng.

Sørlig snømus,Mustela niva/is vulgaris,
i Østfold?
Geir Hardeng

brun (Johnsen 1969 I:l35). Røyskatten
har hele året en svart ytre del av halen,
som er lengre enn hos hos dens mindre
og nære slektning, snømus Mustela
niva/is, der svart haledusk mangler.

En brun snømus l røyskatt ble i slutten
av januar 1986 sett i området ved Høge
Stang i Ankerfjella, Aremark, ca 2 km N
for Boksjøen (Yngvar Nilsen observert l
meddelt).! Tur- og friluftskart over Idd
(Fritidskart AS l Tistedalen Friluftslag,
1993) er anført sørlig snømus (sørlig
underart) fra Idd; hvilket refererer til
observasjonen over.

Et individ med brun vinterpels ble
registert ved Brilletjerna i Rakkestadfjella
i november et år på begynnelsen av 1980tallet (preparant Per Kristiansen, Løfall
1995).

En brun snømus l røyskatt ble sett ved
Kolbjørnviksjøen (Kolbjørnviken,
Marker) 26.januar 1991 (Jørn Bøhmer
Olsen m.fl. obs. l medd.).- Selv om dyrets
hale ikke ble sett, har det - liksom
observasjonen over - trolig vært sørlig
underart vulgaris av snømus pga brun
vinter-pels På våre breddegrader er
nemlig røyskattMustela erminea hvit om
vinteren, men lenger sør er den vinter-

I de nordlige deler av snømusens yngleområde, feks. i Norge, Nord- og Mellom
-Sverige og Finland har den normalt hvit
vinter-drakt. I Sør-Sverige har den en
"blandet drakt" vinterstid, en overgang
mellom sommer- og vinter-drakt, mens
den fra Danmark l England og sør-over
ikke blir vinter-hvit (Jonsen 1969: 138).
I Sverige skilles det mellom en mindre
og nordlig utbredt snømus, "snovessla"
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M. nivalis nivalis

Utbredelse
Størrelse
Vinterdrakt
Munnvik-flekk
Grense-linje
(overgang) mellom
brun overside
og hvit underside

M. nivalis vulgaris
Sørlig
"Stor"
Brun
Har

Nordlig
"Lit enn
Hvit, sjelden brunlig
Mangler
Distinkt l brå

Ujevn l uregelmessig

Mustela niva/is ssp. niva/is som er hvit
om vinteren, og en noe større og sørlig
snømus, "småvessla" Mustela niva/is ssp.
vulgaris som er brun om vinteren. Det
antas at de to underartene henholdsvis
har hatt en nordlig og en sørlig
innvandringsvei til Skandinavia etter siste
istid (Englund 1988). Draktkarakterene
er nærmere beskrevet av Stolt (1981 ),
som skriver at niva/is-individer vinterstid
en sjelden gang kan påtreffes med
sommerpelsens farge eller brune flekker.
Vulgaris er ikke kjent med hvit vinterpels
i Sverige (Stolt 1981 ).
Det kan altså ikke sikkert fastslås at de 3
observasjonene fra Østfold har vært
sørlig form, vulgaris, men det er
sannsynlig. - På Østfolds breddegrad kan
begge underartene finnes. I Sverige
identifiserte Stolt (1981) på ca 59,5 - 60
grader N bredde (= Østfolds
breddegrad), begge underartene. Den
geografiske grensesonen mellom de to
David Vogt
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underartene går på Østfolds breddegrad,
og begge underarter er sikkert identifisert
i Dalsland, som grenser til Østfold (Stolt
1981 ).
Karvik (1964:168) oppgir fra Dalsland
vinterbrune niva/is fra 5 steder. - Det har
til nå vært en ustabil nomenklatur (navnsetting) og systematikk for under-artene,
slik at en utfra Karviks funn ikke kan
fastslå om hans vinterbrune niva/is kan
ha vært dyr som idag regnes til vulgaris.
Tre vinterbrune dyr, Mustela niva/is ssp.
minuta, idag regnet som små individer
av vulgaris (Stolt 1981 ), oppgis også fra
Dalsland (Karvik 1964).

LITTERATUR:
Englund 1988: Innsamlig av vesslor.
Viltnytt nr. 26: 46.
Løfall, B.P. (red.) 1995 :Natur iRakkestad Il. Øyenstikkere, sommerjugler og virveldyr. In press, 214s.
Johnsen, S.1969 : Snømus l røyskatt.
Norges dyr. Bd. I.
Karvik, N.G. 1964: Theterrestrial vertebrates of Dalsland. Acta U!rtebratica 3:1-239.
Stolt, B.-0. 1981: Från snomus til snovessla. Fauna ochjlora 76:67-74.

Et skille mellom nordlig og sørlig underart, er at sørlig snømus vulgaris har en
brun flekk like bak hver munnvik, iflg.
Stolts studier (I 981 ).Skulle noen komme
over døde snømus, eller kjenne til utstoppete brune individer fra Østfold, er
jeg interessert i å studere dem, for identifikasjon av underart.

Forfatterens adresse:
Fuglevik platå 19
1673 Kråkerøy.
Tlf 69 34 24 43

Snømus, Mustela nivalis, mulig sørlig underart - vulgaris, fra Kockholmen noe S
for Strømstad, N Bohusldn, november ca 1988-89. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.
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Undersøkelse av kvikksølvinnhold i fisk
fra Langen i Østfold
Sigmund Huse prof. emer.
På begynnelsen av 80-tallet ble det på
svensk side av grensen mot Østfold utført
undersøkelser som viste høye konsentrasjoner av kvikksølv i fisk også oppstrøms
for industrier med utslipp til vann og i
trakter med lite jordbruk i nedslagsfeltet.
Dette kom noe overraskende på mange,
da det indikerte at ikke bare kjente kilder
til utslipp og avrenning i selve nedbørsfeltet var medvirkende. Jeg fattet da
interesse for å få utført analyser av kvikksølv i fisk fra innsjøen Langen mellom
Skjeberg (nå Sarpsborg), Rakkestad og
Halden kommuner med en lignende
geografisk beliggenhet og forhold for
øvrig som på svensk side.
I årene 19~6, -86, -88, -90 og -94 ble det
samlet inn og analysert prøver fra ialt 56
fisk (31 abbor Percafluviatilis, 17 gjedde
Esox lucius, 6 brasmeAbramis brama og
2 mort Rutilus rutilus). Det ble lagt vekt
på å få et representativt materiale av
større abbor og gjedde (grovmasket garn
ble benyttet). Som rovfisk (predatorer)
står disse artene høyest i vannets
næringskjede og vil ha størst anrikning
av tungmetaller (biologisk akkumulering), med økende konsentrasjon ved
økende størrelse/alder. Samtidig er det
disse artene som har størst interesse for
sports- og matfiske i de fleste lavlandsinnsjøer som mangler laksefisker. Prøvene
ble tatt av rent fiskekjøtt, ikke involler.
Prøvene ble analysert ved Kjemisk analyselaboratorium ved Norges landbrukshøyskole og analysene ble betalt av
Institutt for biologi og naturforvaltning.
Alder på en del av fiskene ble bestemt av
førsteamanuensis Reidar Borgstrøm ved
Norges Landbrukshøyskole, som også
har deltatt i bearbeidingen av resultatene
og er medforfatter til den fullstendige

Abbor, Perca fluviatilis, fanget i
Langen august -94. Gjennomsnittsvekt
0,83 kg. Foto: Sigmund Huse.
rapporten om undersøkelsen (Huse og
Borgstrøm 1995).
Hovedresultatene kan sammenfattes
slik:

l. For abbor viser analysene at en god
del alle år hadde et kvikksølvinnhold på
over l mg/kg, og som topp enkelte
individer mellom 3 og 4 mg/kg fiskekjøtt.
Verdiene økte både med vekt og alder.
2. Det er en statistisk sikker økning i
kvikksølvinnholdet hos abbor fra 1985 90 til 1994. Gjennomsnittlig kvikksølvinnhold for abbor med vekt 0,5 - 1,0 kg
var 2,2 mg/kg i 1994, mens det for
tilsvarende størrelsesklasse i perioden
1985 - 90 "bare" var O, 7 mg/kg.
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3. Hos gjedde fanget 1985 - 90 (ingen
prøver fra -94) lå kvikksølvverdien stort
sett mellom 0,5 og 1,0 mg/kg, men med
enkeltverdier opp mot 2,0 mg/kg. Også
for gjedde øker kvikksølvinnholdet med
størrelsen på fisken.
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4. Brasmene som ble analysert hadde
kvikksølvinnhold fra O, l - 0,36 mg/kg.
Hos mort (bare 2 prøver fra 1990) ble
det funnet kvikksølvverdier på hhv. 0,28
og 0,39 mg/kg.
Den sterke økningen i kvikksølvkonsentrasjonen fra perioden 1985 - 90
til -94 kom egentlig overraskende, siden
tilførslene fra utslipp (iallefall offisielt)
gjennom senere år skulle være vesentlig
redusert. Kvikksølvbeising av såkorn ble
forbudt i 1970 (med en viss overgang),
og utslipp både til vann og luft fra
industrier som benytter kvikksølv er
stadig blitt pålagt sterkere restriksjoner.
Hva som kan komme med fjemtransport
luftveien er mer uklart, men også
internasjonalt har det i en årrekke vært
arbeidet med å få ned utslippene av helseog miljøfarlige stoffer. En mulig årsak kan
være at miljøforsuringen (via sur nedbør)
har ført til "frigjøring" av kvikksølv
tidligere bundet i nedslagsfeltet og
sedimentene - fra naturlige kilder eller
akkumulert fra tidligere utslipp.
(Omforming av metallisk kvikksølv til
uorganiske forbindelser (metylering) som
har giftvirkning når de kommer inn i
økosystemet). Vannet i Langen er
imidlertid ikke spesielt surt (pH 6,3 i
1994) sammenliknet med mange andre
vann i Syd-Norge. Hva som i dette tilfellet
er forklaringen og hvorvidt den
registrerte utvikling i Langen også kan
påvises i andre vann i distriktet, får
ytterligere undersøkelser klargjøre.

LL_211km

Langens beliggenhet i Østfold

strøms
fra
Langen,
der
kvikksølvinnholdet lå omtrent på samme
nivå som i Langen i samme periode.
Dessverre var det ikke abbor i
analysematerialet fra Isesjø i denne
undersøkelsen. Når en ser på materialet
fra de andre vannene der abbor var
representert, omfatter det vesentlig svært
små individer (under l OOg), mens
abbormaterialet i Langen varierte fra 0,2
til l ,5 kg pr. fisk. Med tanke på det som
foran er påpekt om oppkonsentrasjon i
næringskjeden og med økende vekt hos
predator, forteller de tidligere undersøkelsene lite om hvordan situasjonen var
for større abbor.
Når det gjelder prøvene fra brasme og
mort i Langen, svarer de lavere
kvikksølvverdier til hva en måtte vente
ut fra deres lavere plass i næringskjeden,
spesielt for mort som sammen med krøkle
Osmerus eperlanus trolig utgjør hovedbyttet for gjedde og abbor. Igjen med
tanke på akkumuleringseffekten, ligger
også disse verdiene høyt. (Krøkle ble ikke

Fisk fra Langen er tidligere ikke blitt
analysert med henblikk på kvikksølv. En
undersøkelse i en rekke andre vann i
fYlket utført i 1986 (Vøllestad 1987) viser
stort sett lave verdier, med unntak av
gjedde fra Isesjø, altså en innsjø ned59

forekommer det at den katastrofe det i
virkeligheten er om det ikke lenger skulle
være tilrådelig å spise fisken i mange
vassdrag, har krav på tydelig større
oppmerksomhet.

analysert. For øvrig ble det også funnet
ganske store kreps Astacus astacus i
mageinnholdet hos abbor.)
I Sverige ble det i 1967 nedlagt forbud
mot omsetning av fisk fra vassdrag der
kvikksølvinnholdet i fiskekjøtt var målt
til over l mg/kg, mens Verdens helseorganisasjon har anbefalt O, 5 mg/kg som
grenseverdi. Selv om det spesielt i
jordbruksdistrikt på Østlandet ble målt til
dels langt høyere verdier, ble det i Norge
aldri foretatt noen svartelisting av
vassdrag på grunn av kvikksølvinnholdet
i fisk.

LITTERATUR
Huse, S. og Borgstrøm, R. 1995. Høye
kvikksølvkonsentrasjoner i
abboren i Langen. Jakt og
Fiske (5) 124: 36-37.
Vøllestad, A. 1987. Kvikksølv i fisk i
Østfold 1986. Fylkesmannen i
Øst.fold,miljøvernavd. Rapp. 71987. 16s.

I tillegg til det meget betydelige
potensiale som ligger i utnyttingen av
fisken i lavlandsvassdragene som
næringsressurs, kommer sportsfisket som
utgjør en av landets mest utbredte og
verdifulle friluftsaktiviteter, tilgjengelig
for så godt som alle. Mot denne bakgrunn

F orfatterns adresse:
Hannestadbakken 6
1718 Greåker
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ØSTFOLD BOTANISKE
FORENING

Finnes det flere arter vi ikke har
oppdaget i Østfold?
Ja, det vet vi selvsagt ikke, men fjorårssesongen viste oss at mange nye lokaliteter for
kjente arter ble oppdaget. Dette var tildels svært sjeldne arter også som vi får komme
tilbake til etterhvert. Hva vi måtte finne av spennende ting i sesongen som ligger foran
vet vi rimeligvis ikke, men det er sannsynlig at nyfunn kan gjøres.
Det er vel etterhvert mindre sannsynlig at nye arter skal dukke opp, arter som tilhører
vår «opprinnelige» flora. Etter Kåre A.Lyes og Gunnar Engans Hvalerundersøkelser
ble det jo funnet både strandbete og klisterarve som nye for landet, men mon tro om det
kan finnes enda flere? Men at vi finner hagerømlinger og tilfeldighetsspredninger med
søppel, etc, som ikke er angitt eller samlet fra fYlket tidligere, er nok langt mer sannsynlig.
Det arbeides forøvrig med en oversikt over hvilke arter som er samlet i de respektive
kommuner. Dette vil være til stor hjelp for å kunne se om våre funn er nye for de ulike
områder.
NINA har nylig utgitt en rapport hvor det går fram at i Østfold har vi 596 taxa som
regnes som innførte. En telling etter Elvens nye utgave av Li ds flora viser at Østfold har
1528 taxa foruten svever, løvetenner og krysninger. Da blir det et svært høyt tall med
596 innførte arter. Nå kan det selvsagt diskuteres hva som er en innført art. Hvorfor er
planter kommet med fugl så mye mer «ekte norske» enn planter kommet med mennesker?
Vi er vel også en del av naturen. Vi bør vel heller lage et skille mellom de arter som
klarer å reprodusere seg i konkurranse med arter som allerede er etablert. Da blir nok
tallet på tilfeldig innkomne arter langt lavere og kanskje mer «riktig». En slik oversikt
ville også gi oss mer nyttig informasjon om karplantenes evne til å overleve i Østfold.

J.Ingar
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Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold: 7

DRONNINGSTARR, Carex pseudocyperus,
ØSTFOLDS MEST STASELIGE STARR
J. Ingar. I. Båtvik

Dronningstarr er langt fra den
sjeldneste starren i fylket, men klart
den mest elegante. Med sine nesten
meterhøye skudd i løse matter, flate,
sterkt grønne blad og med sine
hengende, lubne hunnaks, er den en
staselig vekst. Det er ikke tilfeldig at
dette starret er kalt dronningstarr.

ØKOLOGI
Dronningstarr er knyttet til fuktige,
næringsrike vannkanter gjerne der det er
basisk jord. Den trives også ved vannfYlte
grøfter og dammer gjerne med gode
næringsforhold. Nøtta sitter inne i et
oppblåst fruktgjemme. Denne flyter i
vann, og arten spres derfor lett med
vannstrømmer. Lagerberg et al.
(1950:303) angir at dette fiuktgjemmet
også kan hefte seg ved dyr og fugler og
spres med dem.

Dronningstarr fotografert i Bogslunden
i Rygge 1987 av fmf

TOTAL UTBREDELSE
Dronningstarr har i dag en utbredelse som
omfatter nesten hele Europa, deler av
Asia og Nord-Amerika (Rulten & Fries
1986:265). Ifølge Lagerberg et al. (1950)
finnes dronningstarr også i Nord-Afrika,
på Madeira og i Australia. I Skandinavia
har den i dag en sørøstlig utbredelse
(Rulten 1971:104), som i Norge
beskrives som «spreidd i låglandet på
Austlandet frå Hedmark, Ringsaker og
Opland, Gran sør til Østfold, Hvaler og
Aust-Agder, Arendal» (Elven 1994:831).

dag. Lagerberg (1950:303) angir at
dronningstarr er funnet fossil i Norden
på Lista og Jæren og faktisk i Verdal i
Nord-Trøndelag. I Sverige fantes den helt
nord til Halsingland, og i Finland er den
påvist fossil fem breddegrader nord for
dagens utbredelse.

Vi har også flere fossilfunn fra Østfold.
Holmboe ( 1903) fant den subfossil i
Arekilen. Her finnes den forøvrig fortsatt
slik at fossilfunnet viser oss at den har
stått er i svært lang tid. Holmboe
(1. c.: 154) undersøkte også Husermyr på
Asmaløy hvor han fant subfossil
dronningstarr. Dronningstarr er ikke kjent

Arten er varmekrevende og i den
postglasiale varmetid for omkring 3000
år siden var den langt mer utbredt enn i
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fra Asmaløy i dag.

dronningstarr. Navnet er i alle fall beholdt
av Linne som artsepitet. Dronningstarr
heter fortsatt Carex pseudocyperus på
latin. Vi aner forøvrig hvor praktisk det
er å gi artene et todelt navn på latin
framfor lange latinske oppramsinger som
var vanlige i førlinneisk tid. I det store
botaniske verk <<Pinax theatri Botanici»
fra I 623 kalte G.Bauhin (sveitsisk
botaniker I 560- I 624) for eksempel
dronningstarr Gram en cyperioides spica
pendula (Nyman I868).

UTBREDELSE I ØSTFOLD
Båtvik (I 992) nevner I 9 lokaliteter for
dronningstarr i Østfold. Senere er den
funnet på ytterligere to lokaliteter, på
Lauer i Hvaler (Engan I993) og ved
jernbanen nord for Molbekktjernet i Moss
(C.Bolghaug pers. medd.). Dronningstarr
er per i dag kjent fra 2 I lokaliteter, jfr.
utbredelseskart. I I av disse er sett i ny
tid og regnes som intakte (hel sirkel).
Ytterligere 3lokaliteter er kjent fra såvidt
ny tid at dronningsstarr fortsatt trolig
finnes (fYlt firkant). To lokaliteter har
uklar status (åpen firkant), mens fire
lokaliteter regnes for utgått. Endelig
finnes en med uklar stedsangivelse
(stjerne). For nærmere detaljer omkring
de enkelte forekomstene henvises til
Båtvik (I 992).

Fra Norge oppgir Blytt (I861:256) at
dronningstarr her i landet bare var kjent
fra "den lavere Deel av Agershus Stift,
hvor jeg kun har fundet den paa nogle
Steder ved Christiania, f.E. ved
Bækkelaget,
Lysagerkjærn,
Kjænsrudkjærn nedenfor Stabæk, ved
Sandvigen og Liabro". Ingen
opplysninger om funn fra Østfold nevnes
her.

Arten er knyttet til kystområdene, jfr.
kartet. Den eneste innlandsforekomsten
er den som på kartet er angitt med stjerne.
Nå er lokaliteten ved Isesjø nærmere
kartlagt (Båtvik I 995), men dronningstarr ble ikke funnet i ny tid ved Skaen
uten at hele området ble saumfart.
Opplysningen herfra baseres derfor bare
på et notat fra I 948, da ingen innsamling
ble foretatt (Båtvik I992:44).

I suppleringsbindet oppgis imidlertid
dronningstarr fra to steder i vårt fYlke,
"Vauer paa Vesterøen i Hvaløerne
(Schiibeler)" og "Laurkullen, i sumpig
Skov nær Paulsrød" (Blytt & Blytt
I876: I262). Sistnevnte funn ble gjort av
Ingebrigt Hagen og Axel Blytt i august
1874. Arten er ikke kjent herfra siden og
antas som utgått. Frederik Christian
Schiibelers funn fra Vesterøy ble gjort i
august I 840 og er således det eldste
kjente herbariebelegg fra fYlket. Dette
funnet er forøvrig publisert av Collett
(I868:79) som derfor blir fYlkets eldste
publikasjon av dronningstarr. Det var
trolig tjernet ved Barm som var
Schiibelers lokalitet. Her er den funnet
siden, men nå er den trolig borte på grunn
av forsøpling og ødeleggelse av tjernet
Gfr. Båtvik I 992).

ELDSTE OMTALER OG FUNN
I den litteratur jeg har hatt tilgjengelig er

det lite å finne fra riktig gamle dager om
dronningstarr. Som gresslignende vekst
uten matverdi har den nok blitt lite lagt
merke til på tross av sitt staselige
utseende. Det kan også være den var for
sjelden innenfor sitt utbredelsesområde
til at særlig mange fikk stifte bekjentskap
med den. Den eldste omtalen jeg har
funnet er Dodonaeus som i I 583 kalte
arten Pseudo-Cyperus som betyr falsk
Cyperus (sitert etter Nyman I868).
Navnet stammer egentlig fra Dioskorides
som i år 70 i sitt verk «De Materia
Medie<!}) benyttet pseudocyperus som
plantenavn, men kanskje ikke på

KULTURHISTORIE
Jeg har ikke funnet mye om
anvendelsesområder for dronningstarr.
Til det har den nok vært for sjelden.
Imidlertid forteller Nyman (I868:4I6) at
på grunn av sine brede blad kunne
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dronningstarr er i fYlket. Imidlertid har
vi sett mye dårlig forvaltning av fuktmark,
dammer og ferskvannsstrender i Østfold.
Kanskje særlig fra grunneiernes side har
dammer og bekkesystemer gjennomgått
store ødelegger. Dronningstarr er utsatt
ved endringer i slike biotoper. Med sitt
tiltalende utseende kunne dette starret
benyttes i reklameøyemed for nettopp å
vise fram et eksempel på en vakker
vannvekst
som
krever
vår
oppmerksomhet og positive vilje for at
den fortsatt skal greie sine krav til livet.
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Kartet viser lqent utbredelse av dronningstarr i Østfold. For nærmere detaljer
hen-vises til teksten
dronningstarr, sammen med andre
bredbladete gress, benyttes som
tetningsmateriale mellom stavene ved
tillagningen av tønner i eldre tid.

TRUET ART HOS OSS ?
Dronningstarr har et godt fotfeste i fYlket.
De nyoppdagelser som er gjort kan tas
til inntekt for at dronningstarr kan leve
en skjult tilværelse på enda flere
lokaliteter enn hva vi i dag kjenner til.
For eksempel er det rart om ikke den kan
finnes på nye lokaliteter fra Sarpsborg til
svenskegrensen. I Bohuslan er den ifølge
Fri es ( 1971: 145) kjent flere steder i
Dynekilen og ved Strbmstad slik at kan
ha visse forventinger om flere funn hos
oss. Kanskje finner vi den lenger inn i
fYlket også. Andersson (1981 :289) har
kartfestet over 20 lokaliteter for
innlandsliinet Dalsland i Sverige om ikke
så mange opp til vår grense.
Særlig sjelden kan vi derfor neppe si at
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Fig. l. Grønnburkne fotografert 18. februar 1995 viser at den er vintergrønn.
Foto: Forj

GRØNNBURKNE Asplenium viride
- En av Østfolds sjeldneste bregner
Bjørn Petter Løfall

fylket. Murburkne A. ruta-muraria er
kjent fra 13 lokaliteter (Båtvik 1992).
Grønnburkne A. viride er den sjeldneste
Asplenium-representanten i Østfold, men
ikke behandlet i fylkets rødliste (jfr.
Båtvik 1992). Av hybrider i slekta er
svartola A. septentrionale x t. ssp.
trichomanes kjent fra fylket (Båtvik
udat.).

Den
24.
juli
1993
fant
artikkelforfatteren grønnburkne i
Rakkestad. Dette er det eneste godt
angitte funnet av arten i fylket da
belegg og nøyaktig lokalisering
foreligger. Den er nå kjent fra tre
lokaliteter i fylket. Artikkelen
behandler artens forekomster og status
i Østfold.

UTBREDELSE OG VARIASJON
Grønnburkne finnes spredt sirkumboreal/
-polar (Lid og Lid 1994), eller blir
karakterisert som arktisk-alpin med store
avstander mellom utbredelsesområdene
(Hulten og Fries 1986). Iflg. kart synes
den å være vanligst i Europa (Hul ten og
Fries 1986), og finnes i de fleste land i
denne verdensdelen (jf Tutin et al. 1964).

INNLEDNING
Av slekta Asplenium er det kjent ca. 600
arter som er overveiende tropiske (Larsen
1982). I Norge er 8 arter kjent (Lid og
Lid 1994) og 3 arter er funnet i Østfold
(Båtvik udat.). Svartburkne A.
trichomanes har to kjente underarter i
Østfold. Disse er vanlig svart burkne ssp.
trichomanes som antas å være vanlig, og
kalksvatburkne ssp. quadrivalens som
trolig finnes spredt i fylket. Olavskjegg
A. septentrionale finnes trolig vanlig i

I Norge finnes den spredt i det meste av
landet, men er sjelden i Telemark, på
Sørlandet og i Østfold. Høydegrensen for
arten i Norge er 1700 m.o.h. (Lid og Lid
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1994). Den synes å være mer sjelden i de
andre nordiske land (jf Mossberg et al.
1992).

dominerte, og har lite gras og urter. de
finnes i sol eller skygge både i lavlandet
og på fjellet (Vevle 1987). På en skala
fra l - 9 etter økende reaksjonstall (krav
til pH) er den plassert til 8 på skalaen.
Dette blir karakterisert som svak-baseindikator til baseindikator (Vevle 1985).

Rasene på ultrabasisk berg og grus skiller
seg ut ved at de har kortere, mer
gulgrønne blad og bredere finner, ved at
midtribba er brun et stykke opp, og at de
vokser tørt og i fullt lys. Disse er ikke
utredet taksonomisk (Lid og Lid 1994).
I tillegg nevner Vevle (1987) at
grønnburkneraser vokser på bergarter
med mye tungmetaller. Materialet fra
Østfold tilhører hovedrasen (Reidar Elven
pers. medd.) som oftest vokser på mer
eller mindre basiske bergarter.

Det er en skygge til halvskyggeplante
(hovedrasen) som sjelden vokser i mer
enn 5 - l O % relativ belysning (Vevle
1985). Andre varianter på grus og
ultrabasisk krever/tåler nok mer lys enn
dette (sml. Lid og Lid 1994).
Eneste godt angitte funn i Østfold er
Rakkestadfunnet. Her vokste fire fertile
tuer nederst på en overhengende 7 - 8
meter høy bergvegg nær en bekk som det
er vannføring i det meste av året (se fig.
2). Overhenget er l - 2 meter og
hydrologiske og topografiske forhold er
.slik at det ikke var isdannelser på
bergveggen. I nærheten av overhenget
hvor bergveggen ikke hadde overheng
var det større isdannelser. Grønnburkne
betraktes som en kalkindikator, men
kalkrike bergarter er ikke kjent i
Rakkestad (jfr. Rekstad 1922). Det var
flere sprekker i bergveggen og mer
oppsprukket enn det en er vant til å finne
i Indre Østfold. Selv om den i det minste
krever mer enn mange andre planter som
vokser på berg så kan også
mikroklimatiske forhold, temperatur og
lys være av like stor betydning.

I norsk materiale er hybrider bare med
brunburkne A. adulterinum kjent.
Brunburkne kan imidlertid ha oppstått fra
krysning mellom vanlig svartburkne og
grønnburkne (Lid og Lid 1994).
Mossberg et al. (1992) nevner at hybrider
med svartburkne sees iblandt, men dette
er tydeligvis ikke kjent fra norsk materiale
(sml. Lid og Lid 1994).

BIOLOGI
I nyere litteratur er det uenighet om artens
vintertilstand. Den er en sjelden gang
vintergrønn (Lid og Lid 1994), eller aldri
vintergrønn (Mossberg et al. 1992). Et
besøk på lokaliteten i Rakkestad 18.
februar 1995 viste at denne forekomsten
er vintergrønn (se fig.!). Reidar Elven
(pers.medd.) har alltid sett arten som
vintergrønn i lavlandet i Norge.

I Rakkestad ble den funnet sammen med
krusfellmose
Neckera
crispa.
Krusfellmose er ikke blandt de aller
vanligste mosene i Indre Østfold (se
Størmer 1967). Ellers ble følgende moser
funnet i bergveggen (krav til kalk er etter
Hallingbiick og Holmåsen (1985) og
angitt i parentes etter arten):
MatteblæremoseFrullania tamarisci (?),
glansperlemose Lejeunea cavifolia
(favoriseres av kalk), berghinnemose
Plagiochila porelloides (favoriseres av
kalk), flatkrinsmose Radula complanata
(favoriseres av kalk), eplekulemose

ØKOLOGI
Arten kan dominere og er en karakterart
i vegetasjonstypen Bergsprekk og
bergflate på kalk!skiferberg (kode F2) og
på Ultrabasisk og tungmetallforgiftet
mark (F6) (Elven og Fremstad 1987).
Sannsynligvis dreier det seg om
forskjellige raser/underarter på de to
vegetasjonstypene.
Arten er betraktet som en karakterart i
kalkbergsprekk-ordenen (Potentilleatalia
caulescentis)som er småbregne67

Fig 2. Bekkekløften i Rakkestad hvor grann burkne er funnet. Kryss i forlengelsen av
pilene viser hvor på bergveggen tuene med gronnburkne finnes. Foto: Forf
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Bartramia pomiformis (indiffirent),
kystlommemose Fissidens cristatus
(favoriseres av kalk), krusknausing
Grimmia torquata (indiffirent),
musehalemose Isothecium myosuroides
(?), stjernetornemose Mnium stellare
(favoriseres av kalk), flatfellmose
Neckera complanata (favoriseres av
kalk) og <kaurmose> Trichostomum
tenuirostre (?). Arter som favoriseres av
kalk finnes gjerne på bergarter med pH
5,5 - 7 Hallingbiick og Holmåsen 1985).
KrusfellmoseNeckera crispa er den mest
krevende av dem, men ikke mer enn svakt

basisk denne heller (Rune H. Økland pers.
medd.). Dette tyder på at grønnburkne
ikke nødvendigvis krever mer enn svakt
basiske forhold i Østfold.
I Foten-området, Onsøy er bergarten
granitt og sør på Rødåsen, Jeløy er
bergarten karbon-/permbergarter eller
sedimentære bergarter (Berthelsen et al.
1990). Forhold som mikroklima har en
ikke oversikt over på disse lokalitetene
da nøyaktig lokalitetsangivelse mangler.
Bergartene på Jeløy er mer kalkrike enn
den en ellers finner i Østfold og skulle

,-......
!..
J' ,

-

{'i

''

(

··''

Ø

5

10 km

Fig. 3. Kjente forekomster av grønnburkne, Asplenium vulgare i Østfold Fylt sirkel
betyr at arten er sett på lokaliteten de siste ti -femten år, og forekomsten antas
fortsatt å være intakt. Apen firkant betyr at arten er(antatt) sett på lokaliteten før
1950, men senere ikke kjent aktivt ettersøkt. Status er uviss, men trolig utgått. Nærmere
eltstudier må til.
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således være gunstig
kalkkrevende plantearter.

for

mer

LOKALITETSOVERSIKT
Lokalitetene er ordnet kommunevis og
er gitt et entydig nummer. For
grønnburkne finnes det bare belegg i
Osloherbariet og er angitt med <O> der
slike finnes. Informasjon ut over det som
er angitt på evt. herbarieark eller i
litteratur er satt i hakeparentes < >.En
oversikt over utbredelsen i østfold er gitt
i fig.3.

I Dalsland er voksestedet tilsvarende som
Rakkestad. Den finnes på overhengende
bergvegg ved en innsjø (Claes Kannesten
pers. medd). En bør derfor se seg grundig
om når en besøker spennende
bekkekløfter i Østfold (fig. 2 viser
bekkekløften i Rakkestad hvor arten er
funnet). Det virker urimelig at det ikke
skal være flere grønnburknelokaliteter i
fYlket.

l. Onsøy. Foten. <PL 04 60>. <udatert>.

Gunnar Hofstad. <0>. Belegget
var først bestemt til svartburkne,
men ombestemt av Reidar Elven
ved gjennomgang av materialet i
1992.En utskrift fra Osloherbariet
over innsamlinger foretatt av G.
Hofstad (1900 -1985, Fredrikstad)
viser at han har samlet i tidsrommet
september 1931 til17.07.1979. I
tillegg finnes ca. 60 udaterte belegg
etter ham fra datasøket. Arten er
tidligere ikke omtalt fra Onsøy (jfr.
Johansen 1981, 1987 og 1991).
Den er angitt fra Fredrikstad uten
nærmere stedsangivelse av Lid og
Lid (1994). Dette er basert på
ovenstående herbariebelegg.

REGIONAL RØDLISTESTATUS
Øst for Oslofjorden er arten sjelden. I
Dalsland, Sverige ble arten funnet først i
1916, og denne lokaliteten ble gjenfunnet
på 1970-tallet. Dette er den eneste kjente
lokaliteten for arten i landskapet
(Andersson 1981) til tross for at det
finnes større partier med kalkrike
bergarter. Denne lokaliteten er fortsatt
intakt (Claes Kannesten pers. medd.).
Arten er kjent fra 3 lokaliteter i Østfold,
men er ikke ført opp på den regionale
rødlisten (jf. Båtvik 1992). Lokaliteten i
Moss, Jeløy, Rødåsen ligger innenfor et
landskapsvernområde. Lokaliteten i
Onsøy ligger i et hyttefelt/friområde, men
nøyaktig lokalitetsangivelse finnes ikke.
På disse lokalitetene kan hogst som gir
mer lys og tørke være trusler. Imidlertid
vokser arten ofte på utilgjengelige steder
slik at den kan være beskyttet av den
grunn. Rakkestadlokaliteten ligger i en
bekkekløft. Truslene her kan være hogst
som fører
til
at
lysog
fuktighetsforholdene endres. Imidlertid
vokser arten så beskyttet her at evt.
skoglige inngrep sannsynligvis vil ha liten
betydning.

2. Rakkestad. Kjeldsrud, i en bekkekløft
i østvendt bergvegg ved store steinblokker, PL 30 88. 24.07. 1993.
Bjørn Petter Løfall. <0>. Arten er
angitt fra Rakkestad uten nærmere
angivelse av Lid og Lid (1994).
Denne angivelsen er basert på
ovenstående herbariebelegg.

3. Moss. Jeløy, sør på Rødsåsen <NL 90

På bakgrunn av disse trusselvurderingene
bør arten vurderes som sjelden
(internasjonal IUCN-kode R) ved en evt.
revidering av rødlisten for karplanter i
Østfold.

87- 88> (Pedersen 1980 og Båtvik
1994).Dessverre finnes ikke belegg
fra denne lokaliteten. Likevel er det
realistisk å tro at arten finnes her
siden berggrunnen generelt er mer
gunstig enn andre steder i Østfold.
70

Mossberg, B., Stenberg, L. & Erickson,
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Takk til professor Rune H. Økland ved
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Honningblomst, Herminium monorchis,
truet orkide på Hvaler.
Grete Nytrøen
Honningblomst, Herminium monorchis, en av våre minste orkideer,
hører hjemme i jordbrukets kulturlandskap. Den forekommer i beitede
kalkfuktenger og hadde tidligere mer
enn 40 lokaliteter i Norge. Endret bruk
av gamle beiteenger har ført til at arten har gått sterkt tilbake her som i
våre naboland. Nedbygging og slitasje,
men først og fremst gjengroing har
ødelagt mange av honningblomstens
voksesteder. I dag har den bare tre
kjente intakte lokaliteter igjen, beliggende på Hvaler, også disse truet av
gjengroing. Honningblomsten er en
akutt truet art i Norge. Dersom det
ikke straks settes inn tiltak for å snu
gjengroingen, vil den snart forsvinne
fra vår natur.
Honningblomst, Herminium
monorchis. Tegning: Torunn Bjørnstad
l. Båtvik

BESKRIVELSE AV ARTEN
Planten er 7-25 cm høy. Den har en
midtstilt rund rotknoll under blomstringen, 2-3 avlange grunnstilte blader og
1-2 smale høybladlignende øvre blader.
Blomsterstanden er et l ,5-9 cm langt aks
med små gulgrønne blomster. Blomsten
dufter honning, derav det norske navnet,
den har en liten honningspore.

rikmyr og fuktig beitemark, alltid på
kalkgrunn.

PÅ HVALER
På Hvaler har honningblomsten hatt seks
lokaliteter: Tre på Asmaløy og tre på
Kirkøy. I dag er bare tre av dem intakte.
De øvrige er utgått på grunn av slitasje
og gjengroing. Heller ikke de intakte
lokalitetene er trygge. To av dem er sterkt
redusert de siste årene, og går stadig
tilbake. Årsaken ser ut til å være gjengroing, noe som også truer den siste lokaliteten.

Den er en flerårig plante som i tillegg til
frøformering har en spesiell vegetativ
formeringsmåte. Etter blomstring dannes
det sideknopper i enden av rotutløpere.
Disse danner små knoller opptil 20 cm
fra morplanten. Avhengig av næringstilgang og klimatiske forhold dannes det
bladrosetter eller blomstrende skudd fra
rotknollene. Lite nedbør om våren og
foregående høst gir dårlig blomstring.

Honningblomsten forekommer på
produktiv, kalkrik mark med høy
fuktighet. Områdene ble tidligere brukt
som beitemarker for storfe. Driften var
ekstensiv, men den holdt vegetasjonen lav

Honningblomst er en sørøstlig varmekjær
plante som vokser på fuktig strandeng,
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og det utviklet seg blåstarr- engstarrenger. For denne vegetasjonstypen er
dominerende arter engstarr Carex hostiana, blåstarr Carex jlacca, blåtopp Moli nia caerulea og hjertegress (Briza
media. Mer spesielle arter er bukkebeinurt Ononis arvensis og, i tillegg til
honningblomst, orkideen engmarihånd
Dactylorhiza incarnata. Blåstarrengstarrenger betegnes som verneverdige
på alle sine lokaliteter på grunn av sin
artsrikdom og sjeldenhet.

og det må skje en eksport av næringsstoffer som ved beite. I Sverige og
Danmark har arten fremdeles en del lokaliteter. Disse beit es, og den vanlige driften
er ekstensivt storfebeite. Det er ellers få
opplysninger å finne om skjøtsel av
honningblomst. Man vet ikke hvordan
arten reagerer på andre beitedyr eller
andre skjøtselstiltak enn beite. Skal
honningblomsten reddes ser det derfor ut
som om man må gjenoppta beitedrift etter gammelt mønster. I tillegg til dette kan
det være påkrevd med ekstra rydding i
startfasen, for å få unna trær og kratt.
Det haster med å komme i gang med
skjøtsel. Det er et spørsmål om tid hvor
lenge vi får beholde honningblomsten
dersom det ikke blir gjort noe omgående.

Når beite opphører på kalkfuktenger som
dette, utvikles de til samfunn med høye
urter, deriblant mjødurt Filipendula
ulmaria , duskstarr Carex disticha og
fredløs Lysimachia vulgaris. Utviklingen
kan også gå via kratt med vierarter Salix
spp og trollhegg Frangula alnus eller
porssump. Går gjengroingen langt nok vil
klimakssamfunnet svartor-strandskog bli
resultatet. Her er det et tresjikt av svart or
Alnus glutinosa. Feltsjiktet har arter som
mjødurt, klourt Lycopus europaeus,
fredløs, kattehale Lythrum salicaria og
melkerot Peucedanum palustre. Ved en
gjengroing vil de lavtvoksende og lyselskende artene skygges ut. Dessuten vil det
skje en anriking av næringsstoffer, idet
organisk materiale hopes opp i form av
strø og levende plantemateriale. Derved
vil mer næringskrevende arter komme
inn.
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På Hvalers intakte honningblomstlokaliteter opphørte beitedriften for
l 0-30 år siden. To av dem er allerede
sterkt preget av gjengroingsarter, men
også den tredje har symptomer på dette.
Får utviklingen fortsette uforstyrret vil arten honningblomst heller før enn senere
gå ut på disse lokalitetene, som den har
gjort det på alle de andre vi har hatt i
Norge.

av verdifulle kulturlandskap.
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Nilsson,L.A. 1979. The pollination
ecology ofHerminium monorchis
(Orchidaceae). Botaniska notiser
132:537-549.
Wells,T.C.E. (in prep.) Population
ecology of British Terrestrial
Orchids.

Muligheten til å redde honningblomsten
ligger i å gå inn med tiltak som kan stoppe
og snu den naturlige suksesjonen fra
blåstarr-engstarreng til svartorstrandskog. Vegetasjonen må holdes lav
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TRUEDE MOSER I ØSTFOLD
- EN OVERSIKT
Bjørn Petter Løfall
Denne artikkelen behandler de
mosearter som er oppført på
henholdsvis den norske og den svenske
rødlista og som er funnet i Østfold. Her
er 69 arter behandlet fordelt på 13
levermoser og 56 bladmoser. De fleste
funn er gjort i sørvestre del av fylket i
slutten av forrige århundre. Det er
trolig Elling Ryan som har samlet mest
moser fra Østfold gjennom tidene.
INNLEDNING
Det er registrert l 03 8 mosearter fra
fastlands-Norge, og av disse er 220
plassert på den nasjonale rødlista (Frisvoll
og Blom 1992). Det er kjent ca. 1600
arter i Europa (Duell 1983, 1984 og
1985) og Sverige med sine l 007 arter er
ett av de artsrikeste landene (Hallingback
og Soderstrom 1987 og Hallingbiick
1992). Norge har et ennå høyere tall, hele
l 038 arter fordelt på 273 levermoser og
765 bladmoser (Frisvoll og Blom 1992).
Dette er faktisk et meget høyt tall sett i
global
sammenheng.
Lavlandsregnskogen i Amazonas som har
et areal like stort som Europa har bare
200 - 250 bladmoser (Churchill 1991 i
Hallingback 1992). Tidligere Onsøy
kommune (nå en del av Fredrikstad
kommune) ble godt undersøkt på slutten
av forrige århundre. Her er det registrert
hele 350 bladmoser (Ryan og Hagen
1896).

Tussemose, Haplomitrium hookeri,
fertilt og sterilt skudd. Arten er bare
registrert på en lokalitet i Østfold i
forrige århundre. Denne lokaliteten er
nå muligens grøftet ut.

av artene på den norske rødlista omfattes
av Bernkonvensjonens liste I og Norge
har undertegnet denne konvensjonen.
Bernkonvensjonen er en internasjonal
avtale hvis formål er å verne europeiske
ville dyr og planter, samt deres levesteder.
Norge har også undertegnet
konvensjonen for bevaring av biologisk
mangfold som nå har trådt i kraft. I tillegg
bør det nevnes at en rekke arter i Sverige
(og Norge) som ikke står på rødlister er
i sterk tilbakegang på kontinentet (jf
Hallingback 1992). Norge har reservert
seg mot artsfredning, men godtar
habitatvernebestemmelsene for disse
artene (Størkersen 1992). På bakgrunn
av dette bør en se nærmere på hvordan
status er for denne organismegruppen i
Østfold.

I Sverige antar en at det virkelige antall
arter er ca. 1200 (Hedenas 1990b i
Hallingback 1992). Det samme skulle
gjelde Norge som neppe er bedre kartlagt
enn Sverige.

MATERIALE OG METODER
For å få oversikt over de truede mosene
i Østfold er det gjort en gjennomgang av
Trua moser i Norge med Svalbard; raud
liste (Frisvoll og Blom 1992). Senere er

Med den rike mosefloraen som finnes i
Norge har vårt land et internasjonalt
ansvar for vern av mosehabitater. Seks
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Arne Arnfinn Frisvoll kontaktet. Han
lånte ut, for kopiering, kort som han skrev
av herbarieetiketter under utarbeidelsen
av den nasjonale rødlisten. Disse er også
sett igjennom ved utarbeidelsen av
Østfoldlisten og har senere lettet søk av
belegg på de offentlige samlingene.

tilfeller funnet igjen i flere av de over
nevnte litteraturkilder.
Alle funn med Jokalitetsangivelser er
under utarbeidelse etter tilsvarende
mønster som Båtvik (1992). Dette
materialet vil bli presentert ved en senere
anledning (Løfall in prep.).

I neste fase er det skrevet mer nøyaktig
slik det står på etikettene. Foreløpig er
bare herbariet ved Vitenskapsmuseet i
Trondheim besøkt. Hovedtyngden av
herbariematerialet fra Østfold ligger nok
i Trondheim da mesteparten av Elling
Ryan's (1849-1905) herbarium til slutt
havnet der. En skal være klar over at
mesteparten av herbariematerialet ikke er
kontrollert, slik at listen i tabell l og
tidligere publiserte angivelser kan
inneholde en rekke feil. Det vil trolig gå
flere tiår før dette materialet er kontrollert
og evt. revidert med de ressursene som
blir tilført slikt arbeide idag.

DE ENKELTE ARTENE - EN
OVERSIKT
I tabell l presenteres en oversikt over
mosearter som er med på den norske og/
eller den svenske rødlista (Frisvoll og
Blom 1992 og Databanken for hotade
arter & Naturvårdsviirket 1991) og som
er funnet i Østfold med hovedbiotoptilhørighet. En skal være klar over
at man ikke opererer med helt den samme
hovedbiotopinndeling i Norge og
Sverige. Frisvoll og Blom (1992) har skilt
tit hei- og lyngmarker som egen
hovedbiotop, ellers er kategorisering av
hovedbiotoper den samme i Norge og
Sverige. Hei- og lyngmarker inngår i
hovedbiotopen jordbruksmark i Sverige.
Vitenskapelige og norske navn er etter
Frisvoll et al. (1984). Artene er ordnet
alfabetisk innen hovedgruppene levermoser og blad moser.

Deretter er det utført en litteraturgjennomgang. Følgende litteratur er
foreløpig funnet som behandler truede
moser fra Østfold: Ryan og Hagen
(1896), Hagen (1907, 1908, 1909a,
1909b, 1914,1915 og 1929), Jørgensen
(1934), Erlandsson (1934), Degelius
(1935), Stønner (1939,1952,1967,1969).
Nyholm (1954,1956,1960, 1965,1969,
1987,1989 og 1993), Arnell (1956),
Høiland og Pedersen (1975), Skulberg
( 1978), Har deng (1982), Hedenas
(1990a) og Frisvoll og Blom (1992).
Under arbeidets gang ble det også vurdert
som nyttig å ta med arter som er plassert
på den svenske rødlisten. Mange av disse
artene er såkalte oseaniske arter med
relativt høye krav til stabile fuktighetsforhold. Problemene for moseartene i
Østfold antas å være på mange måter
nærmere forholdene man har i Sverige i
forhold til Norge samlet sett. Her er
foreløpig bare Nyholm (1954, 1956,
1960, !965, 1969, !987, 1989, !993)og
Arnell (1956) benyttet for evt. å finne
slike arter fra Østfold. Disse er i mange

Skudd av ullmose, Trichocolea
tomentella. Arten finnes i rikmyr eller
rik sumpskog og er funnet i Idd ved
Halden og på Jeløya ved Moss.
Grøfting er største trussel mot arten.
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Tabell l. Oversikt over rødlistede moser i Norge og Sverige som er funnet i Østfold,
med rødlistestatus og hoved-biotoptilhørighet. Norske navn er etter Frisvol/ et al. (1984},
med unntak av navn som er satt i hakeparentes som er etter Frisvo/1 og Blom (1992).
Rødlistestatus i kolonne 3 og 4: l =Direkte truet (endangered), 2
able), 3 = Sjelden (rare), 4 =Hensynskrevende.

=

Sårbar (vulner-

Hovedbiotoptilhørighet kolonne 5: S = Skog, J = Jordbruksmark, V= Våtmark, B =
Bergskrenter og rasmarker nedenfor fjellet, F = Fjell, H = Hei- og lyngmarker, * =
Ikke oppført som biotop i den svenske rødlista, _ = Ikke oppført som biotop i den
norske rødlista.
Vitenskapelig navn

HEPATICOPSIDA

Norsk navn

Rødlistestatus
Norge Sverige Hoved
biotop

LEVERMOSER

Anastrophyllum hellerianum
Anastrophyllum michauxii
Anthoceros agrestis
Calypogeia suecica
Cephalozia catenulata
Haplomitrium hookeri
Phaeocer.os carolinianus
Riccardia incurvata
Riccia canaliculata
Riccia cavemosa
Riccia huebeneriana
Ricciocarpos natans
Trichocolea tomentella

Pusledraugmose
Råtedraugmose
Svartnål
Stubbeflak
Stubbeglefse
Tussemose
Gul nål
Rennesaftmose
Furegaffelmose
Krystallgaffelmose
Svampgaffelmose
Svanemat
Ull mose

BRYOPSIDA

BLAD MOSER

Acaulon muticum
Amblystegium fluviatile
Amblystegium humile
Amblystegium saxatile
Amblystegium tenax
Andreaea crassinervia
Anomodon rugelii
Brachythecium ryanii
Bryhnia novae-angliae
Bryum bornholmense
Bryum turbinatum
Bryum wameum
Buxbaumia viridis
Callicladium haldanianum
Campylopus pyriformis
Cinclidotus fontinaloides
Cynodontium jenneri

Svøpmose
Striglekrypmose
Snurpkrypmose
Stjernekrypmose
Nervekrypmose
<Sotmoseart>
Skyggeraggmose
Graslundmose
Oremose
Storknollvrangmose
Klokkevrangmose
Havvrangmose
Grønnsko
Morknemose
Torvsåtemose
Strykmose
Planskortemose
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4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4

3
4
2
l
2
3

2

4
4

J

4
4
2
4
3
3
4

2

s
s

VF*
J
V
V
V
,[V*
V
SV

J
V
SV

4
3
2
3
2

3
4
4
3

s
s

3
3
4

4
3

s

V
B

s

J

s

J
J
V

s
s

SH
V
B

Vitenskapelig navn

Dicranella humilis
Dicranum scottianum
Didymodon spadiceus
Discelium nudum
Drepanoc/audus sendlneri
Encalypla vulgaris
Ephemerum minulissimum
Ephemerum serralum
Eurhynchium schleicheri
Fissidens exi/is
F ontinalis bryhnii
Grimmia decipiens
Grimmia laevigala
Herzogiella lurfacea
Hygrohypnum eugyrium
Lescuraea palens
Myrinia pulvinala
Neckera pumila
Orlhotrichum limprichtii
Orlhotrichum pallens
Orlhotrichum palens
Plagiolhecium lalebricola
Pleuridium acuminalum
Pollia davalliana
Pseudocalliergon lycopodioides
Pseudocrossinum homschuchianum
Plerogonium gracile
Plerygoneurum ovalum
Rhynchoslegiella lenella
Rhyncoslegium conjerlum
Schislidium conferlum
Sphagnum strictum
Torlula inlermedia
Tortula papillosa
Torlula virescens
U/ola coarclala
Wi!issia rostellala
Wi!issia rutilans
Wi!issia squarrosa

Norsk navn

Rødlistestatus
Norge Sverige Hoved
biotop

Nuddgrøftemose
Kystsigd
Stivkurlemose
Flaggmose
Nerveklo
Småklokkemose
<Algemoseart>
Algemose
Spormoldmose
Grøftelommemose
Mudderelvemose
Kystknausing
Fjordknausing
Sigdfauskmose
Evjebekkemose
Røysraspmose
Skvulpmose
Vrengefellmose
Glattkragebustehette
Gulltannbustehette
Svøpbustehette
Orejamnemose
Snerpfaksmose
Piggbegermose
<Strigleklo>
Lansemose
Kveilmose
Stjertmose
Skorteagnmose
Broddskeimose
<Blomstermoseart>
Heitorvmose
Midjehårstjerne
Ynglehårstjerne
Barkhårstjerne
Pløsegullhette
Blindkrusmose
Flatkrusmose
Sprikekrusmose

4
4
4
3
4
4

3
3
4

3
4
l
3
2

3
3
4
3
4

4
4
4
4
3
4
2
2
l
l
3
3
3
3

4
4
4
2
4
l

3
3
4
2
2
2

4
4
3
3
3

J
B
V
J
V
B
J
J

s

J
V
B

m

s

V
SBF

s

V
B
V

s
s

J
J
V
J
SB
J
B
B
B
V
B
SJ
SJ

s

J
J
J

I tillegg er det verd å nevne at en rekke rødlistede arter er registrert i nabofYlkene Oslo/
Akershus (se Frisvoll og Blom 1992) og Alvsborg !an i Sverige (se Databanken for
hotade arter & Naturvårdsvilrket 1991 ), men ikke i Østfold. Mange av disse burde også
ha eller ha hatt forekomster i Østfold.
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våtmark og til slutt hei. I utgangspunktet
skulle en forvente at flest truede arter er
knyttet til skog, jordbruksmark, berg og
våtmark i Østfold uten å kunne si noe om
rangering. Tabel12 viser i hvilke biotoper
det er funnet flest truede arter i

FORDELING AV TRUEDE MOSER
PÅ HOVEDBIOTOPER
På nasjonalt nivå er de fleste truede arter
knyttet til følgende biotoper, rangert slik:
Berg, fjell, skog, jordbruksmark og

Tabell 2. Rødlistede moser i Norge og Sverige som er funnet i Østfold fordelt etter
hovedbiotopene de opptrer i. Naturtypeinndelingen er etter Frisvoll og Blom (1992)
og databanken for hotade arter & Naturvårdsvarket (1991).
Arter på norsk ex; svensk
rødliste funnet i Østfold
Antall
arter
22
22
20
13
2
l

80 (69}

%-fordeling
hovedbiotop
31,9
31,9
29,0
18,8
2,9
1,4

Arter på norsk rødliste

funnet i Østfold
Antall
arter

Hovedbiotop
J Jordbruksrrark

s

Skcx;

V Våbnark
B Berg ex; ra.srnarker
F Fjell
H Hei- ex; lyngmrrker

115,9

20
15
13
8
l
l

58 (50}

%-fordeling
hovedbiotop
40,0
30,0
26,0
16,0
2,0
2,0
116,0

TRUEDE MOSEHABITATER

Østfold. Legger en både norsk og svensk
rødliste til grunn er det 69 truede arter i
Østfold. Siden 9 arter er plassert i 2
biotoper eller fler blir sumprosent 115,9
%. Det kan synes noe underlig at vi har
representanter for fjellarter i Østfold.
Disse artene er imidlertid også
representert i henholdsvis våtmark, skog
og på berg. Legger en kun den norske
rødlista til grunn blir jordbruksmark
hovedbiotopen med flest truede arter.
Dette kan kanslge synes overraskende for
mange. Her finnes imidlertid mange
sørlige og sør-østlige arter og det har
kanskje skjedd større endringer i
jordbrukslandskapet enn skogen i vårt
århundre.

Oversikten over viser at det er flest arter
knyttet tiljordbrukslandskapet og skogen
som er truet. Viktige mosehabitater som
natur-/urskog, ugjødslede beitemarker
under ulike fuktighetsforhold, ugjødslede
slåttemarker, alleer, store frittstående
løvtrær, våtmarker av forskjellige slag,
skyggefulle berg, ikke bebygde
kalkholdige berg og rasmarker som er
beskyttet mot uttørking og med store
løvtrær har vært i tilbakegang.

JORDBRUKSMARK MED LANGE
HEVDTRADISJONER
I tidligere tider var jordbruksland skapet
variert,
med
kantskoger ved
vannsystemer, raviner, utgarder,
steinrøyser, åkerholmer, beiter på tørr til
fuktig mark og slåttemarker. Etter 2.
verdenskrig har det mosaikkartede
jordbrukslandskapet blitt mer uniformert.
Den strukturrasjonalisering som har
skjedd i jordbruket i Østfold er en kraftig
omlegging fra et variert jordbruk med
variert produksjon til mer ensidig

Når både den norske og den svenske
rødlisten legges til grunn har skogen like
mange truede arter som jordbruksmark.
Det skyldes at mange kystbundne
(oseaniske) skogmoser i Sverige er truet,
men som ennå klarer seg godt i vestNorges mer oseaniske klima. I
Østfoldsammenheng er slike arter
sannsynligvis truet.
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kornproduksjon. Dette sammen med økt
bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler
har virket negativt på mosefloraen.
Mange truede arter er knyttet til
temporære substrat som naken, fuktig
leirjord. Eks. på slike er gulnål,
svøpmose,
grøftelommemose,
nuddgrøftemose, flaggmose, stjertmose
og krusmosearter. En interessant art som
graslundmose er knyttet til kalkrike
grasmarker og er bare kjent fra et fåtall
steder i verden.
Store frittstående trær og alleer er også
viktig mosehabitat i jordbrukslandskapet.
Fjerning av disse når de er i ferd med å
"skrante" betyr også at moser kan
forsvinne. Eks. på arter knyttet til
frittstående trær er hårstjernearter som
gjerne favoriseres av støvpåvirkning fra
gruslagte gårdsveier.

Stubbeflak, Calypogeia suecica,
bakside og forside av et skudd. Arten
er en råtevedart som er avhengig av
stabilt mikroklima (spesielt fuktighet) i
kontinuitetsskog. Hogst av slike skoger
truer arten.

Luftforurensning er mest negativt for de
barkboende mosene da disse får all sin
næring fra nedbøren. Her er både
langtransporterte luftforurensninger, fra
biltrafikk og landbruk kilde til nedfallet.
Problemet er størst i sør- og sørøst-Norge
hvor nedfallet er størst og hvor det finnes
flest arter knyttet til bark på gamle trær.

uendelig mosaikk av habitater. Et
skogbruk drevet etter moderne prinsipper
med hogstflater og plantefelt kan
sammenliknes med en ørken i forhold til
naturskog/urskog.
En gruppe moser som er i sterk
tilbakegang er råtevedarter. Moderne
skogsdrift frakter ut mesteparten av
trevirket. På hogstflater blir det for tørt
for dem selv om død og døende ved blir
stående igjen etter hogsten. Hogst i
bekkekløfter/raviner, med lite påvirket
skog og i sump- og fuktskoger er særlig
ødeleggende da slike områder gjerne har
en rik moseflora. Arter som
pusledraugmose, råtedraugmose,
stubbeglefse, stubbeflak og grønnsko
vokser på råtten ved, helst i granskog.
Det viser seg at mange truede skogsarter
har dårlig spredningsevne og
fragmentering av skogen fører til at
mange arter er i ferd med å forsvinne
(Soderstrom & Jonsson !992). Artene
morknemose, skvulpmose, orejamnemose og ullmose vokser ofte på/over

frisvoll og Blom (1992) opererer med
hei- og lyngmarker som egen
hovedbiotop. Dette er imidlertid et
kulturprodukt og truslene mot disse er
på mange måter de samme som i
jordbrukslandskapet forøvrig. De trues av
gjengroing, oppdyrking, gjødsling og
luftforurensning. Det har sannsynligvis
aldri vært store arealer av lyng- og
heimarker i Østfold.
FUKTIG KONTINUITETSSKOG
Mange skogsarter krever bestemt
underlag som stående og liggende døde
og døende tømmerstokker under stabile
lys- og fuktighetsforhold. Flatehogster
eller avkutting i kontinuitet i død ved
forandrer et skogslanskap fullstendig. I
natur-/urskogen var det nærmest en
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samme type substrat i rikere skoger på
edelløvtrær.

dammene i landskapet har blitt fYlt igjen
eller er under gjenfYlling. En rekke myrer
har bitt grøftet, spesielt myrene i
jordbrukslandskapet, som er rikere enn
de i skoglandskapet, er de mest verdifulle.
En hensynskrevende art som nerveklo
finnes i slike miljøer.

VÅTMARKER OG VASSDRAG
Våtmarkene, spesielt i jordbrukslanskapet har totalt endret karakter i
Østfold etter 2. verdenskrig Qfr. Røsten
1987). Mange bekker er rett og slett
visket bort fra landskapet. Elver, innsjøer
og tjern er senket og de gjenværende
våtmarker har blitt belastet med kloakk
og annen form for overgjødsling. De små

I tillegg til eutrofiering sørger opphør av
beite for at våtmarkenes vegetasjon
endrer karakter fra lavtvoksende artsrik
vegetasjon til høytvoksende mer artsfattig
vegetasjon. Mange arter er avhengig av
relativt åpen kantsone langs vann og
vassdrag (eks. furegaffelmose og
krystallgaffelmose)
og
dette
vedlikeholdes ved siden av beite av
flommer og isgang. Når slike forhold blir
kontrollert ved utbygging vil kantene gro
igjen med kratt og høytvoksende
vegetasjon som skygger ut mosearter.
Flere av de truede artene i Østfold er
knyttet til stein, berg, og røtter i kalkrik!
rennende vann. Disse er striglekrypmose,
nervekrypmose
og
strykmose.
Mudderelvemose er knyttet til større
elver.

KALKRIKE BERG OG SKYGGEFULLE BERG- OG RASMARKER
Berg og rasmarker innehar også en
interessant moseflora, særlig hvis det
dreier seg om kalkholdige bergarter.
Østfold har en liten flik av Oslofeltets mer
kalkholdige bergarter. Noe av Jeløya og
den ytre øyrekka langs Oslofjorden er en
del av Oslofeltet. Ellers finnes noe mer
lettforvitrelige bergarter spredt i fYlket.
Eks. på arter knyttet til kalkrike bergarter
er småklokkemose, glattkragehette og
broddskeimose. En art som fjordknausing
er knyttet til kalkfattige bergarter i ytre
kyststrøk. Det som kan true disse er
bolig- og hyttefelt, veibygging og andre
fYsiske inngrep.
Hogst inntil bergvegger og i rasmarker
fører til økt utlufting og kan true arter
som har høye krav til en jevn og stabil
luftfuktighet. Eks. på slike arter er
rasprøysmose og kveilmose.

Svartnål, Anthoceros agrestis, øverst
og gulnål, Phaeoceros carolinus
(laevis), nederst finnes på gammel
jordbruksmark og trues trolig av
sprøyting og gjødsling.
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PUBLISERING
AV INSEKTFUNN

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

ENTOMOLOGISKE FORENING

Jeg har ved flere anledninger etterlyst publisering av funn. Enda mer må jeg oppfordre
den enkelte om å skrive innlegg til tidsskriftet vårt. Det blir lett noe ensidig når det er
bare to-tre forfattere som tar for seg insektstoff - og det samme problemet sliter de
andre foreningene med også, tror jeg. Man kan gjerne skrive om en god lokalitet, en fin
naturopplevelse, en spesiell plante eller et spesielt dyr som man synes fortjener en artikkel.
Det må være en redaktørs beste problem, det å skulle velge ut - fra en stor innkommet
stoffmengde - hva han vil ha med i bladet, i stedet for alltid å måtte prøve å skrape
sammen nok stoff.
Hvem har oversikten over de enkelte insektgrupper? Det er nå opprettet en database
som skal ta seg av sommerfugler. Der kan vi få et fint arbeidsredskap etterhvert. En slik
komplett oversikt over Østfolds sommerfugler, som kan oppdateres hele tiden, vil kunne
være til hjelp feks. når områder skal utredes fra en kommunal side e.l. Men dette krever
innrapportering av alle funn, slik at vi får et så riktig bilde som mulig.
Men hva med de andre gruppene? Vi har eksperter på øyenstikkere og gresshopper, og
for disse to ordenene blir det utarbeidet oppdaterte utbredelsesoversikter i disse dager.
Det blir spennende å se hva som kommer med der!
Andre ordener kan virke uoverkommelige for den enkelte samler. Det kan være flere
tusen arter i en orden, og da nytter det nesten ikke å prøve å få oversikt over det hele.
Men det hadde vært fint om vi fikk noen til å lage tilgjengelige lister, kanskje helst lagt
inn på data (slik at stadig oppdatering blir mulig) - for en familie eller tre ad gangen. Vi
har ekspertise på biller i foreningen også, og jeg vet at et par ser litt på enkelte
vepsefamilier. Dette er et godt grunnlag for fremtidige databaser!
Skulle noen sitte på slike oversikter uten å ha sagt noe om det, hadde jeg satt stor pris
på å få vite det, og helst også fått lister til disposisjon. Jeg får ofte forespørsler om
insekters sjeldenhet, eller om de finnes i Østfold, og da hadde det vært en stor fordel om
mine opplysninger skrev seg fra de ferskeste undersøkelsene ... Kommunikasjon oss i
mellom er viktig !
Jeg ønsker alle leserne en god sesong med masse variert vær og spennende opplevelser
i Østfoldnaturen !
Thor Jan
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NYTT OM SMÅTT
Thor Jan Olsen
Fra det siste halve året er det lite å
rapportere, av den gru·nn at insekter
og entomologer går i dvale vinterstid.
Men det betyr ikke lediggang - man
rydder i materiale fra foregående år,
og forbereder seg praktisk og psykisk
på en ny sesong.
Insektforeningen består fortsatt av en
liten, men aktiv gruppe entusiaster.
Dessverre blir vi ofte så ivrige at vi
glemmer å holde kontakten med
hverandre. Dette er sikkert også årsaken
til at jeg hører så lite om andres spennende
funn -jeg er sikker på at mye upublisert
ligger rundt om i skuffer og skap. Så igjen
må jeg gjenta oppfordringen om å skrive
noen ord for å fortelle andre om hva du
driver med! Noen jobber med større ting,
jeg skimter konturene av en fyldig
artikkel om Østfolds gresshopper, og
kanskje også noe nytt om øyenstikkerne
våre. Dette er grupper med et
overkommelig antall arter, slikt kan man
lage noe komplett utav. Verre er det når
man har noen fluer, veps, biller eller
sommerfugler liggende - det blir litt mer
uoversiktlig. Da kan det være kjekt å
benytte seg av denne artikkelserien.Funnene behøver ikke være så sensasjonelle.
Det er like viktig å få greie på at sjeldne
dyr fortsatt finnes i fYlket, kanskje er de i
ekspansjon, kanskje er det et område hvor
mange spennende funn er gjort. Jeg er
takknemlig for alle slike tips, slik at vi
får spalten til å bli litt variert!

Fig. 50. E!asmucha
color Westw.

pici~

Breitegen Elasmuchajieberi.
Tegningen er hentet fra Danmarks
Fauna 12.
jieberi er nær beslektet med Bjørketegen,
E. Crisea. Litt.: Sigmund Hågvar: Norske
insekttabeller 5: Norske breiteger.

Etter femten år med nattfangst har jeg
fått en relativt god oversikt over hvilke
dyr av familien Noctuidae (Orden Lepidoptera) som flyr i Sarpsborgdistriktet.
Her er god litteratur uunnværlig, og den
danske Peder Skou har begått et
praktverk: Nordens ugler. På grunnlag av
denne boken kan jeg også kommentere
noen av de siste årenes funn:
31. Ifølge "Nordens ugler" (som er det
danske ordet for "nattfly") er ikke
nattflyet XESTIA CASTANEA funnet
i Østfold. Det står at "tidligere angivelser
fra Østfold skyldes fejlbestemmelser".
X eastanea er senere funnet på Grimsøy,
Skjeberg i Sarpsborg kommune. Første
funn ble gjort 10. august 1989. Funnet
er bekreftet av Leif Aarvik, Ås. Arten har
et vingespenn på 34-40 mm. Forvingene
varierer i farge fra grått til rødbrunt/brunt.
Virker nokså ensfarget, stort sett synes
bare en liten mørk flekk av nyremerket.
Larven lever på røsslyng Calluna
vulgaris.

30. Det første funnet som skal omtales
denne gang er gjort av Magne Pettersen.
Han rapporterer at breitegen
ELASMUCHA FIEBERI (Hemiptera,
heteroptera -familie Acanthosomatidae)
ble funnet i Fredrikstad sentrum den 20.
august 1993. Den er ny for Østfold. E.
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EPILECTA LINOGRISEA som er
funnet flere steder langs kysten ned til
Tromøya. jeg har bare to funnsteder av
denne arten- Grimsøya, Skjeberg i
Sarpsborg kommune, og Sponvika i
Halden. Larven lever på en rekke
urteaktige planter: Syre og høymo!
Rumex, stjerneblomst Stellaria,
svineblom Sene cio og krusetistel Carduus
crispus. Den voksne sommerfuglen har
nærmest fwl ett grå forvinger, med den
ytre del av sømfeltet rødbrunt.

32. Et annet sjeldent nattfly i Norge er
BENA PRASINANA. Denne arten er
litt spesiell til å være i denne familien, men
så ble den også lenge regnet, sammen
med noen andre arter, å tilhøre en egen
spinnerfamilie. Oppførselen er da også
typisk for en spinner: Larven lager en
kokong før den forpupper seg, gjerne
under et eikeblad. Naturlig nok, fordi eik
er larvens næringsvekst. I Østfold kjenner
jeg bare til mitt eget funn: Sarpsborg,
28.juli 1983. jeg vil gjeme høre fra andre
som måtte ha Østfoldfunn av denne arten!
Det voksne dyret har grønne forvinger
med to hvite tverrstriper og hvit forkant.
Bakvinger og bakkropp er også hvite.

35. Den siste sjeldenheten denne gang er
ekornspinneren STAUROPUS FAGI
(Lepidoptera: Notodontidae). Denne

33. Et tredje nattfly som er verdt å nevne
er POLYMIXIS POLYMITA som
forekommer langs kysten ned til
Kristiansand. Den er sjelden i Norge, men
i Sarpsborg ser det ut til å være en
livskraftig forekomst. Den kommer hvert
år til lys her i utkanten av byen.
F arvingene er rødlig brune med et
olivengrønt skjær og hvit bestøvning.
Bakvingene er nesten hvite. larven lever
på tvetann Lamium, såpeurt Saponaria
officinalis og nøkleblom Primula.

Ekornspinner

34. Det fjerde nattflyet som jeg synes
fortjener å nevnes i denne spalten, er

store spinneren er mest kjent for sin
spesielle larve, som i skremmestilling kan
minne noe om et ekorn. -Jeg kjenner kun
til mine egne funn, begge i Sarpsborg: 8.
juli 1983 og 11. juni 1993. Har du funn
av denne vil jeg gjerne høre om det!
Larven lever på eik. Det voksne dyret er
brunt, med noe mønster på vingene. Det
er lett kjennelig i hvilestilling, med
bakvingene stikkende noe ut under
forvingene.
Forfatterens adresse:
Lund gårdsvei 39
171 O Sarpsborg

Epilecta linogrisea
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ØYENSTIKKERE I ØSTFOLD
BIBLIOGRAFI OG STATUSRAPPORT

1994
Bjørn Petter Løfall, Hans Olsvik og
Magne Pettersen

Etter at artikkelen ble publisert fattet
Magne Pettersen interesse for gruppen
og fulgte opp kartleggingen. Den ga
ytterligere kunnskap om artenes
utbredelse i Østfold etter feltarbeid i 1991
og 1992. Dette resulterte i en upublisert
arbeidsrapport (Pettersen 1992). Etter
dette har kartleggingen skutt fart.

Artikkelen gir en gjennomgang av
knnnskapsstatus for Østfolds
øyenstikkerarter pr. 1994. Det er nå
funnet 42 arter i fylket og inget annet
norsk fylke kan oppvise et høyere tall.
I 62 av 67 aktuelle atlasruter er det
registrert minst en art. I gjennomsnitt
er 13 arter registrert pr. atlasrute.
Artikkelen inneholder også en
bibliografi hvor alt som er sporet opp
om Østfolds odonater t.o.m. 1994 er
med.

I 1993 kunne vi påføre ca. 160 nye
kartplott, mesteparten fra midtre deler av
fylket etter arbeid av Bjørn Petter Løfall.
I 1994 er det tilkommet ytterligere ca.
120 nye kartplott kartfestet etter arbeid
hovedsakelig utført av Magne Pettersen
og Sidsel Iversby. Fortsetter en i dette
tempoet i 2-3 sesonger til og satser mest
på dårlig kartlagte ruter vil en trolig
nærme seg 20 arter i gjennomsnitt pr.
atlasrute. Men allerede nå er øyenstikkere
i Østfold trolig den best kartlagte
insektgruppen i et norsk fylke.

ET ATLASPROSJEKT UNDERVEIS
I 1990 presenterte Hans Olsvik en
artikkel om øyenstikkere i fylkestidsskriftet Natur i Østfold (Olsvik
1990a). Det var til dags dato den mest
fyldige øyenstikkeroversikten som er
presentert for Østfold. Det som fenget
mest ved artikkelen var utbredelseskart
over alle registrerte arter i l Ox l O kmruter etter UTM-rutenettet (heretter kalt
atlasrute) t.o.m. 1989. Østfold har 67
ruter som er aktuelle å kartlegge for
øyenstikkere. Kunnskapsnivået den gang
viste 5,5 arter i gjennomsnitt pr. atlasrute
(jf. fig.l.)

Potensialet for mange av rutene er trolig
et sted mellom 20 og 30 arter. For et fåtall
av rutene er potensialet 3Oarter eller fl er.
For første gang i Norge kunne vi passere
3O arter for en atlasrute i 1994. Antall
ruter med 20 arter eller fler er pr. 1994
oppe i 16 mot 4 i 1989 (jf. fig.2).
En kommuneoversikt viser at
kartleggingen er svært ujevnt fordelt (se
tab. 1). I Rakkestad er 36 arter funnet,
mens i Askim og Skiptvet er det ikke
registrert en eneste art. Kommunen som
har størst potensiale i Østfold er trolig
Halden. Her bør det på sikt bli funnet 40
arter eller fl er. De fleste kommunene har
nok et potensiale på nærmere 35 arter.
Kommunene i indre deler av fylket
forventes generelt å ha flere arter enn
kystkommunene.

Antall arter i noen ruter endret som følge
av at materiale er kontrollert og
ombestemt. Det gjelder Coenagrion
puella fra Hvaler, Vesterøy og Trøgstad,
Langsetertjern samlet og bestemt av S.
Sømme (Sømme 1937) som er revidert
til C. pulchellum av Hans Olsvik. C.
puella er også nevnt fra Fredrikstad.
Dette eksemplaret er belagt på Stavanger
Museum (Sømme 1937), men er ikke
kontrollert.
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Fig. l. Antall registrerte arter i hver
'rltlasrute pr. 1989 (etter Olsvik J990a)
4ntall i parentes er funn før 1960 og e
n del av totalantallet.

F'ig.2. Antall registrerte arter i hver
i Østfold pr. 1994. Antall i
'parentes er funn for 1960 og er en del
totalantallet.

NY KUNNSKAP- REVIDERING AV
ØSTFOLD RØD LISTEN
Med relativt sett så mye kartlegging som
er gjennomført så begynner en å få
oversikt over hvilke vanntyper artene
opptrer hyppigst ved i Østfold (se tab.2).
Riktignok har dette for de fleste artene
ikke vist seg å være noen store avvik i
forhold til eksisterende kunnskap
nasjonalt.

KILDEMATERIALE
Opp gjennom tidene er det produsert
følgende skriftlige kilder som nevner
øyenstikkerart(er) i fYlket (kilder merket
med stjerne* er kilder som bare refererer
til tidligere skrevne arbeider): Wilse
(1779), Schøyen (1887) og anonym
(1889), Strand (1899 og 1902), Olstad
(1922), Ander (1931), Sømme (1928,
1932, 1933, 1937 og 1939), Tjønneland
(1953), Åbro (1965), Solem (1969),
Bjånes (1972), Borgstrøm et al. (1974*),
Aagaard og Dolmen (1977), Nikolaysen
( 1979) som inneholder mange feil, Hardeng(1982*, 1995*), Olsvik 1983, 1990a
og b og 1995*), Aagaard og Hågvar
(1987), Dolmen (1989, 1992), Olsvik et
aL (1990), Olsvik og Dolmen (1992),
Pettersen ( 1992), Viker og Hard eng
(1992*), Spikkerud (1993), Løfall (1994,
1995a* og b* og i trykk), Løfall og
Pettersen (1995*). De fleste av kildene
har bare noen få funn og gir bare et
snevert bilde av hva som finnes i fYlket.

~tlasrute

rv

Med den nye kunnskapen som er ervervet
siden 1989 har vi også sett oss nødt til å
revidere den regionale rødlisten (se tab.
2). Det er gjort endel endringer siden
første rødliste ble presentert Ufr. Olsvik
1990a).
Alle rødlister må betraktes som foreløpige. I denne sammenhengen har vi ikke
gjort en skikkelig gjennomgang av alle
lokaliteter og laget oversikt over hvor
frekvente de enkelte artene er (se eks. på
en slik liste i Olsvik et al. 1990).
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Tabell l. Kommuneoversikt over øyenstikk:erarter i Østfold. X = funn etter
1960, + = funn før 1960, - = ikke funnet i kanummen pr. 1994,
? = usikre angivelser. Ar = Aremark, As = Askim, Ei = Eidsberg,
Fr =Fredrikstad' Ha= Halden, Ho = Hobøl, Hv = Hvaler, Ma = Marker,
Ra = Rakkestad, Ry= Rygge, Rø = Rømskog' Rå = Råde, Sa = Sarpsborg'
Sk = Skiptvedt, Sp = Spydeberg' Tr = Trømborg, Vå = Våler, sum=
antall kommuner arten er registrert.
Art/kommune

~MtiFrRa~WRa~RaRyRøRåSaSkSpTr~

c.
c.

+ X - X
- - - X
X X
X X X X X
- X
X
X X X
X
X X + + X - X
X
X X X - X X X X
X - X X X X X X X X
X - - - X - - X - X
X - - X X - X X X X
X - - - X - - X - X
X - X X X - X X X X
- - - ? - - ? - ?
X - - X X - X X X X
- - - X X - X - X X
- - --X -X
X - X X X X X X X X
- - - X X - - X - X
X X X X X X X X
X - X X X X X X X X
- - - - X - - - X - - - - X X - - - X
X - - - X X - X - X
X - - - X - - X - X
X - - X X X X X X X
X - X X X X + X X X
X - - - X - X - - X
- - - - - - X - - X
- X
- - - - X X - - X X X X X X X
- X X X - - - X
X - - - X - - - - X
X - - X - - - X X X
- X - - X - X X - X X - X X X X X
- - - X - - X - X X - X X X X X X X X
X - - - - - - X - X
X - - - - - - X - X
X - X X X - X X - X
X - - X X - X X - X
X - - X X - - X - X

virgo
splendens
L. sponsa
L. dryas
P. pennipes
P. nymphula
E. najas
c. hastulatum
c. lunulatum
c. armaturn
c. johanssoni
c. pulchellurn
c. puella
E. cyathigerurn
I. elegans
A. caexulea
A. juncea
A. subarctica
A. cyanea
A. grandis
B. pratense
G. vulgatissimus
o. forcipatus
c. boltoni
c. aenea
s. metallica
s. arctica
s. flavomaculata
E. bimaculata
L. quadrimaculata
L. depressa
o. coerulescens
s. striolaturn
s. vulgatum
s. flaveolum
s. sailCJUineum
s. danae
L. caudalis
L. albifrons
L. dubia
L. rubicunda
L. pectoralis
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-----

- + +
- - - + X
- - - + X
- - X
- + X
X + X
- - X - X
- + X
- + X
- - ?
X - X
- - - X
- - - X + X
X
--- XX- +++ XX
- - - +
- - - X
- - - X
--- X-X +-+ -+X
- - - - - - - X + X
- X
- - - +
- - - X
- - - X
- - - X
X
- X + X
- - - - - - - - - - - - - - - o

11 15 27

Sum

12
l

15
l
7
11

13
16
5
10
7

13
?
12
8
2
16
7

15
16
2
4
8
7

15
16
5
2
2
15
8
4
7

6
12
7
16
4
3
11
8
5

Tabell 2. Oversikt over øyenstikkerarter funnet i Østfold pr. 1994 med antall atlasruter funnet av 67 aktuelle (tall angitt
i paranteser funn før 1960 og inngår i totalltallet), habitatpreferanse, utbredelse og rødlistestatus (E =truet,
V = sårbar, R = sjelden, I = usikker - truet, sårbar eller sjelden, men usikkert hvilken kategori, K= mistanke om
arten skal på rødlisten) i Østfold.

Art

Habitatpreferanse og utbredelse

catopteryx virgo
Calopteryx splendens
Lestes sponsa
Lestes dryas
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Erythromma najas
Coenagrion hastutatum
Coenagrlon tunulatum
coenagrion armatum
Coenagrion johanssoni
Coenagrlon pulchellum
Coenagrion puetla
Enallagma cyathigerum
Ischnura etegans
Aeshna caerulea
Aeshna juncea
Aeshna subarctica
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Brachytron pratense
Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus
Cordulegaster boltoni
Cordulla aenea
Somatochlora metallica
Somatochlora arctica
Somatochlora flavomaculata
Epitheca bimaculata
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Sympetrum striolatum
Sympetrum vutgatum
Sympetrum flaveotum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum danae
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia dubia
Leucorrhlnla rub\cunda
Leucorrhinia pectoralis

Rennende vann helst naringsfattig, hele fylket, sjelden ved kysten.
Rennende vann, middels næringsrikt, bare funnet i Enningdalselva.
De fleste vannforekomster unntatt rennende vann, hele fylket.
Næringsrike uttørkingsdammer mttakrør, Asmaløy, Hvaler (leg. RGB).
Rennende vann i leirområder i jordbrukstandskapet, midtfytket.
Rennende humuspåvirket vann og myrtjern, hete fylket, sjeldnere mot kysten.
Vegetasjonsrike vann med flytebladsvegetas)on, hele fylket.
De fleste vannforekomster, hete fylket.
Hyrtjern og -pytter, l skogområdene øst og nord i fylket.
Vegetasjonsrike vann, helst i jordbrukslandskapet, spredt i fylket.
Hyrtjern og -pytter, i skogslandskapet innenfor Raet.
Vegetas]onsrlke vann (meso- til eutroft), hele fylket.
Vegetasjonsrike vann, nøyaktige stedsangivelser og belegg mangler fra fylket.
Helst naringsfattige still~stående vannforekomster, hele fylket.
Vegetasjonsrike vann, mest ved kysten, sjelden i indre strøk u/marin grense.
Myrpytter på større myrområder i skogsorådene øst i fylket.
De fleste vannforekomster, hele fylket.
Hyrpytter og skogstjern m/torvmosebredder, spredt i hete fylket.
Dammer og rennende vann i skogslandskapet, hele fylket.
Fleste vanntyper, helst næringsrikt, hele fylket.
Fleste stillestående vanntyper, sjelden og lokal i fylket.
Heanderleirelver, bare Kobølelva, Schieselva og Enningdalselva.
Elver/bekker, helst næringsfattig i skogslandskapet, mest øst i fylket.
Bekker/elver, mest i skogområder øst i fylket.
·
Fleste vanntyper, hete fylket.
Fleste vanntyper, hele fylket.
Myrpytter, -tjern og siklebekker på myrer øst i fylket, ellers streifere.
Vegetasjonsrike meso-/eutrofe sumper, Arekilen (Hvaler) og Dammyrtj. (R.stad).
Eutrofe vegetasjonsrike vann, Nordre Blytjern, Rakkestad og Bergsjøen, Halden.
Fleste vanntyper med unntak av rennende vann, hele fylket.
Dammer i jordbrukslandskapet, spredt i fylket, ikke funnet i nordøst.
Fattige til middels næringsrike vann, myrtjern, rennende vann, sørøstlig.
Middels næringsrike større tjern og innsjøer, spredt i fylket
Næringsrike vann og dammer, spredt langs kysten.
Vegetasjonsrike strandbredder som gjerne oversvømmes i flomperioder, spredt.
Næringsrike vannforekomster, nær kysten.
De fleste vannforekomster, med untak av rennende vann.
Middels næringrike vannforekomster, gjerne brunsjøer, spredt øst i fylket.
Oligotrofe - mesotrofe tjern, gjerne vegetasjonsrike og humuspåvirkede.
Humuspåvirkede vannforekomster, unntak av rennende vann, hele fylket.
Fleste typer stillestående vannforekomster, gjerne humøst, spredt l fylket.
Vegetasjonsrike vannforekomster, spredt i fylket.

42 arter registrert

13,0 arter pr. atlasrute

Antall atlas- Rødliste
ruter påvist Østfold
36(3)
1
48(1)
1
15(2)
39(5)
38(3)
51(1)
7
14(2)
21{3)
26(2)
2(2)
29(2)
17(3)
3
45(5)
13(3)
33{3)
51(2)
3(1)
5(2)
18{3)
26(4)
41(4)
43(4}
7
3
2

52(3)
11(1)
12(2)
12(4)
8
16(1)
10(1)
37{2)
6
5
39(2)
20(1)
7
873{76}
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Nordisk OdonatologiskForum
Nyhetsbrev 1(1): 7.
Løfall, B.P. (i trykk). Øyenstikkere, i
Løfall, B.P. (red.). Natur i
Rakkestad. li. Øyenstikkere,
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Løfall, B.P. og Pettersen, M. 1995.
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Norge. Nordisk Odonatologisk
Forum Nyhetsbrev 1(1): 5.
Nikolaysen, J. 1979. Tre spesielle vannnymfer. insekt-Nytt 4(4): 10-13.
Olstad, O. 1922. Bemerkninger om
Norges odonater. Nyt Mag. Naturv.
60: 99-104.
Olsvik, H. 1983. Noen nye lokaliteter for
Coenagrion armatum (Charp.)
(Odonata: Coenagrionidae).
Fauna norv. Ser. B 30(2): 108-109.
Olsvik, H. 1990a. Øyenstikkere i Østfold.
Natur i Østfold 9(1): 23-41.
Olsvik, H. 1990b. SomatochlorajlavomaCidata (Odonata, Corduliidae)
a new species to Norway. Fauna
norv. Ser. B 37(2): 111-112.
Olsvik, H. 1995. Nytt fra Norge 1994.
Nordisk Odonatologisk Forum
Nyhetsbrev 1(1): 6.
Olsvik, H., Kvifte G. og Dolmen, D.
1990. Utbredelse og vernestatus
for øyenstikkere påSør- og Østlandet, med hovedvekt på
forsurnings-og jordbruksområdene. UNIT Vitenskapsmuseet, Rapp. Zool. Ser. 1990-3:
1-71 +appendix la-h og 2a-b.
Olsvik, H. og Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat and conservation
status of threatened Odonata in
Norway. Fauna norv. Ser. B 39(1):
1-21.
Pettersen, M. 1992. Registrering av
øyenstikkere i Østfold 1990 -92.
Arbeidsrapport. Upublisert. 107s.
Schøyen, W.M. 1887. Fortegnelse over
de i Norge hidtil observerede
Neuroptera, Planipennia og
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Selsk. Christiania. no.l3: 1-30.
Solem, J.O. 1969. Observasjoner av
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Dolmen, D. 1989. Libellula depressa
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Ent. Berlin-Dalem.6(2): 156-161.
Tjønneland, A. 1953. A contribution to
the Zoogeography of Norwegian
Dragonflies. Univ.Bergen årb.
1952, Naturvidensk. r. 15: 1-52.
Viker, M. og Hardeng, G. 1992.
Naturfaglige forhold i Gjølsjøen
naturreservat i Marker. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd
rapp. 10-1992. 59s.
Wilse, J.N. 1779. Physisk, oeconomisk
og statistisk Beskrivelse over
Spydeberg Præstegield og Egn.
Nyutgivelse Valdisholm forlag.
588s + l kart + 2s. fig.
Åbro, A. !965. Odonata from the Vannsjøregion in the south-eastern
Norway. Norsk ent. Tidsskr. 13:
185-190.
Aagaard, K. og Dolmen, D. 1977. Vannnymfer i Norge. Fauna 30(2): 6174.
Aagaard, K. ogHågvar, S. 1987. Sjeldne
insekter i Norge, del I. Økoforsk
Utredning 6: 1-81.
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Spikkerud, E. 1993. Bunndyr i Arekilen.
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Magne Pettersen
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VÆR MED PÅ KARTLEGGING AV ØYENSTIKKERE
Atlasprosjektet for øyenstikkere i Østfold er i realiteten i gang. V ær med på å kartlegge
øyenstikkernes utbredelse i Østfold. Fortsatt finnes det Atlas-ruter hvor det ikke er
registrert øyenstikkere og for flere ruter er det funnet få arter. I to kommuner er det
ikke registrert en eneste art. Vil du være med på kartleggingen kan du kontakte Bjørn
Petter Løfall så får du tilsendt utbredelseskart (atlas-kart) for alle artene i Østfold.
Du er vel ikke skremt av at insekter er vanskelige å skille på artsnivå? Øyenstikkere er
forbausende lette å lære seg. Har du f.eks. Trollslandor i Europa av Åke Sandhall
(som er på tilbud for tiden, bare kr. !50.-) kommer du i mål med artsbestemmelse av
voksne øyenstikkere. Boka har gode bestemmelsestabeller og vakre fargefotos av alle
artene som er registrert i Østfold. Du kan forøvrig få introduksjon i gruppen ved å
være med Bjørn Petter Løfall eller Magne Pettersen i felt. Er du interessert i å være
med på kartleggingen av Østfolds øyenstikkere så ta kontakt l
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FREDNING ELLER IKKE ?
artsfredninger med eventuelle oppgitte
vernede områder. Så hva gjør man? Jeg
forstår godt at en del mener at dersom
man finner sjeldne arter, bør man holde
det for seg selv!

Jeg har fått et tankevekkende brev fra en
svensk samlerkollega. Han forteller om
insektarter som er fredet - og da også med
fredet leveområde! Dermed skulle man
tro at arten var sikret, men dessverre.
Resultatet av fredningen er at bl. a. tyske
samlere valfarter til området for å plukke
inn, nå som fredningen er allmenn kjent
etter fredningsbekjentgjørelsene. Selv om
de blir anmeldt til politiet av kjentfolk,
blir de bare - om saken ikke bare blir lagt
bort - kalt inn til samtale, og deretter
sluppet fri uten konsekvenser. De får til
og med ta med seg fangsten!

Er dette løsningen? For de aller fleste
artene er det ingen fare med å
offentliggjøre funn. De vanskelige
tilfellene er de artene som er populære
samlerobjekter- store og vakre biller eller
sommerfugler. Det gjelder en svært
begrenset gruppe dyr, men til gjengjeld
er det disse som myndighetene gjerne
prøver å frede ...

Jeg er redd en slik utvikling vil bli
resultatet dersom vi også her f'ar flere

Thor Jan Olsen
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NATUR I ØSTFOLD
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NY RAPPORT

J.A. Thomes ornitologiske
notater fra Østfold 18751910.

mulig å søke seg fram også på denne
måten.
Dette er en rapport alle som har glede av
Østfold-naturen bør skaffe seg. Den
koster kroner l 00.- og kan bestilles på
telefon 69227100.

J.A. Thome var ornitologisk aktiv for l 00
år siden. Han førte nøyaktige notatbøker
over sine oppdagelser i naturen. Originalnotatene hans er svært omfattende, men
ved slutten av hvert år laget han et
resyme. Disse resymeene er nå renskrevet
av Laila Cumrning ved Fylkesmannens
miljøveravdeling. Sammen med Geir
Hardeng har hun redigert denne
rapporten som har blitt på hele 311 sider.
(Da kan man jo tenke seg hvor
omfattende dagbøkene er utover resymeene). Den foreliggende rapporten inneholder mye naturfaglig materiale som vil
være av uvurderlig verdi for forvaltningen, siden dagbøkene er så nøyaktige kan
en konsultere disse når en vurderer forandringer i fuglelivet nå og for l 00 år
siden.

Cumming, L. & Hardeng, G.
J.A. Thomes ornitologiske notater
fra Østfold 1875-1910
Rapport nr. l - 1995 fra
Fylkesmannen i Østfold
Miljøvernavdelingen.

ÅRSBERETNING 1994
FOR NORSK ORNITOLOGISKFORENING AVD.
ØSTFOLD.
Styret har det siste året bestått av:
Leder: Dan Bendixen, Moss
Sekretær: Øyvind Lågbu, Fredrikstad
Kasserer: Knut Trondsen, Sarpsborg
Styremedlemmer: Lennart Fløseth, Moss
og Håvard Ellingsgård, Moss
Representant fra Moss lokallag: Henning
Karlbom, Moss
Representant fra Indre Østfold Lokallag:
Steinar Pedersen, Askim
l varamedlem: Morten Viker, Kråkerøy
2 varamedlem: Jo Ranke, Moss
Valgkomite: Lennart Fløseth, Moss og
Kai Hermansen, Fredrikstad
Revisor: Tor Sørlie, Fredrikstad

Mye av Thomes materiale ble benyttet av
Collett i hans Norges Fugle, det henvises
stadig til vårt distrikt og opplysninger gitt
av Thome. Nå kan man gå nærmere inn
på disse funnene og få nøyaktigere
lokalitet og datoangivelse. Thome er for
sin samtid regnet som en av landets mest
betydningsfulle amatør-ornitologer, bare
ved å bla i denne rapporten kan man se
hvorfor. Den er spekket av opplysninger
og interessant lesning.
Til slutt i rapporten er det laget artsindex
slik at en lett kan finne fram til enkelte
arter. det er også laget index over kommuner og lokalitetsnavn slik at det er

Redaktør for tidsskriftet Natur i Østfold:
Morten Viker, Kråkerøy
Redaktør for rapportserien Østfold93

av tidsskriftet i 1994. Tidsskriftet er nå
ajour. Nr. 1-2 1994 kom ut ved årsskiftet.
Utgivelsene har tært på foreningens
økonomi, og denne er nå anstrengt.

Natur: Geir Hardeng, Kråkerøy
Foreningens repr. i Naturfondet i Østfold:
Morten Viker, Kråkerøy
Styret har det siste året hatt 4 styremøter.

Lokallaget i Moss er aktivt. Det er
arrangert mer enn l O møter siste år, med
i gjennomsnitt 15 - 20 frammøtte og
hadde en rekke turer. Lokallaget i indre
Østfold er også aktivt. Lokallaget i
Fredrikstad ligger nede.

Dan Bendixen, Knut Trondsen, Håvard
Ellingsgård og Lennart Fløseth deltok på
Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte på
Moelv i mai.
NOF avd. Østfold har samarbeidet med
Moss lokallag om møte- og turprogram i
året som gikk.

Foreningen savner egne møtelokaler.

NOF avd. Østfold har blant annet uttalt
seg til et forslag om kraftlinje gjennom
Lysakermoa i Eidsberg. Foreningen har
vært representert i Miljøalliansen i Moss
og omegn gjennom Lennart Fløseth. I
denne alliansen er blant andre disse
foreningene med: Moss og omegn
lokallag av NOF, Moss og Omegn Natur
og Ungdom, Naturvernforbundet i Moss,
Østfold Botaniske Forening og Moss og
Omegn Dyrebeskyttelse. Alliansen har
vært aktiv i media og uttalt seg angående
på~ående utbyggingssaker i Masseregionen.

NOF avd. Østfold har hatt to medlemsmøter, ett på våren på Naturhuset på Alby
og ett i oktober i Donkejongården i
Fredrikstad.

Den øvrige aktiviteten er konsentrert om
arbeidet i LRSK hvor Morten Viker
utfører et stort arbeid, og om foreningens
ornitologiske stasjon på Akerøya.

Fram til juni 1994 ble foreningens
materiell oppbevart i Phønix-skuret i
Fredrikstad. Dette ble da flyttet til Statens
Hus i Moss. Dette medførte en betydelig
reduksjon av foreningens utgifter.

Fylkets ringmerkingsgruppe, med Jan
Ingar Båtvik som leder, er aktiv og driver
ringmerking flere steder i fylket. Gruppa
har hatt omfattende ringmerkingsvirksomhet i 1994.

Foreningen venter fortsatt på en avklaring
ang. Naturhus på Øra. dette ser nå ut til
å bli realisert og vil trolig føre til en
betydelig aktivitetsøkning i Fredrikstaddistriktet.

Rapportserien Østfold-Natur utkom med
2 numre våren 1994: Kurefjorden 199091 og Akerøya 1990-91.

Foreningen har hatt vårtur til bl.a.
Gjølsjøen, Hæravassdraget og Boksjø og
to høstturer hhv. til Falsterbo og Getteron
i Sverige.
Østfoldavdelingen arrangerte også en
uglelytting på Jeløya i mars. Foreningen
deltok også under den internasjonale
trekkdagen i oktober.

Naturfondet utgjør ca. 240.000 kroner.

NOF avd. Østfold har ca. 195
medlemmer. Antallet medlemmer har økt
med ca. 15 det siste året. Dette skyldes
trolig flere utgivelser av tidsskriftet Natur
i Østfold.
Øyvind Lågbu
sekretær

Foreningens styre har prioritert utgivelse
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ATLASPROSJEKTET
De fleste rutene i Østfold er nå dekket.
Følgende ruter gjenstår, se kart, D2, E6,
E7, ES, FS, F6, F7, F8, G7 og G8. Vi
håper derfor at noen kan ta seg en dagstur
eller tre også i disse rutene. Aller helst så
vi at noen tegnet seg for å gjøre en
skikkelig undersøkelse i hele ruta.
8

Sesongen er i gang for fullt, så du bør
komme deg ut i terrenget snarest mulig.
Trenger du flere skjemaer så ta kontakt
med undertegnede.

7

6
5
4

Prosjektleder:
Lennart Fløseth
Balaklava 15B
1513MOSS

3
2

l

Tel: 69270200

ABCDEFGH

ÅKERRIKSEPROSJEKTET 1995
med låvesvaleprosjektet. Kanskje de vet
et og annet om åkerriksa også. Arten
opptrer nå bare sporadisk i Østfold.
Fylkeskoordinator:
Lennart Fløseth. Adr/tel. se over.

Norsk Ornitologisk Forening har satt
igang et prosjekt på åkerrikse i Norge.
Prøv å registrere arten i forbindelse med
atlasruta og nattsangerprosjektet. Snakk
med de grunneiere du treffer i forbindelse

DVERGSPETT-OPPROP
Dvergspetten har blitt sjeldnere i våre
naboland Sverige og Finland de siste
årene. Mye tyder på at dette er tilfelle
også i Norge. Vi vet ikke om
tilbakegangen hos oss er like stor som i
våre naboland, derfor vil vi kartlegge
utbredelsen i Norge etter atlasperioden. Vi
ønsker opplysninger fra hele året, f.o.m.
1990. Det er viktig å få oppgitt både dato
og årstall. Stedsangivelse bør helst være
UTM-referanser, men angivelse med
stedsnavn går også. Vi vil fortrinnsvis
bruke kodene for hekking fra atlasprosjektet så hvis du har registrert arten
i hekkeperioden, bruk helst disse. Ved
hekking er vi interessert i type reirtre og

tilstanden det var i (dødt/døende/
levende).Det er ønskelig å få vite litt om
biotopen omkring reiret: hovedsaklig
granskog, furuskog, løvskog (spesifiser
dersom det er fjellbjørkeskog eller
edelløvskog),
eller
elveskog
(gråorsumpskog). Dersom du ikke har
sett dvergspetten i dine områder er vi
svært interessert i å få vite det også.
Kontaktpersoner:
Magne Myklebust, St. Ing. Dahlsgt. 53,
7043 Trondheim,tlf72831166/73535954
Bjørn Rangbru, Innherredsveien 118,
7044 Trondheim,tlf. 73949251/
73521501
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RØMSJØEN RUNDT P Å SYKKEL
Fra lørdag 24. til tirsdag 27. juni 1995 arrangeres det sykkeltur i Marker og Rømskog
for naturinteresserte. Turen vil gå over 4 dager med forhåndsbestemte
overnattingsplasser. Vi tråkker i gang i Jåvallkrysset (øst for Rødenessjøen) lørdag
24. juni kl. 13.00. Via småveier og skogsbilveier tråkler vi oss rundt Rømsjøen, og
ender i Jåvallkrysset på etter.middagen tirsdag 27. juni.
Det legges opp til korte dagsetapper (1 O - 15 km) med mange stopp på spennende
lokaliteter. Hovedmålet med turen er å ha det hyggelig, lære mye nytt og å gjøre
observasjoner av dyr og planter underveis.
Rutevalget mellom overnattingsstedene bestemmer vi underveis, men
overnattingsplassene er forbåndsbestemte. De som bare har anledning til å være med
på deler av turen kan møte opp på overnattingsplassene om kvelden eller morgenen
før vi starter.

Tm·program:
Lørdag
kl. 13.00 start i Jåvallkrysset (l) (UTM 32V PM 477 108).
Lørdag
kl. 20.00 overnattingsplass, nordenden av Langvannet (2)(PM 542 181).
Søndag
k\. 09.00 turen går videre.
Søndag
kl. 20.00 overnattingsplass ved Gjeddetjern (3) (PM 618 221).
Mandag
kl. 09.00 vi tråkker igang igjen.
Mandag
kl. 20.00 overnattingsplass ved Vestre Rømungen (4) (PM 562 151).
Tirsdag
kl. 09.00 siste etappe starter.
Tirsdag om ettermiddagen, tilbake der turen startet.
Kartreferanser er etter svart rutenett (ED-50). Kartblad Rødnes og Stangebrot.

Ting for turen:

19
19
19
19
19
19
19
19
19

Telt og sovepose
Grillmat
Visesangbøker
Gitar/munnspi!Vtrekkspill
Flora, fuglebok og aktuelle "småkrypbøker"
Kikkert, lupe, insekthåv, plantepresse
Gummistøvler
Fiskestang
Flaggermusdetektor
Ola Wergeland Krog
Tlf 94 18 62 96

Bjørn Petter Løfall
Åsliveien 20B
1890 Rakkestad
Tlf arb. 69 22 Il 11
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Kartskisse over overnattingsplassene på turen fra kartblad Rodenes og Stangebrot
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BLI MED P Å TUR MED ØSTFOLD
BOTANISKE FORENING I 1995
Alle er velkomne på våre turer, medlemmer som ikke-medlemmer. Turene er ofte
barnevennlige da botanikere går sakte. Medbrakt mat og termos er en selvfølge.
8. j uui, torsdag. Risholmen i Onsøy. Her vil trolig både oppsynsmann og gartner ta oss
med på en runde for å se på Rhododendronplantasjen og andre innplantede arter. Vi går
ut fra at det blir tid til å se på den stedegne flora også. Frammøte ved parkeringsplassen
i Risholmsundet kll8.00. Pga. båttur og guiding må vi ta kr. 20,- pr. person, barn gratis.
Leder J. Ingar I. Båtvik, tlf 69280171 (priv.) eller 69280005 (arb. tid).
5. august, lørdag. Slåttekurs på Bøensetra i Aremark. Det vil i år igjen bli demonstrasjon
av eldre slåttemetoder med mulighet for å prøve litt selv. Ta gjerne med ljå. Bøensetra
er spesiell på mange vis med flere småhus og en seterdrift drevet etter gammelt mønster.
Overnatting kan ordnes på stedet eller i telt på tunet. For nærmere orientering ring
lederen for turen. Leder: Marit Eriksen, tlf 69176235 (kveldstid).
26. august, lørdag. Vidnesåa i Skiptvet. Bekken, en sidegren av Glomma, er kledd med
allsidig skog, og den går gjennom et frodig kulturlandskap. Området er relativt nytt for
oss og kan gi spennende funn. Vi får trolig med oss viltforvalter Ola Wergeland Krog
også slik at vi kan få med oss aspekter knyttet til viltet denne dagen. Frammøte der
veien krysser bekken ved Vines (UTM PL 234 915) kl. 11.00. Leder: Øyvind Lågbu
tel. 69317335
9. september, lørdag. Lavtur til Bokullen i Nossemark i Sverige. Nossemark ligger i
Dals-Ed kommune som er nabokommunen til Aremark/Halden. Det enkleste er å kjøre
over grensen ved Holmegil i Aremark. Frammøte ca. 2 km etter grensepassering i et
veikryss ca 10 km vest forN6ssemark, kllO.OO (merk tiden). I veikrysset står (trolig)
skilt til Ed S, Dalen N, Norge og Nossemark. Vi får med oss en person som kjenner
området godt med tanke på de !avarter som finnes her. Dette vil være en fin tur for de
som vil lære mer om sjeldne !avarter og lav i sin alminnelighet. Norsk kontaktperson:
Bjørn Petter Løfall tlf 692232221inje 210 eller 69 221111 (begge nr. i arbeidstiden).
Leder: Svante Hultengren.

17. september, søndag. Sopptur til Høydal/Havna på nordre Rolvsøy. Vi blir med på
sopptur sammen med Fredrikstad Soppforening. Området har et fint kulturlandskap
med bekkedaler, beitemarker og blandingsskog. Frammøte på bussholdeplassen i
Fredrikstad kl. l l .00 eller ved Høydal omkring kl. 11.30. Ønskes flere opplysninger om
turen, kontakt soppforeningen i Fredrikstad ved leder Rolf Hermansen tlf 69311863
(kveldstid) eller 69394900 (arb. tid).

VEL MØTT
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SLIK BLIR DU MEDLEM AV FORENINGENE
NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Medlemskap i foreningen koster for tiden (1995) 100 kr. for senior og 50
kr. for junior (under 18 år). Da er tidsskriftet Natur i Østfold inkludert.
beløpet betales inn til postgirokonto 0814 3472990. Giroen adresseres: NOF
avd. Østfold, Postboks 983, 1517 Moss. I tillegg til tidsskrift får du jevnlig
tilsendt informasjon om møter turer og andre tilstelninger.

ØSTFOLD BOTANISKE FORENING
Medlemskap i foreningen koster for tiden (1995) 245 kr. for hovedmedlem
(A-medlem) med tidsskriftet Blyttia. Medlemsskap uten Blyttia (B-medlem)
koster 50 kr. Medlemskap betales til postgirokonto 0807 2104685 med
adresse Norsk Botanisk Forening, Botanisk Museum, 0562 Oslo. Husk å
merke giro "Ønsker å være medlem i Østfoldavdelingen". Medlemmer som
ønsker tidsskFiftet Natur i Østfold betaler 60 kr (199 5) i tillegg til
postgirokonto 0814 3472990. Merk giroen: "Medlem i ØBF, Natur i Østfold"
og hvilket år innbetalingen gjelder. Giroen adresseres: NOF avd. Østfold,
Postboks 983, 1517 Moss.

ØSTFOLD ENTOMOLOGISKE FORENING
Medlemskap i foreningen koster for tiden (1995) 40 kr. uten tidsskriftet
Natur i Østfold. Beløpet betales til postgirokonto 0803 3999802. Medlemmer
som i tillegg ønsker Natur i Østfold betaler 60 kr. (1995) til postgirokonto
0814 3472990. Merk giroen: "Medlem i ØEF, Natur i Østfold" og hvilket
år innbetalingen gjelder. Giroen adresseres: NOF avd. Østfold, Postboks
983, 1517 Moss.

ABBONEMENT P Å NATUR I ØSTFOLD
Det er også mulig å abbonere på Natur i Østfold. Prisen er for tiden (1995)
100 kr. Beløpet betales im1 til postgirokonto 0814 3472990. Merk giroen
"Abbonement Natur i Østfold" og angi hvilket år iunbetalingen gjelder.
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER
Norsk Ornitologisk Forening avdeling
Østfold, Postboks 983, 1517 Moss
Postgiro: 0814 3472990
Formann: Dan Bendixen
Postboks 985, 1517. Moss
Biblioteket:
NOF avd. Østfold, Postboks 1145,
1631 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter o.l. bes sendt
til denne adressen
Norsk Ornitologisk Forening
Fredrikstad Lokallag, Postboks 1505, Glombo
1677 Kråkerøy
Norsk Ornitologisk Forening Moss Lokallag,
Postboks 1136, Jeløy 1501 Moss
Norsk Ornitologisk Forening
Indre Østfold Lokallag,
c/o Robert Houtman Baglerfaret 7,
1800 Askim Tel: 69 883743
Den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen
LRSK - Østfold, c/o Roar Frølandshagen
Homstvedtlia 2, 1640 Råde
Tel: Priv: 69 281356 Mobil: 90 138107
Atlasprosjektet i Østfold
c/o Lennart Fløseth,
Balaklava 15B, 1500 Moss
Telefon: 69 270200
Fuglevakta i Østfold
Tel: 69 271770

Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tel: 94109475
Postgiro: 3963394
Stasjonssjef: Magne Pettersen
J.L. Johannessensgate 33
1636 Gamle Fredrikstad
Tel: 69 324876
Østfold Ringmerkingsgruppe
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik,
Tomb, 1640 Råde Tel: 69 280171
Østfold Botaniske Forening
Postboks 886, Bergersborg,
1501 Moss
Postgiro: 0823 0995142
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik,
Tomb, 1640 Råde Tel: 69 280171
Østfold Entomologiske Forening
Postboks l 062, Valaskjold,
1702 Sarpsborg
Postgiro: 0803 3999802
Leder: Thor Jan Olsen, Lundgårdsvei 39,
1710 Sarpsborg Tel: 69 129091

Rapportserien Østfold-Natur
Redaktør: Geir Hardeng,
Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy
Tel: 69 342443
Postgiro: 0807 3583218

NATURFONDET I ØSTFOLD
Naturfondet i Østfold gir støtte til undersøkelser og prosjekter av naturvitenskaplig
karakter i Østfoldnaturen. Personer og grupper som får tildelt midler forplikter seg
til å presentere resultatene i Natur i Østfold eller rapportserien Østfold -Natur.
For nærmere informasjon kontakt Geir Hard eng.
Søknader sendes Geir Hardeng Fuglevik Platå 19, 1670 Kråkerøy Tel: 69 342443

SØKNADSFRIST ER l. MARS.

